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 فوق تخصص خون و انکولوژی  -دکتر سيد ضياءالدين لطيف زاده

 

بر خالف بیماری قلبی و عروقی ) که بیشترین قربانیان را می سرطان دومین عامل مرگ ومیر بشردر عصرما است. این بیماری، 

 در متفاوت کامال اربیماریهای عظیمی آن،مجموعه خالف بر نیسییت،بل ه  گیرد( قابل تقسیییب به یی یا د ز ریر گروم مشیی  

 .آورنز پزیز عمومی لفظ یی ع وان ریر را خیب بز بیماریهای ار ای مجموعه تا انز شزم ی زیگرجمع ک ار

در واقع تشییابه بیماریهای بز خیب با ی زیگر مان ز تشییابه گونه مای م تلج موجود ات رنزم به ی زیگر اسییت. به ممین دلیل 

 برخورد با این علت مرگ آدمی نیارم ز نگرش متفاوتی است.

س ست؟ در پا سرطان دی سش مواجه بودم انز که علت پیزایش  ش ان مموارم با این پر سوال ار رمان پیزایش طب، پز خ به این 

بایز اصرار ورریز که به دلیل نا ممگن بودن بیمادیهای سرطانی و به دلیل ت وع غیر قابل وصج این مش ل، بشر جواب واحزی 

ست )مثال ابتال به  شزم ا شج  سیار باالیی ار اطمی ان ک سرطان این علت با درجه ب سیاری ار انواع  سش نزارد. در ب برای این پر

سی و سیاری ار این قوانین  یی بیماری ویرو سرطانهای ب ست که  سه د ز مرحله ای ( ولی بایز دان شروع یی پر به دنبال آن 

تبعیت نمی ک  ز و دالیل نامعلومی برای برور و پیزایش آنها وجود دارد. مثال سیییادم ای در این مورد می رنیب تا مو یییوع 

 مش   تر شود. 

ای آن جواب واحزی ارائه داد درا که تصادف می توانز در اش ال گوناگون اگر سوال شود که دلیل تصادف دیست؟ نمی توان بر

شاء می گیرد که آن سلول م  سرطان ار یی  سرطان ار   سلول  و به دالیل متفاوت رخ دمز. با این اختالف که انواع م تلفی ار 

ش یل موادی و اجزا ار خود ست شزم ت شر که ا شج حقایق آن قرار دارد و بزیهی ک رام ابتزای در م ور تالش قرنها علیرغب ب

ست که سرطان یی بیماری  ست. تاکیز مجزد بر این ن ته الرم ا ست برای رسیزن به اطالعاتی مطمئن تر م ور نیار به رمان ا ا

واحز نیسییت و مر یی ار انواع وی م آن به علت یا علل م تلفی ایجاد می شییونز. پاسییخ به این پرسییش ما کها آیا برای درمان 

ش ان در بر خورد با بیماران سرطان  صائب پز سرطان جلوگیری کرد؟ مموارم ی ی ار م رامی وجود دارد؟ وآیا می توان ار برور 

 ک ج او بودم است.

اگر این سوال ما را یی فرد مبتال به کارسی وم سلولهای شاخی یا بارال پوست صورت بپرسز پاسخ دادن به مر دو سوال کاری 

صزما و مز ست. ولی  سان ا سخ آ ست. وعلت را بار « نمی دانب » اران بیماری بزخیب دیگر وجود دارد که پا سخ ا جامع ترین پا

بایز در ت وع بیماری مای سرطانی و عزم اطالع دقیق بشر ار تمامی سرطان مای موجود جستجو کرد. و اما رام دارم دیست؟در 

سطح باالتری ار اطمی ان  سیزن به  ستا تالش محققان برای ر سرطان به مفهوم عام خود، به دو جهت م تلج این را در ک ترل 

معطوف شزم است. مر رورم مزاران دارو و شیوم م تلج برای ک ترل و درمان سرطان مورد آرمایش قرار می گیرنز. ماحصل این 

فن آوری  تالش کشیییج فرآوردم مای م تلفی دون آنتی بادی مای گوناگون، ایم ی درمانی با دارومای م تلج و اسیییتفادم ار

درمان با ژن بودم است. مر یی ار این روشها وبسیاری ار روشهای نو پای دیگر در مرحله اولیه رشز و ت امل قرار دارنز. ار طرف 

دیگر، مزف اصلی دانشم زان یافتن رامی برای کشج رودرس سرطان و نیز عامل ایجاد ک  زم این بیماری است. به ع وان یی 

که بسیییاری ار سییرطانها اگر به موقع تشیی ی  دادم شییونز ) یع ی در اولین مراحل پیزاش ( قابل قانون کلی می توان گفت 

 عالج ز. سرطان پستان، رودم بزرگ، معزم و ریه مثالهایی قابل ذکر ار این گروم انز. 

 آیا رامی عملی برای کشج رودرس سرطان وجود دارد؟



سرطانی نمی توان جوابی واحز داد. در این مقاله سعی شزم است بر اساس  به دالیل عزیزم و ار ممه مهمتر ت وع در بیماریهای

آمار و اطالعات موجود، در این رابطه تو یحاتی دادم شود و برای تحقق این امر تومورمای شایع آقایان و خانمها مر یی به طور 

 جزاگانه و به طور م تصر در د ز خط مورد ارریابی قرار گرفته انز.
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سیگار و تماس با موار معزنی  -الج شیوع را دارد.  شترین  سان بی شب و مفتب عمر ان ش سرطان ریها این بیماری در دمه مای 

س وپی  شود. می رو ست نخ می توانز به ع وان فاکتورمای خطر در برور این بیماری نام بردم  ص عتی ممچون پ به کومی ) آرب

س ستفادم ار خلط  شج رودرس این بیماری ممچون ا شزم برای ک شهای مطرح  سالگی و نیز رو سن دهل  سال بعز ار  ه بار در 

سی تی  شهای جزیز ممچون انجام  ست. با ع س برداری ار رو ساالنه موفقیت آمیز نبودم ا صزری به طور  سه  سی قف روش برر

 می می تابان ز( نیز تحت بررسی است. اس ن ساالنه ) با استفادم ار دستگامهایی که اشعه بسیار ک

برای عموم افراد جامعه این اطالع رسییانی  ییروری اسییت که عالئب اولیه این بیماری سییرفه مزمن، گرفتگی صییزا، درد قفسییه 

 صزری، کامش ورن و ت گی نفس مزمن است. 

سط         -2 سن متو سط سا 50 حزود بیماری این به ابتال  سرطان رودم بزرگ در آقایانا  شی برای معای ه تو ست. رو لگی ا

ستگام  سمت انتهایی رودم بزرگ با د سی ق شزم برر ش هاد  شهای پی خور بیمار وجود نزارد. برای کشج رودرس، ی ی ار رو

سالگی است. عالئب مشزار دم زم عبارت ز ار تغییر حرکات  50سال ی بار بعز ار سن  5م صوص سیگموئیزو س وپی مر 

 فوع، کامش اشتها و دردمای قول جی ش ب. رودم، وجود خون در مز

سرطان پروستاتا سن متوسط شیوع بیماری دمه ششب و مفتب عمر است. روشی برای معای ه توسط خود فرد وجود نزارد  -ج

( به طور ساالنه پیش هاد p S Aانجام معای ه با انگشت توسط پزشی و بررسی سطح خو نی آنتی ژن اختصاصی پروستات ) 

 شزم است. 

شزار دم زم ای نزارد.  ست( بیماری معموالعالمت م سیزم ا سی مای انجام گرفته تا ک ون به اثبات نر )اگر ده تاثیر آن در برر

 عالئب شایع ممان عالئب بزرگی خوش خیب پروستات است که ممچون کامش شزت و سرعت جریان ادراد و ت رار ادرار است. 

س -د سن متو سط خود فرد یا انجام سرطان غزد ل فاوی در آقایانا  سی تو صیه به انجام برر ست. تو سالگی ا شیوع دهل  ط 

 معای ات وی م نشزم است. عالئب مشزار دم زم عبارت ز ارا بزرگی غزد ل فاوی، تب، کامش ورن، تعریق شزیز و غیر معمول. 

شیوع بین  -م ست. معای ع توسط خود فرد به طور مامانه  40تا  15سرطان بیضها سن  ساالنه سالگی ا ی بار و توسط پزشی 

 ی بار توصیه شزم است. عالئب مشزار دم زم برور تودم بزون درد در بیضه است. 

سط خود فرد به طور  -و شونز. معای ه تو س ین می توان ز به مالنوم مبتال  ست در آقایانا ممه افراد در ممه  مالنوم بز خیب پو

سال و مر سال  40تا  20انجام شود و توسط پزشی مر سه سال بین س ین  ممامیانه شزیزا توصیه شزم است. این معای ه بایز

 بعز ار دهل سالگی است. 

ستا غیر متقارن، غیر ی  واخت ار نظر رنگ و با  صیات ریر ا صو ستی جزیز با خ عالمت قابل توجه در مورد آن برور خالهای پو

 میلی متر 6انزارم بیشتر ار 

ع آن اواخر دمه ششب و مفتب است. معای ه توسط خود فرد توصیه نشزم است. معایه ساالنه سرطان مثانه در آقایانا سن شیو -ر

 اررش کمی در تش ی  بیماری دارد. عالئب مشزار دم زم عبارت ز ار وجود خون در ادراد و تغییر در تعزاد دفعات ادراد کردن. 
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 ی در خانمها با اختالفات بسیار جزیی مشابه آقایان است. سرطان ریه در خانمهاا این بیمار -الج

سالگی به بعز است، اگر ده خانمهای دارای سن پائین تر  40سرطان سی ه در خانمهاا سن شیوع بیماری به طور متوسط  -ب

و مسایل مورمونی ار  نیز در خطز ابتال قرار دارنز ولی میزان شیوع کمتر است. سابقه خانوادگی و فاکتور مای ژنتیی ار یی سو

سیییوی دیگر )ممچون یائسییی ی دیررس، بلوس رودرس، حامله نشیییزن( می توان ز به ع وان فاکتورمای خطر به حسیییاب آی ز. 

مامو  -سالگی 40روشهای توصیه شزم برای کشج رودرس بیماری عبارت ز ارا معای ه توسط پزشی به طور ساالنه بعز ار سن 

معای ه توسط خود فرد به  -سال 40تا  20معای ه توسط پزشی مر سه سال ی بار بین س ین  -سالگی 40گرافی ساالنه بعز ار 

 طور مامانه بعز ار بیست سالگی.



شیزگی نوک  ستان. تو رفتگی یا ک سی ه. درد نوک پ ستگی یا تورم در  ستا بر ج شرح ریر ا شزار دم زم درخانمها به  عالئب م

 پستان. ترشح ار نوک پستان. 

سالگی است. روشی برای معای ه توسط خود فرد پیش هاد  60تا  50زان در خانمهاا سن شیوع آن حزود س ین سرطان ت م-ج

سن  ساالنه بعز ار  شج رودرس عبارت ز ار معای ه ار طریق لگن به طور  شهای ک ست. رو شزم ا سایر  18ن سفانه  سالگی. متأ

ی مارکرمای خونی برای کشج رودرس آن در سطح جامعه روشهای پیش هاد شزم ممچون سونو گرافی ار طریق واژن ویا بررس

موفق نبودم است. عالئب مشزار دم زم به شرح ریر استا درد ش ب و طوالنی مزت. ش الت گوارشی به صورت اختالل در مضب 

 درد. خونریزی غیر طبیعی واژی ال. فشار در لگن یا در انزامهای تحتانی.

 و متعزد پارت رمای وجود ممچون متعزدی سالگی است. خطر فاکتورمای  60- 30سرطان دمانه رحبا سن شیوع آن بین -د

( برای آن مطرح شزم است. روشهای کشج رودرس آن به  H P V) با ویروسی مای عفونت و سو یی ار ج سی باری و ب ز بی

 شرح ریر استا 

صورت نرمال  سال متوالی و در  ساالنه برای دو  سمیر ابتزا  سی پاپ ا سال ی بار. اگر ده در انجام برر سه  بودن پس ار آن مر 

مراحل ابتزایی عالئب خاصی برای بیماری وجود نزارد ولی با پیشرفت آن، خونریزی غیر معمول یا ل ه بی ی و در موارد پیشرفته 

 تر دردمای لگ ی، گرفتاری مای ادراری و غیرم می توان ز اولین عالئب باش ز.

 مالنوم بزخیب در خانمها تقریبا مشابه موارد گفته شزم در مورد آقایان است. سرطان مای مثانه،رودم بزرگ، -م

 22056843تلفنا  -3م بع مورد استفادما نشریه دانست ی مای سرطان، سال اول شمارم 


