
 هُوَالشافي

  
 اين مطلب را بخوانيد تا سرطان و راه هاي پيشگيري از آن را بشناسيد

  
 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع

 

 سرطان چيست؟

 عنواني كلي براي شماري از بيماري ها است كه با بروز آنها رشد ياخته ها )سلول ها(ي ناهنجار از مهار خارج مي شوند.سرطان 

ستخوان، عضله ها، خون يا دستگاه  سر بدن پديد آيد به عنوان مثال ممكن است در پوست، ا امكان دارد سرطان تقريبا در سرا

ان در هر سررني بروز مي كند، اما بيرررتر در سررنين باا نمايان مي شررود. ياخته هاي لنفاوي و مانند اينها پديدار گردد. سرررط

 توانند به داخل بافت مجاور انترار يافته يا از راه خون و دستگاه لنفاوي به بخش هاي ديگر بدن انتقال يابند.سرطاني مي

 توصيه هايي براي پيشگيري از سرطان

شتي، مانند صول بهدا شناخته  مي توان با رعايت ا سرطان زاي  سالم و پرهيز از عوامل  ريدن، خوردن خوراكي هاي  سيگار نك

سمت هاي مختلف  ضع ق ست از: آگاهي از و شده عبارت ا صلي كاميابي در درمان بيماري ياد  شده از آن جلوگيري كرد. رمز ا

 ي كامل و منظم و آگاهي از نرانه هاي هردار دهنده.بدن، معاينه

 يدايش سرطانعوامل خطرآفرين در پ

 عادت هاي فردي: سيگار كريدن، مي گساري )به خصوص توام با مصرف توتون( و برنامه هاي غذايي ناخوشايند. -1

 عوامل زيست محيطي: شامل پرتوهاي فرابنفش خورشيد، وجود مواد شيميايي در آب و هواي آلوده و جز اينها... -2

اي ايكس، ترعرع اتمي و مواد صنعتي همچون تركيبات ارسنيك، كادميوم، خطرهاي شغلي: تماس فزون از اندازه با پرتوه -3

 كلرايد وينيل و الياف پنبه نسوز.

 انواع شايع سرطان

سرطان پوست: يكي از متداولترين انواع سرطان است، اما درمان آن نسبتا ساده بوده و بيرتر در افرادي ظاهر مي شود كه  -1

 پوست شان روشن است.

سر رانه هاي  شيد هستند. ن طان پوست: هر نوع ناراحتي غير عادي پوست به ويژه در پوست هايي كه مدام در معرض نور خور

 خونريزي، خارش، درد يا هر تغييري در ظاهر برآمدگي ها، خال ها، يا زخم هاي پوست.

 مي شود.ها ديده سرطان ريه: رد بين همه سرطان ها، از همه كرنده تر است. بيرتر در ميان سيگاري -2

 نرانه ها: سرفه ي مداوم، وجود خون در خلط سينه، درد سينه و عفونت هاي پياپي.

سال دارند. دوره ي عادت ماهانه ي آنها در سنين پايين آغاز  50سرطان پستان: بيرتر زناني را مبتال مي سازد كه: بيش از  -3

سه شده اند. هيچ سنين بااتري يائ شته شده و يا در  سالگي به دنيا آورده اند.  30اند. نخستين فرزندشان را بعد از گاه بچه ندا

 در خانواده شان پيرينه سرطان پستان هست.

نرانه هاي سرطان پستان: وجود توده در پستان، تغيير ظاهر يا بافت پستان، ضخيم شدن بافت، ترشح مايعات روشن يا خوني 

 از نوك پستان.

 سال را مبتال مي سازد. 65انه آقايان( بيرتر مردان بااتر از سرطان پروستات: )غده اي در زير مث -4

 نرانه هاي سرطان پروستات: ادرار دردناك يا همراه با دشواري، وجود خون در ادرار، جريان ضعيف يا منقطع ادرار و تكرر ادرار.

 كم، يكي از عوامل بروز آن است.سرطان راست روده و روده ي بزرگ: برنامه ي غذايي داراي چربي حيواني زياد و سلولز  -5

نرررانه هاي سرررطان راسررت روده و روده ي بزرگ: خونريزي از مقعد، تغيير اجابت مزاج، وجود خون در مدفوع، درد شرركمي، 

 مرروط بر اين كه خونريزي ناشي از بواسير نباشد.

 سرطان معده: در مردان شايع تر از زنان است. -6



 .استفراغ و مدفوع در  ه، بي اشتهايي، درد شكمي، كاهش وزنة استفراغ، وجود خوننرانه هاي سرطان معده: سوء هاضم

 سرطان رحم و تخمدان: بيرتر زنان يائسه را مبتال مي كند. -7

در بانواني كه هنوز نرررانه هاي سرررطان رحم و تخمدان: تورم شرركم، درد شرركمي و كاهش وزن. عادت هاي ماهيانه ي شررديد 

 هاي عادت هاي ماهانه و خونريزي بعد از يائسگي.پريود مي شوند. ترشح واژن، خونريزي بين دوره

 سرطان گردن رحم: در بانواني كه در سنين پايين ازدواج كرده اند و نيز خانم هايي كه سيگار مي كرند، شايع تر است. -8

رانه  شح ن سگي و تر سرطان گردن رحم: خونريزي غير عادي در بين دوره هاي عادت ماهيانه بعد از آميزش يا پس از يائ هاي 

 خونابه.

 سرطان لنفاوي غيرهوچكيني: دستگاه لنفاوي را كه بخري از سيستم بدن در برابر عفونت هاست، مبتال مي كند. -9

 ي ران، بي اشتهاي، تب و تعريق شبانه.تورم در گردن، زير بغل يا كرالهنرانه هاي سرطان لنفاوي غير هوچكيني: غده هاي م

 سرطان مثانه: بيرتر افراد سيگاري را مبتال مي سازد تا افراد غيرسيگاري. -10

 نرانه هاي سرطان مثانه: وجود خون در ادرار، تكرر ادرار احساس درد يا سوزش موقع ادرار و دشواري در دفع آن.

 سرطانراه هاي تشخيص 

 خودآگاهي

توجه داشته باشيد كه بدن شما در مواقع مختلف چه سان به نظر مي رسد و چه احساسي داريد. روش هاي معاينهي شخصي 

 را فرا بگيريد و منظما به اجرا درآوريد.

 خانم ها: آگاهي از پستان

شوند.  ساس مي  راهده و اح شما در حالت عادي چگونه م ستان هاي  شكل ظاهر، در نظر بگيريد كه پ آنها را از لحاظ تغييرات 

وجود توده يا سفتي و ترشح بررسي كنيد. اعضاي ياد شده احتماا در طي دوره هاي عادت ماهيانه متفاوت به نظر مي رسند. 

 از اين رو، آنها را ماهانه در زمان خاصي معاينه كنيد.

 آقايان: آگاهي از بيضه ها

يعي چه سان ديده و احساس مي شوند. با نهادن انگرت سبابه و وسط در زير بيضه دقت كنيد كه بيضه هاي تان در حالت طب

 و شست در روي آن به جست و جوي تغييرات بپردازيد.

در بااي  -بيضررره ها را به آرامي بغلتانيد تا ببينيد توده ي كوچكي حس مي كنيد يا نه. )يك توده طبيعي كوچك وجود دارد

 باشد. كه اپيديديم مي -پرت هر بيضه

 همگان: آگاهي از پوست

تمام سرررطوو پوسرررت را مرتبا از جهت دگرگوني هاي رن،، شررركل، اندازه هاي خال ها، ماه گرفتگي ها يا وجود خالها و ماه 

 گرفتگي هاي جديد وارسي كنيد. براي اين منظور از آينه استفاده كرده يا از كسي ياري بجوييد.

 بررسي هاي غربالگري )بيماريابي(

ي هاي بيماريابي مرتب، اهميت دارند. در غير اين صررورت از پزشررك معالد خود بخواهيد شررما را معاينه كند. اين قبيل بررسرر

 هاي زيرين باشد:بررسي ها ممكن است در برگيرنده شماري از شيوه

 پرتو نگاري پستان )ماموگرافي(

شو صيه مي  ستان را در مرحله ي اوليه بنماياند. تو سرطان پ ست  سال يك بار تحت پرتو  2-3سال  50د زنان بيش از قادر ا

 نگاري پستان قرار گيرند.

 آزمايش بررسي ترشحات گردن و رحم )پاپ اسمير(

با بررسي ياخته ها )سلول هاي( گردن رحم ترخيص  -حتي پيش از پيدايش هر نوع نرانه اي -بدين وسيله مي شود سرطان را

 سال يك دفعه، از نظر عارضه ي ياد شده تحت آزمايش واقع شوند. 5تا  3ر سال ه 20داد. توصيه مي شود زنان بااي 

 معاينه لگن



قادرسرت سررطان تخمدان و جدار رحم را نمايان سرازد. اين معاينه، طبق معمولع بخرري از يك معاينه ي عادي بيماري هاي 

 زنان است.

 معاينه راست روده

 ك، ديواره هاي راست روده را با انگرت خود لمس مي نمايد.سرطان روده و غده پروستات را وارسي مي كند. پزش

 راه كارهاي ويژه ي كه توصيه مي شود

 پرتونگاري        ·

 آزمايش ادرار        ·

 سي تي اسكن        ·

 تنقيه باريم        ·

 نمونه بردراي        ·

 دور نماي بهبودي

 كاربرد روش هاي درماني كه ذيال آمده است، بيماران بيش از پيش به زندگي فعال برمي گردند:با 

 مي شوند، برداشته سرطاني هاي ياخته ي همه چنانچه. است آن اطراف بافت و سرطاني عضو يا غده برداشتن شامل  جراحي

 .ساخت متوقف را بيماري توان

 شيمي درماني

 ه از آنها براي حمله به ياخته هاي سرطان و جلوگيري از توليد مثل آنها، استفاده مي شوند.داروها و هورمون هايي است ك

 درمان هاي بيولوژيک

اين شيوه ي درمان نويني است كه در آن به طور طبيعي به وجود مي آيند، براي تقويت دستگاه دفاعي بدن مورد استفاده قرار 

 مي گيرند.

 چه سرطان زودتر ترخيص داده شود، امكان بهبودي بيرتر خواهد شد.هر 

 پيرگيري، بهترين اميد است.

 عمل زير مبادرت ورزيد: 3براي مراقبت از خود مي توانيد به 

 سيگار نكشيد -1

 درصد مرگ هاي ناشي از سرطان است. 30سيگار موجب پيدايش 

 ز مي افزايد.در ضمن خطر بيماري هاي قلبي، تنفسي و غيره را ني

 براي ترك اين عادت

 درك كنيد كه از چه رو سيگار مي كريد و چرا تركش اهميت دارد.

 براي ترك سيگار، برنامه ريزي كنيد.

 از طريق تعيين يك تاريخ و گزينش يك شيوه، اين كار را انجام دهيد. )ناگهاني يا تدريجي قطع كنيد(.

 تصميم بگيريد ترك كنيد.

صميم خو رم دور در انجام ت ستند، از جلوي چ ريدن ه سيگار ك شياي زايدي را كه يادآور  سيگاري و ا شيد. زير  يش پي گير با

 سازيد. در صورت لزوم از جايگزين هايي همچون آدامس يا چسب هاي نيكوتين بهره ببريد.

 اگر ترك نمي كنيد، آسيب ناشي از سيگار را به شيوه هاي زير محدود سازيد:

 فقط نصف هر سيگار را بكريد.        ·

 از فرو بردن دود سيگار بپرهيزيد.        ·

 تا جايي كه مي توانيد روشن كردن سيگار را به تعويق افكنيد.        ·

 بعد از هر دفعه پك زدن، سيگار را در دستتان نگه داريد.        ·



سيگار كريدن غير مستقيم )فرو بردن دود سيگار ديگران،  اين نكته را هم به ياد داشته باشيد كه حتي اگر سيگار نمي كريد،

 ممكن است بر خطر ابتال به سرطان بيفزايد.

 مرورت پزشكتان با ورزش ي برنامه آغاز از پيش هستيد، خاصي بيماري دچار يا داريد سن سال 40 از بيش اگر)  ورزش كنيد

 .نماييد

 از خطرات زيست محيطي حذر كنيد. -3

براي تماس با بسررياري از عوامل مررركوك به سرررطان زايي هنوز مرررخص نرررده اند، با اين حال، خود را به مقادير بي ضرررر 

 مخاطره نيفكنيد.

 در محل كار، مراقب تندرستي خويش باشيد.        ·

 از مخاطرات موجود در محيط كار و ميزان تماستان با مواد سرطان زا آگاه باشيد.        ·

شخصي چون نقاب )ماسك( اكسيژن و لباس محافظ سود بجويي تا بدين وسيله، تماس با مواد سرطان از وسايل ايمني    ·

 زا را محدود سازيد.

شتي شركت جوييد تا به حفاظت در برابر خطر مواد شيميايي در حيط كار باري كرده و آن را مورد    · در برنامه هاي بهدا

 بحث قرار مي دهند.

 پيوسته مراقبت باشيد

 شيميايي مواد 

 از استنراق غبارها و بخاري هاي شيمي اي دوري كنيد.

 پرتو

 از برخوردهاي غير ضروري با پرتو مجهول )ايكس( تا سر حد امكان خودداري نماييد.

 هر نكته اي كه در اين مورد مي توانيد، فرابگيريد.

 د.هر چه مردم راجع به سرطان بيرتر بدانند، مهار آن زودتر به حقيقت مي پيوند

 درباره صحت برنامه هاي بهداشتي سوال كنيد

  در زمينه ي ترخيص و پيرگيري از سرطان از برنامه هاي ترويد بهداشتي كه توسط واحدهاي ترويد بهداشتي محل شما به

 اجرا درمي آيند يادداشت برداريد.

 از سازمان هاي مبارزه با سرطان حمايت كنيد.

 پيرگيري از سرطان بر خود مدد برسانيد.در 

 از علل شناخته شده دوري گزينيد.

 نرانه هاي هردار دهنده ي سرطان را برناسيد و در صورت بروز آنها به پزشك خود مراجعه كنيد.

 بكوشيد مرتبا تحت معاينه قرار گيريد و از آزمايش هاي غربالگري )بيمار يابي( مناسب غفلت نورزيد.

 هاي بهداشتي مناسب را تمرين كنيد.عادت 

 ترخيص و پيرگيري از سرطان به شما بستگي دارد!

 براي سالمتي خود و كاهش ابتال به سرطان، شش توصيه ي زير را آويزه ي گوش قرار دهيد:

 سيگار نكريد -1

ست -2 شما را در به د ستفاده كنيد تا  شتن وزن ايده آل  از رژيم غذايي كم چربي همراه با مواد گياهي فراوان ا آوردن و نگه دا

 ياري كند.

 مرتب تحت معاينات پزشكي و دندان پزشكي قرار بگيريد. -3

به هر برآمدگي و يا زخمي كه تمايل به التيام ندارد توجه كنيد و به هر نوع تغييري در اعمال طبيعي بدن خود حسررراس  -4

 باشيد.

 نها دوري جوييد.مواد سرطان زا را برناسيد و در محيط كار از آ -6



 نشانه هاي هشدار دهنده سرطان را بشناسيد

 چنان چه هر كدام از عالمت هاي ذيل در شما به وجود آمده، حتما با پزشكتان رايزني كنيد:

 تغيير در عادات دفع مدفوع يا ادرار -1

 زخمي كه تمايل به بهبود يا التيام ندارد -2

 يعي بدنخونريزي يا ترشح غير عادي از مجاري طب -3

 توده يا برآمدگي در پستان يا هر جاي ديگر بدن -4

 اشكال در بلع و هضم غذا -5

 هر نوع تغيير در زگيل يا خال هاي موجود در بدن -6

 سرفه هاي مداوم يا گرفتگي مزمن صدا -7

 توصيه هايي در مورد مصرف مواد غذايي براي پيشگيري از سرطان

 د.از خوردن غذاهاي چرب امتناع كني -1

ستند، روغن زيتون و روغن دانه ي  -2 شباع را ه شباع و غير ا ستفاده از چربي حيواني و گياهي كه به ترتيب چربي ا به جاي ا

انگور و مانند اينها را مصرف كنيد. بهره مندي زياده از حد چربي ها، فرد به سرطان روده ي بزرگ كه در زمره شايع ترين انواع 

 .سرطان هاست، مبتال مي سازد

گرم باشد گفتني است  80مقدار مصرف چربي براي اشخاص عادي با فعاليت جسمي معمولي در طول روز نبايد فزون تر از  -3

هاي پنهان هسررتند، از همين رو، در كنار خوردن انواع مختلف گروه هاي غذايي، كه گوشررت ها، لبنيات و دانه ها، حاوي چربي

 قاشق غذاخوري روغن مايع مجاز است. 7تا  5هتر، گرم روغن و به عبارت ب 40تا  30افزون 

ستان و -4 سرطان هاي پ شيوع  ستات  روغن زيتون و كانوا به ميزان زيادي از  رگيري پرو ضيح  .كنند مي پي  اين كه اين تو

 .شوند داده حرارت گراد سانتي درجه 130 از بيرتر نبايد ها روغن گونه

ان و بيماري هاي قلبي جلوگيري مي كنند. بايد يادآوري كرد كه در مورد زنان از پيدايش سررررط 3 –چربي هاي نوع امگا  -5

از سرطان پستان پيرگيري كرده  3 – امگا از سرشاري علت  اسكيمو مراهده شده است كه مصرف زياد مواد غذايي دريايي به

 است.

 .هستند آور زيان گوشت به  چربي متصل و دنبه جامد،  چربيها اشباع نظير روغن نخل، روغن نارگيل، روغن هاي نباتي -6

 ي ماده همچنين شرروند،  غذاهاي آماده همانند پيراشرركي، چيپس و انواع سرراندويچ از روغن هاي جامد و مانده تهيه مي -7

 .است زا سرطان كنسروها، داخل در موجود ي نگهدارنده

روده شناخته شده اند، مصرف سبزي )دست كم  سبزي هايي مثل كلم و جوانه ي گندم، عامل پيرگيري كننده از سرطان -8

 سه وعده در هفته( نقش بسزايي در حفاظت از بدن در مقابل بيماري ها دارد.
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