
 هُوَالشافي

 انواع درمانهاي سرطان

  

 دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.   ين مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

 سرطان چيست؟ 

نرمال، با دوتا به رشد و تكثير بي رويه و خارج از كنترل تعدادي از سلولهاي بدن سرطان گفته ميشود. سلولها به طور 

شدددن به طري ه من و و كنترل شدددل توليد مث  مي كنند و منهر به رشددد و ترميو بابتهاي بدن مي شددوند. بع ددي  

سلولهاي             شد غير عادي و بيش از حد  شود. ر صورت غير عادي انهام مي  سلولها، بدون كنترل و به  سيو  اوقات ت 

شد. هرنوع سرطان عوام ، مشخصات وهمچنين      بابت، تومور ناميدل مي شود كه مي تواند خوش خيو و   يا بد خيو با

 درمان خاص خود را دارد، اما

 روشهاي اصلي درمان سرطان عبارتند از:

 جراحي    -1

 جراحي شام  برداشتن كام  تودل سرطاني، بدون آسيب رساندن به ب يه ي بدن است.

 (radiotherapyپرتو درماني)    -2

راردادن سدددلول هاي تومور درمعرر پرتو هاي يونيكل كنندل كه به مواد ينتيكي  پرتو درماني عبارت اسدددت از ق 

ست         شعه به مح  تومور ممكن ا شد و تكثير آنها جلوگيري مي كند. تابش ا ساند و از ر سيب مي ر درون تومور آ

 به صورت خارجي يا داخلي باشد.

شع قرار مي گيرد.    شع شعه از چند زاويه مختلف از خارج از   راديو تراپي خارجي: در اين روش بيمار درمعرر ت ا

هفته ادامه دارد. ولي عوارر  8تا  7بدن به تومور هدايت مي شددود. اين روش كامب بدون درد اسددت و به مدت 

 جانبي آن ممكن است با درد همرال باشد.

زيادي اشعه  براكي تراپي براي رساندن مست يو م دار(: brachytherapy)راديو تراپي داخلي يا براكي تراپي 

بيمار كاشددته مي    به تومور اسددت. در اين روش، دراتاع عم  با اسددتفادل از سددرناهاي ناز  مواد يونيكل در بدن

 شود.

راديوتراپي را مي تواند براي درمان ت ريبا تمام انواع تومورهاي توپر)جامد(، شددام  سددرطان هاي مپك، پسددتان،  

، پوسددت، معدل، رحو يا سدداركوم هاي بابت نرم اسددتفادل كرد.    گردن رحو، حنهرل، ريه، لوزالمعدل، پروسددتات

 و لنفو هو به كار مي رود.  همچنين در درمان لوسمي

 شيمي درماني    -3

اصطبح شيمي درماني از دو وايل شيمي و درمان ساخته شدل است. شيمي در اينها به معناي مواد يا دارو هاي         

 اروهاي شيميايي منهر به انهدام سلولهاي سرطاني مي شود.شيميايي است. در اين درمان استفادل از د

متاسفانه مانند همه داروهاي ديار اين داروها روي بابتهاي سالو هر اثر مخربي دارند و بابت هاي حساس مسلما 

بيشتر صدمه مي بينند، مانند بابتهاي مپك استخوان يا دستااها گوارش كه بعاليتهاي زياد و حساسي دارند. اما         

راي نابود كردن سددلولهاي بدخيو انتخان نوع برحسددب عواملي مانند نوع تومور، اندازل آن، مح  آن، مرحله اي ب

كه تومور درآن قرار دارد و شرايط ديار بيمار، مختلف است و پكشك ممكن است تشخيص بدهد كه بايد از چند 

 نوع داروي مختلف استفادل شود.

 ، تكريق ع بني ويا تكريق وريدي به بيمار دادل مي شوند.داروهاي شيمي درماني از رال خوراكي

ساس گرما درهناام تكريق يا         ضي مانند اح ست عوار شيمي درماني دردي ندارد و ممكن ا اكثرا تكريق داروهاي 

 دل به هو خوردگي داشته باشد.



 هورمون درماني    -4

شد بع ي سرطان ها جلوگيري كرد. نمونه هاي   با دراختيارقراردادن يا مهاركردن برخي هورمون ها مي توان از ر

ستات. هورمون درماني در           ستان و پرو سرطان هاي پ ساس به هورمون عبارتند از انواعي از  شايع تومورهاي ح

 پيشايري از عود سرطان هو كاربرد دارد.

 ژن درماني    -5

ل با سرطان يا پيشايري از   ( براي مبارزRNAيا DNAين درماني، روشي تهربي است كه درآن ازمادل ينتيكي)  

 آن استفادل مي شود.

 ایمني درماني)ایمونوتراپي(    -6

اين درمان شددام  مهموعه ي متنوعي از روش هاي درماني طراحي شدددل براي دسددتاال ايمني بيمار به من ور  

 م ابله با تومور است.

 مهار كننده هاي رگسازي    -7

مهاركنندل رگسدددازي، ازرشدددد بيش ازحد رخ هاي خوني)كه براي ب اي تومورهاي تزم هسدددتند(            تركيبات  

 جلوگيري به عم  مي آورند.

 كنترل عالئم سرطان    -8

اگر كنترل عبئو و نشددانه هاي سددرطان، درمان مسددت يو آن به شددمار نمي آيد، اما درزمينه ي بهبود كيفيت   

اي مصددرد درمان هاي ديار ن ش مهمي ايفا مي كند. مانند اسددتفادل از زندگي بيماران و قادر سدداختن آنان بر

 داروهاي ضد درد و داروهاي ضد استفراغ.

 درمان مكمل و جایگزین    -9

شكي به كاهش عبئو و بهبود بيماري منهر      ستفادل از طب و پك ستند كه بدون ا درمان هاي مكم  درمانهايي ه

شوند. ازانواع اين درمانها كه در   شن     مي  سرطان نيك كاربرد دارند مي توان به رييو درماني، هيپنوتيكم و ريلكسي

 اشارل كرد.
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