
 هوالشافي

  
 آزمايشات غربالگري در پيشگيري از سرطان زنان

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

  
 ها چه هستند ؟!ام! آنهاي غربالگري وابسته به سن گيج شدهمن در مورد دستورالعمل

هاي خاص هايي در رابطه با چگونگي و زمان غربالگري جهت بيمارياي دستورالعملهاي مختلف به طور دورهو سازمانها انجمن

 کنند. و اينکه چگونه و در چه زماني بايد غربالگري يک بيماري خاص انجام شود منتشر مي

هاي هايي مثل سازمانهمانند ساير انجمن (ACOG)و دانشکده زنان و مايي آمريکاه  (ACS)براي مثال؛ انجمن سرطان آمريکا 

هاي مختلف روده آمريکا همگي دستورالعمل -مربوط به پيشگيري در اياالت متحده، دانشکده قلب آمريکا و انجمن جراحان معده

ها اين دستورالعمل اي غربالگري شوند بسياري ازکند زنان چه زماني بايد به طور دورهاند که بيان ميمرتبط به سن را منتشر نموده

ها حاکي از اين هستند که غربالگري سالمت بايد در يک سن خاص شروع شود در حاليکه بعضي با هم مغايرت دارند بعضي از آن

کننده کنند که اگر تا چند سال بعد هم جهت غربالگري صبر کنيم مشکلي پيش نخواهد آمد، اين مسئله بسيار گيجديگر اظهار مي

 باشد.مي

جه کلي اين است که نيازهاي مراقبتي شما بايد با نيازهاي پزشکي خاص و سوابق و شرح حال شما سازگار شوند. براي مثال: نتي

سالگي داشته باشند در حاليکه  35زناني با سابقه قوي خانوادگي سرطان پستان ممکن است نياز به ماموگرافي ساالنه از سن 

 سالگي به طور روتين نياز به غربالگري ساالنه داشته باشند.  50ممکن است تنها از سن اند زناني که سرطان دهانه رحم داشته

اين سردرگمي قابل درک است. هميشه بهتر است که سوابق سرطان و سوابق پزشکي شخصي خود را همانند سوابق خانوادگي 

توانيد مراقبت بهداشتي شما، با کمک هم، ميخود با پزشک )فرد تأمين کننده سالمت( در ميان بگذاريم بدين گونه شما و تيم 

ايد تمامي اي که طراحي کردهيک غربالگري مناسب و جامع طراحي کنيد که به آساني قابل اجرا و پيگيري مطمئن شويد برنامه

 نمايد. نيازهاي شما را تأمين مي

ايد و از اينکار احساس رضايت داشته ام دادههاي مناسب را در زمان صحيح و به موقع انجبايد اطمينان يابيد که تمامي تست

 باشيد. 

 هاي مهم آزمايشات غربالگري سالمت عمومي جنبه

هاي اوليه و بازدارنده بعضي از اجزار مهم اي نشريه فني دانشکده زنان و مامايي آمريکا در رابطه با مراقبتبر طبق ارزيابي دوره

 معاينه فيزيکي جامع شامل موارد ذيل است: 

 عاينه فيزيکي: م

 سالمت قلبي )فشار خون، غربالگري کلسترول(         ·

 معاينه لگن )تست پاپ(         ·

 هاي مربوط به دندان معاينات و گرافي        ·

 معاينات بينايي         ·

 غربالگري ديابت به وسيله چک کردن قند )گلوکز(         ·

مروري بر داروهاي تجويز شده براي فرد و داروهايي که فرد بدون نسخه مصرف کرده است، داروهايي گياهي و داروهايي         ·

 ها( کمکي( مثل ويتامين

 غربالگري مصرف تنباکو، الکل و داروها         ·

 افي( ها، معاينه پستان توسط خود فرد )و در صورت لزوم ماموگربهداشت و سالمت پستان        ·

 واکسيناسيون         ·



 هاي مربوط به جلوگيري از ابتال به سرطان پوست غربالگري پوست، مراقبت        ·

 غربالگري جنسي: 

 هاي جلوگيري از بارداريروش        ·

 هاي ارتباط جنسي ايمنمعرفي روش        ·

 و ساير بيماريهاي منتقله از راه جنسي  HIVغربالگري         ·

 هاي منتقله از راه جنسيهاي جلوگيري از ابتال به بيماريي روشبحث و گفتگو درباره        ·

 تغذيه و تناسب اندام: 

 ارزيابي رژيم غذايي و ميزان آن         ·

 هاي غذايي و غذاي مصرفي در هر وعده. بهبود و تقويت کيفيت گروه        ·

 ارزيابي مصرف الکل        ·

 ورزشي و زمان صرف شده جهت ورزش ررسي برنامهب        ·

 ارزيابي مسايل اجتماعي و رواني: 

 هاي روانشناختي مثل افسردگي و اضطراب غربالگري بيماري        ·

 ارزيابي رضايت شغلي         ·

 رد کردن استرس شغلي و خستگي مفرط شغلي         ·

 نسي فرد )فيزيکي، عاطفي و جنسي( غربالگري از نظر سوء استفاده شريک ج        ·

 سابقه خشونت و سوء رفتار        ·

 پيشگيري از آسيب و جراحات

 سوابق رانندگي         ·

 کمربند ايمني        ·

 خطرات تفريحي         ·

 اسلحه گرم         ·

مربوط به دانشکده  new patient« بيمار جديد»يکي از بهترين منافع براي حفظ سالمت عمومي زنان، مقالة آموزشي به نظر 

ي قابل تحسين، در رابطه اين کتابچه -باشددر تمام سنين سالم بمانيد مي -مامايي آمريکاست که اخيراً منتشر شده و با عنوان

ه عالوه اطالعات و رهنمودهاي بهداشتي براي زنان تمامي سنين مطالبي را مطرح سازي و نيازهاي خاص ببا غربالگري، ايمن

 کرده است. 

 توان از طريق با ماماها يا پزشکان متخصص زنان و يا از طريق تماس مستقيم با دانشکده آمريکايي بدست آورد. اين مقاله را مي

 . درباره حفظ سالمت عمومي خود چه چيزهايي بايد بدانيم؟ 7

 باشد. عاينات پزشکي و ساالنه يک بخش مهم از حفظ سالمت عمومي شما ميم

 تست پاپ و غربالگري سرطان دهانه رحم بايد طي هر ويزيت ساالنه انجام شود.

ها باشند. سالمت استخواني بحث در رابطه با ترک سيگار و مصرف الکل از اجزاي بسيار مهم ميمعينات لگن و پستان به عالوه

لگري پوکي استخوان هم بسيار اهميت دارند سالمت روده و جلوگيري از ابتالي به سرطان کولون هم بايد در نظر گرفته و غربا

 شود.

هاي ضدبارداري بايد بررسي شود هم چنين آموزش روابط جنسي ايمن، هاي قاعدگي شما ادامه دارند روشچنانچه هنوز سيکل

هاي التکسي و لوبريکانت )ماده نرم کننده، ز راه جنسي و طريق مصرف صحيح کاندومهاي منتقله اممانعت از ابتال به عفونت

 لغزاننده( هم بايد مورد بررسي قرار گيرند.

باشند کنترل قد و گيري فشار خون، قد، وزن و ساير عالئم حياتي ميتوانند انجام شوند شامل اندازههايي که ميبعضي از تست

اي بايد کلسترول و چربي خود را تواند مؤثر و مفيد باشد، هم چنين به طور دورهغذيه و ورزش ميوزن جهت ايجاد تعادل بين ت

 کنترل کنيد. 



)هورمون متحرک تيروئيد( و ايمن سازي ساالنه عليه  TSHسالگي رسيديد بايد آزمايش ساالنه  45زماني که شما به سن 

هاي خاص مانند سرطان تخمدان باشند هاي غربالگري سرطانشرايط برنامهآنفوالنزا انجام دهيد. ممکن است بعضي از زنان واجد 

 هاي ساالنه شما اضافه و مطرح گردند.توانند در ويزيتاين موارد هم مي

 توانيم فشار خون خود را کنترل کنيم ؟!. سالمت قلبي چيست؟ چگونه مي8

شود که بيماري مردانه باشند در واقع تبديل به يک نگراني و مسئله عمده در سالمت زنان که در ابتدا تصور ميهايي بيماري

هزار نفر  500هاي قلبي به عنوان اولين قاتل زنان باشد که ساالنه در اياالت متحده جان رسد بيماريگرديده است. به نظر مي

 گيرد. را مي

ها جان خود را ميرند بيشتر از تعدادي است که بر اثر تمامي انواع سرطانهاي قلبي ميبال بيماريساالنه تعداد زناني که به دن

گذارند اغلب به طور کلي تحت عنوان ها، وريدها و ساير عروق خوني اثر ميهايي که بر روي شرياندهند. بيمارياز دست مي

 شون.عروقي ناميده مي -هاي قلبيبيماري

شود(؛ رسد و منجر به درد سينه فشارنده و شديدي ميها شامل: آنژين )هنگامي که خون کافي به قلب نمياريبعضي از اين بيم

هاي چربي که منجر به کاهش جريان خون به قلب شده و باعث ها توسط رسوبات و پالکارترواسکلروز )باريک شدن شريان

 باشند.روق کرونري و نارسايي قلبي يا سکته قلبي ميهاي عروق عگردد بيماريانفارکتوس قلبي و حمالت قلبي مي

هاي قلبي در زنان شامل: ديابت، سيگار، افزايش کلسترول خون، چاقي، سن، نژاد و سابقه بعضي از فاکتورهاي خطر بيماري

 خانوادگي است.

شود. زني که چاق است، ي ميهاي قلبهيپرتانسيون )فشار خون باال( هم فاکتور خطر ديگري است که منجر به پيشرفت بيماري

 باشد. کند واضحاً در خطر بيشتري جهت ابتال به فشار خون باال ميکشد و الکل مصرف ميفعاليت فيزيکي ندارد، سيگار مي

شود به اين علت که اغلب فرد. هيچ عالمتي ندارد که نشان سروصدا خوانده ميفشار خون افزايش يافته اغلب کشندة )قاتل( بي

اي داشته باشد و بدون اينکه حتي از بيماري اش باشد، يک خانم ممکن است بيماري و آسيب قلبي شديد و عمدهبيماريدهنده 

 خود آگاه باشد.

توانند بدون هيچ گونه هشداري در هاي بيماري قلبي ميمرگ ناگهاني بر اثر حوادث قلبي عروقي، حمالت قلبي و ساير شکل

آفريقايي شايعتر  -دهد و در بين زنان آمريکاييسال رخ مي 40به طور تيپيک، در زنان باالي  زنان رخ دهد. فشار خون باال،

شود، پس ممکن است که يک جزء ژنتيکي باشد )فشار خون باال( به طور معمول در بين اعضاي خانواده و اقوام ديده ميمي

 داشته باشد. 

باشند به پزشک خود ه پدر يا مادر شما مبتال به فشار خون باال ميدانستن سابقه خانوادگي خود هميشه مهم است، پس چنانچ

 توانند با فشار خون باال در ارتباط باشند.هاي خاصي مثل ديابت و اختالالت کليوي نيز مياطالع دهيد. بيماري

شود چنانچه پزشک شما گيري تواند اندازهفشار خون شما به آساني در هر ويزيت ساالنه توسط پزشک زنان يا پزشک داخلي مي

 تواند انجام دهيد.متوجه شد که فشار خون بااليي داريد مداخالت زيادي قبل از شروع درمان دارويي وجود دارد که مي

تواند فشار خون شما را پايين بياورد و به دنبال آن خطر حوادث قلبي را کاهش بعضي از تغييرات و اصالحات در شيوه زندگي مي

غذايي مثل کاهش مصرف کافئين،  هاي روزانه، تغييرات در رژيمو نگهداري آن در حد مناسب، افزايش فعاليتدهد، کاهش وزن 

توانيدب هاي اشباع شده، ترک سيگار از اصالحات مؤثر در شيوه زندگي هستند که جهت کنترل فشار خون ميسديم و چربي

 حکومت کار ببريد. 

هاي مؤثر کاهش وزن و نگهداشتن اندکس ت، تمام بيماران را تشويق به بکارگيري روشهاي سالمافراد مجرب در زمينه مراقبت

خود را از يان  (BMI)توانيد به راحتي اندکس توده بدن کنند. شما ميمي 25آل نزديک به در حدل ايده (BMI)توده بدن 

 فرمول بدست آوريد: 

خود را بدست آوريد تنها کافي است که  BMIتوانيد سم قد بر وزن، ميبا تعيين ميزان وزن به پوند و قد به فوت يا اينج و تقي

هاي زيادي بر روي صفحه کامپيوتر را محاسبه کن( را جستجو کنيد، انتخاب BMI) Calculatr body mass indexعبارت

 شما ظاهر خواهد گشت. 



هاي اشباع شده هستند به ظاهر براي سالمت ن چربيهايي که سرشار از ميوه، سبزيجات و فيبر به همراه مقادير بسيار پاييرژيم

حاوي پيشنهادات مفيد و تغييرات آساني هستند، که شما از امروز براي بهبود رژيم غذايي  36تا  32قلبي مفيد هستند سؤاالت 

 توانيد به کار ببريد. خود مي

کنترل کند در اين موارد درمان دارويي جهت کنترل  تواند فشار خون راکارانه در شيوه زندگي نميگاهي اوقات تغييرات محافظه

فشار خون باال مورد نياز است حتماً با پزشک خود در رابطه با نوع، درجه و ميزان داروهاي مورد نيازتان مشورت و تبادل نظر 

 کنيد.

 تان را به طور منظم دريافت مصرف کنيد.بسيار حياتي و مهم است که داروهاي تجويز شده

اين نکته حائز اهميت است که داروهاي شيمي درماني خاص ممکن است اثراتي بر روي قلب شما داشته باشند و منجر يادآوري 

شود که از متخصص سرطان خود بپرسيد که آيا شما بايد در رابطه به نارسايي احتقاني قلب شوند. بنابراين هميشه توصيفه مي

 گذراند، نگران باشيد يا خير؟ ني مدت بر روي سيستم قلبي و عروقي )قلب( ميبا رژيم خاص خود و شيمي درماني که اثرات طوال

باشد بايد وزن خود را در حد هاي مربوط به سالمت قلب مينگهداري فشار خون در حد مطلوب يکي از وجوه متعدد مراقبت

 رزشي فعال لذت ببريد!تعادل حفظ کنيد کلسترول خود را کنترل کنيد و سيگار نکشيد. هم چنين از يک برنامه و

 exercise stressهاي غربالگري توصيه شده جهت سالمت قلبي عروقي شامل الکتروکارديوگرام و تست ورزشي بعضي تست

test آسان و بدون درد هستند و به ها ها باشيد اگر اين چنين بود اين تستباشد. شما ممکن است کانديد انجام اين تستمي

 دهند. پزشک قلب اطالعات مفيدي در رابطه با سالمت قلب شما مي

 ها مهم است؟ استخوان . پوکي استخوان چيست؟ چرا سالمت9

کند. کاهش توده پوکي استخوان يک بيماري و اختالل پزشکي بارز است که هم زنان و هم مردان را در طي عمرشان مبتال مي

ها، و قوز پشتي شود. در ها و ستون مهرهتواند منجر به کمردرد مزمن، درد در حين راه رفتن، بدشکلي استخواني مياستخوان

 ها شکستگي استخوان بدليل پوکي گزارش شده است.اياالت متحده بيشتر از ميليون

م خود را از دست داده و ضعيف و نازک هاي شما استحکاشود استخوانها که بدنبال افزايش سن ايجاد ميبدليل فقدان هورمون

 شوند. ساير عواتمل خطر از دست رفتن تراکم استخوان شما شامل شکستگي قبلي استخوان است.شده و شکننده مي

جنس شما )زنان نسبت به مردان احتمال بيشتري دارد که تراکم استخواني کاهش يافته داشته باشند( سن شما )زنان مسن در 

اند شما نيز در خطر بيشتري براي ابتال به تند( و ژنتيک )چنانچه مادر يا مادربزرگ دچار پوکي استخوان بودهخطر باالتري هس

هايي که کلسيم کمي دارند، الغري بيش از حد، بيماريهاي مزمن مثل آرتريت روماتوئيد، باشد رژيمپوکي استخوان هستيد( مي

اي، شيوه زندگي غيرفعال و ماشيني، روده -ايي اختالالت معدهکليه به عالوههاي کبد و اختالالت عملکردي تيروئيد، بيماري

 شوند.سيگار کشيدن بيش از حد و الکل به عنوان ريسک فاکتور در نظر گرفته مي

يا هاي خون )کنندهها )رقيقچنانچه شما دارويي مثل استروئيد و يا داروهايي جهت عملکرد تيروئيد، بعضي از آنتي کواگوالنت

 کنيد، اين داروها ممکن است قدرت و استحکام استخواني شما را تحت تأثير قرار دهند.داروهايي ضدتشنج استفاده مي

کنند که هاي آرو ماتاز را استفاده مياي از داروها به نام مهارکنندهبعضي از بيماران بهبود يافته از سرطان پستان و روده دسته

رومازين هستند اين داروها ممکن است منجر به کاهش توده استخواني شوند، پس اگر شما داروهاي ميدکس يا آشامل فامارا، آري

هاي مربوط به تراکم استخواني را به طور مکرر و کنيد، ممکن است نياز داشته باشيد که تستمهار کننده آروماتاز را مصرف مي

 مداوم انجام دهيد.

باشد مداخله ها مياستروژن که هورمون حياتي، جهت حفظ سالمت و متابوليسم استخوانتوانند غالباً در توليد اين داروها مي

 نمايند.

سال حداقل يکبار در هر سال تجربه افتادن را  60% از زنان و مردان باالي 30شود در اياالت متحده حداقل تخمين زده مي

 ه شکستگي، بسيار عظيم است. زايي و مرگ و مير ناشي از يک افتادن منجر بداشته باشند. بيماري

توانند بدون يک ضربه شديد، تجربه يک شگستگي استخوان اسفنجي را داشته بعضي از زنان مبتال به استئوپروز شديد حتي مي

سال سن دارند در طي يکسال اول پس از شکستگي  50% از قربانيان شکستگي استخوان لگن که باالي 25باشند. تقريباً 



اند نيازمند پرستاري دائمي در منزل هستند ن تخمين زده شده است که تا يک سوم از کساني که زنده ماندهميرند هم چنيمي

 توانند مجدداً زندگي غيروابسته و مستقل خود را بدست بياورند.ها نميبسياري از آن

باشد و عواقب و اثرات هاست يک نگراني عمدة سالمت و بهداشت مياستخوان که در رابطه با سالمت ضعيف استخوانپوکي 

 مهمي بر روي شيوة زندگي و کيفيت آن دارد. 

با انرژي دو برابر( يا دانسيتومتري استخوان  x)سنجش ميزان جذب اشعه  DEXAسنجش تراکم استخوان شامل اسکن 

هاي دست ها، استخوان ران و گاهي اوقات استخوانها، بدون درد هستند و کيفيت استخوان را در ستون مهرهتباشد. اين تسمي

 کنند.و مچ پا ارزيابي مي

سال يکبار انجام  2شوند هر ها را پس از اينکه به طور طبيعي، جراحي و يا دارويي وارد مرحله يائسگي ميزنان معموالً اين تست

هاي آروماتاز، خي شرايط از قبيل مصرف داروهاي خاص مثاًل در افراد مبتال به سرطان پستان که مهارکنندهدهند. تحت برمي

تواند به پزشک جهت درمان بهتر و ها ميها باشد. نتايج آن تستکنند، ممکن است نياز به تکرار بيشتر اين تستاستفاده مي

 هاي شما کمک نمايد.مؤثرتر سالمت استخوان

 من از افتادن و سقوط جلوگيري کنم ؟!چگونه 

گيرد، بلکه شامل برنامه ارزيابي بخشي از رويکرد درماني جامع براي براي استئوپروز عالوه بر اين که سالمت استخوان را دربرمي

شکشان هايي است که در آن امکان افتادن فرد وجود دارد زنان بايد توسط پزو آموزش براي کمک به زنان جهت کاهش موقعيت

جهت کاهش هوشياري، سنکوپ، ضعف عضالني، سرگيجه و حتي مشکالت تعادلي ارزيابي و بررسي شوند قدرت بينايي و آرتريت 

هم جزء مواردي هستند که نيازمند ارزيابي مناسب و درمان هستند تا تعادل خوبي بريا فرد به دست آيد که در اين صورت به 

 کند.جلوگيري از سقوط وي کمک مي

ا بايد بينايي خود را به طور ساالنه چک نماييد و عينک قديمي خود را به تغييرات جديد تجويز شده، جايگزين و تعويض شم

اي که امکان دارد سطح هوشياري، تعادل و راه رفتن را تحت تأثير قرار دهند بايد به طور منظم کنيد. هر گونه داروي تجويز شده

من بودن هاي تيز و بلند شوند راحتي و ايهايي با پاشنهبادوام و مطمئن بايد جايگزين کفشارزيابي مجدد شوند کشفهاي ايمن، 

شوند بايد اطراف تختشان را از وسايلي بايد نسبت به مد ارجحيت داشته باشد کساني که در طول شب مکرراً از خواب بيدار مي

تواند مفيد باشد خطرات ناشي از ايمني ضعيف در خانه مي مثل کفش و دمپايي خالي ککنند براي افراد استفاده از چراغ خواب

توانند مؤثر هاي قالي، نور ضعيف و تاريکي، مبلمان نامرتب خانه همگي در افتادن فرد ميکننده باشند ريشهتوانند نگرانهم مي

 باشند. 

را بايد مرتب کرد و به ديوار متصل کرد تا ها هاي برق و تلفن و ساير سيمراهروها بايد از وسايل و خرت و پرت خالي باشد سيم

 بدين گونه خطرات کاهش يابند.

تواند در جلوگيري از کاهش تعادل و افتادن کمک کند. هم چنين مهم استفاده از وسايلي جهت جلوگيري از سر خوردن هم مي

 دقت و توجه کنيم. دهيم بسياررويم و يا کارهاي خارج خانه را انجام مياست زماني که در خيابان راه مي

شان وجود دارد مثالً با تلفن دهند امکان سقوط و افتادنناپذيري، هنگامي که زنان چندين کار را با هم انجام ميبه طور اجتناب

کنند در حاليکه در حال عبور سريع از ميان جمعيت هستند و يا هنگامي که در حال گرفتن تاکسي همراه خود صحبت مي

 هاي کوچک خود را کنترل کنند.کنند بچهعي ميس همزمان  هستند

کند پس بسيار مهم است که افراد به محيط اطراف خود توجه کنند خصوصاً اين مسئله در هواي مه آلود اهميت بيشتري پيدا مي

در هنگام قدم  توانندزده ميتوانند ميزان ديد را کاهش دهند و سطح يخباران ممکن است سطوح را لغزنده کند برف و بوران مي

 گذاشتن قريبنده باشند و منجر به افتادن فرد شوند. 

توانم انجام . چه کارهايي جهت حفظ تراکم استخواني مطلوب و جلوگيري از کاهش بيشتر توده استخواني مي10

 دهم ؟!

جهت حفظ قدرت ها هستند کلسيم مکمل ممکن است به شما کلسيم و ورزش از عوامل اصلي جهت حفظ و نگهداري استخوان

استخواني کمک کند هميشه بهتر است که با پزشک معالج خود در رابطه با ميزان و تعداد دفعات دريافت کلسيم مشاوره و تبادل 

تواند مقادير شخصي را کلسيم را در يک زمان خاص جذب کند پس نظر کنيد ضمن اينکه مهم است بدانيد که بدن تنها مي



باشند استفاده شما با مکمل کلسيمي به نظر بهترين راه جهت جذب هر دوي اين ترکيب مکمل نميترکيب مولتي ويتامين مورد 

شود هم چنين حائز اهميت است که بدانيم کلسيم توانايي تداخل با ساير داروهاي مصرفي شما را دارد پس هميشه توصيه مي

داريد مشورت کنيد يک مطالعه اخير در مرکز پزشکي که با پزشک خود هنگامي که قصد افزودن کلسيم به رژيم غذاييتان را 

رابين نشان داده است که افرادي که پوليپ کولون دارند )توده رشد يافته کوچکي از بافت روده که ممکن است پيش در آمد 

 هاي بعدي را دارند هر چند اين شواهد مصرف% کاهش ريسک پيشرفت پوليپ26کنند سرطان باشد( و کلسيم دريافت مي

برانگيز است همه بيماران کند ولي نتايج، جالب و توجهت نميهاي کولورکتال حمايکلسيم را براي پيشگيري از سرطان يا پوليپ

توانند کلسيم را خصوصاً در مقدارهاي باال تحمل کنند و بسياري ممکن است دچار کرامپ و يوبست در نتيجه مصرف اين نمي

 ها شوند.مکمل

ها هم در باشد اين بحثمي مطرح ميهاي کلسيبراگيزي در رابطه با غيرمفيد بودن مکملداغ و بحثهاي بسيار گفتمان

هاي کلسيمي اند که آيا مکملخورند حال محققان اين سؤال را مطرح کردهها به چشم ميهاي پزشکي و هم در رسانهژورنال

ه واقع شما چه ميزان کلسيم نيازمنديد؟ چه ميزان از کلسيم را ها مفيد هستند يا خير بواقعاً براي سالمت استخوان و حفظ آن

 کند؟ آيا واقعًا کلسيم بر روي سالمت استخوان مؤثر است؟ بدن جذب مي

رسد مصلحت اين باشد که از يک رژيم متعادل استفاده و لذت ببريم که ها به نتيجه برسند به نظر ميتا هنگامي که اين بحث

هاي کلسيمي به ميزان باشد که استفاده از بعضي از مکمللم و متنوع و حاوي موادغذايي مثل کلسيم ميسرشار از موادغذايي سا

 کم ممکن است عاقالنه باشد. 

 داروهاي جهت پيشگيري از توده استخواني 

لج شما ممکن هاي افزوده شده و مصرف کلسيم نتواند منجر به حفظ و پايدار ماندن استخوان شما شود پزشک معاچنانچه ورزش

و آلندورنات  (Actonel)فسفونادها به شما پيشنهاد دهد بيشترين داروهاي تجويزي رزيدروناد است از گروهي به نام بي

(Fosomax) باشند. مي 

هر دوي اين داروها بايد با معده خالي مصرف شوند در حاليکه فرد به صورت عمود )قائم( به مدت نيم ساعت نشسته است. ميزان 

 اي يکبار در زمان مشخص مصرف شود.تواند هستهداروها مي اين

باشد داروي جديدتري که روده( مي -ترين عارضه جانبي احساس ناراحتي و تحريک در ناحيه فوقاني دستگاه گوارش )معدهشايع

باشد هر هر ماه مي ( است که مقداري معادل يک قرص درBonivaباشد ايباندرونات سديم )بونيوا ها موجود ميدر داروخانه

آيد ولي اين دارو هميشه بهترين انتخاب جهت شما و استخوان شما چند مصرف يک قرص در ماه به نظر بسيار خوشايند مي

هاي ماهانه يا تواند در طول فاز انتقالي بين قاعدگيتوانند تخريب و کاهش توده استخواني که ميباشد تمام اين داروها مينمي

 را کاهش دهند. يائسگي رخ دهد

هاي ستون فقرات، توانند منجر به کاهش خطر شکستگيمي ,Actonel Bonivaاند که هر دو داوري تحقيقات نشان داده

اي مثل شکستگي لگن، مچ هاي غيرمهرهشکستگي Actonelسال قبل از يائسگي شوند  3ناشي از استئوپروز ايجاد شده در 

دهد هميشه بهتر است که از پزشک استخوان )ارتوپد( و اي( را کاهش ميستخوان يقهدست، لگن، ران، ساعد و کالويکول )ا

متخصص سالمت خود در رابطه با اين که کدام دارو بهترين انتخاب )ارتوپد( و متخصص سالمت خود در رابطه با اين که کدام 

کنند از درد استخواني فک است که ستفاده ميفسفونادها را ادارو بهترين انتخاب شماست سؤال نماييد بعضي بيماراني که بي

دهد که جريان خون استخوان باشد استئونکروز در جايي رخ ميي فسفونادها ميکنندهيک عارضه نادر در بعضي از بيماران دريافت

 -مان نگرددشود و چنانچه دربه طور گذرا يا دائمي قطع شود، که اين امر منجر به از بين رفتن و مرگ بافت استخواني مي

اند رخ استخوان ممکن است متالشي شود اکثر اين موارد در بيماران مبتال به سرطان و يا کساني که جراحي دندان انجام داده

 کنند.دهد اکثر اين افراد انواع داروهاي داخل وريدي مصرف ميمي

دريافت کنند که يک تنظيم کننده گيرنده  (Evista)بعضي از زنان ممکن است داروي جديد به نام رالوکسيفن هيدروکلرايد 

ممکن است در  Evistaاند که هاست. تحقيقات مقدماتي پزشکي نشان دادهجهت سالمت استخوان (SERM)استروژن 

 پيشگيري از سرطان پستان مفيد باشد. 



فسفونادها نيستند تجويز ؟ بيتواند براي زناني که قادر بهکلسي تونين )آمپول مياکلسين، کلسي مار( داروي ديگري است که مي

 تواند به حفظ تراکم استخواني کمک کند.شود و ميشود اين دارو، هورموني است که در تيروئيد ساخته مي

ساير داروها اثر کمتري داشته باشد رسد که نسبت به کلسي تونين به طور رايج به صورت اسپري نازال کاربرد دارد و به نظر مي

 هاي هيپ جلوگيري کند. و ديده نشده که از شکستگي

را مالحظه  17توانند در حفظ تراکم استخواني کمک نمايند )سؤال ها هستند که ميSERMرالوکسيفن و تاموکسيفن هم جزو 

بافت استخوان را تقليد کنند امّا عوارض جانبي توانند نقش استروژن از اي هستند که ميهاي صناعينماييد( اين دو هورمون

 ها نگران کننده است. آن

هاي خوني توانند به شدت و ميزان دفعات گر گرفتگي را افزايش دهند و ممکن است منجر به لختههر دوي اين داروها مي

هاي منجر به پيشرفت رشد استخوان توانداي است که ميتهديدکننده حيات شوند. تري پاراتيد )فورتئو( داروي تزريقي روزانه

 جديد )ترميمي( شود و در بعضي زنان باعث بهبود تراکم استخواني شده است. 

هاي آهسته )قدم دو زدن(، از پله هاي تحمل کننده وزن، نظير راه رفتن، دويدن با قدمها، خصوصاً فعاليتمشخص شده ورزش

توانند به هايي مثل رقصيدن و بدنسازي ميها کمک کنند. حتي فعاليتاننوردي باعث حفظ حفاظت از استخوباال رفتن، کوه

 ها کمک کنند.حفاظت از استخوان

هايي که شما توانيد از فروشگاه اجناس ورزشي محله خود، آن را تهيه کنيد تا مقدار کل قدمپدومتر وسيله کوچکي است که مي

ايد توان ميزان کالري سوخته شده و فاصله مسافتي که شما طي کردهه ميکنيد را بسنجيد هم چنين اين وسيلدر هر روز طي مي

کنند متوجه مفيد بودن اين را اندازه بگيرد بسياري از زنان هنگامي که جهت انجام و تداوم يک برنامه ورزشي فعال تالش مي

يزان ورزش خود داريد و بنابراين شوند با پوشيدن اين پدومتر کوچک شما آگاهي بيشتري نسبت به نوع و موسيله کوچک مي

تري را براي رسيدن به اي براي افزايش فعاليت خود بگيريد بعضي از زنان ممکن است مسير طوالنيتوانيد تصميمات آگاهانهمي

ن هاي زياد جهت باال رفتنظر کنند و از آن پلهروي کنند و يا از آسانسور صرفخانه انتخاب کنند، مسافت بيشتري را پياده

توانيد انجام دهيد تا به شما در کسب سالمتي استفاده کنند تمام اين موارد، چيزهاي کوچکي هستند که به طور روزانه مي

 تان را ارتقا بخشند.هايتان کمک شود و احساس سالم عمومياستخوان

 «پيشگيري از سرطان»

 جام آن دارم ؟!. تست پاپ براي سرطان دهانه رحم چيست؟ هر چند وقت من نياز به ان11

ترين روش کشف موارد غيرطبيعي آزمايش پاپ )که به خاطر ابداع کننده آن جورج پاپانيکال اينگونه نامگذاري شده است( دقيق

 هاي سرويکس در مراحل اوليه بيماري است. سلول

تر يا حتي سرطان شوند درمان هاي غيرطبيعي را قبل از اينکه احتماالً تبديل به شرايط جدياست که بوان سلولبسيارمهم 

% ميزان مرگ و مير ناشي 70نموداز زمان معرفي اين آزمايش در اياالت متحده، آزمايش پاپ توانسته است به طور چشمگيري تا 

تواند به شما در جلوگيري از سرطان شود( ميپاپ اسمير هم خوانده مي از سرطان سرويکس را کاهش دهد. آزمايش پاپ )که

 سرويکس کمک کند.

شود تا به جنين شود سرويکس در طي تولد بچه )گشاد( متسع ميسرويکس در محلي واقع در دهانه رحم، به داخل واژن باز مي

ها را جهت خراشند و آنهاي اين سطح را ميد سلولاجازه عبور از رحم به داخل واژن و نهايتاً ورود به جهان هستي را بده

 کند. بررسي وجود هر گونه مواد غيرطبيعي مشاهده مي

پاپ اسمير بايد بخش مهمي از ويزيت ساالنه شما توسط پزشک داخلي و زنان يا ماماي شما باشد عموماً اولين پاپ اسمير شما 

ايد، انجام شود. ولي انجمن سرطان آمريکا، انجمن لحاظ جنسي فعال شدهسالگي و يا کمي پس از اينکه شما از  21بايد در سن 

هايي تعداد دفعاتي که بايد اين شناسي سرويکس و کولپوسکوپي و انجمن زنان و مامايي آمريکا طي دستورالعملآمريکايي آسيب

 آزمايش انجام شود را تغيير دادند. 

ش مناسب اين است که با پزشک معالج خود يک برنامه و روش درماني را براي بر طبق نظريه دانشکده زنان و مامايي آمريکا رو

اند و سن باالي طبيعي بوده 3ايد و هر پاپ اسمير متوالي انجام داده 3دفعات انجام پاپ اسمير طرح ريزي کنيد اگر چنانچه شما 

 آزمايش پاپ اسمير داشته باشيد. تان نياز به تعداد کمتريسال داريد، ممکن است که در طي معاينات ساالنه 35



ايد که سرويکس بنابر داليل غيرسرطان برداشته شده است، شما هم نياز چنين، چنانچه شما برداشت کامل رحم انجام دادههم

عدي به پاپ اسمير ساالنه نداريد البته، شرح حال سابقه قبلي و ساير مسايل پزشکي مهم را بايد در نظر داشت در معاينه ساالنه ب

 اين مطلب را با پزشک معالج خود در ميان بگذاريد. 

هاي سرويکس داريد ممکن است که با وجود همه اين موارد اگر چنانچه شما ريسک فاکتورهايي براي غيرطبيعي شدن سلول

: مقاربت جنسي کننده شامل موارد زير هستندذکر شده هنوز نيازمند پاپ اسمير ساالنه باشيد بعضي از ريسک فاکتورهاي نگران

، داشتن سيستم (HPV)در سنين پايين، سيگار کشيدن، داشتن بيماري منتقله از راه جنسي مثل ويروس پاپليوماي انساني 

 شيمي در ماني و يا پيوند مغز استخوان. HIVايمني تضعيف شده، به علت داشتن ويروس 

را به طور ساالنه انجام ندهيد باز هم ويزيت ساالنه براي ايد که پاپ اسمير در اين مدت حتي اگر شما و پزشک تصميم گرفته

هاي جامع پزشکي مورد معاينه قرار شما حايز اهميت است تا پزشک ولو بافت واژن شما را عالوه بر انجام عاينات لگني و ارزيابي

 دهد. 

گريد سينور )ضعيف( از غيرطبيعي  هاي سرويکس غيرطبيعي، ممکن است قبل از اين که سرطاني شوند از گريدهاي تميز بهسلول

 شدن خفيف به تغييرات سلولي بيشتر و باالتر پيشروي کنند.

شويد هميشه بهتر است که يک پاپ اسمير داشته باشي و ضمن اينکه نبايد از چند روز قبل در زماني که شما ديگر قاعده نمي

 رموسيدها )مواد کشنده اسپرم( استفاده کنيد. از انجام تست از دوش واژينال و يا ساير داروهاي واژينال يا اسپ

شود تا شود داخل واژن قرار داده مياي که اسپرکولوم ناميده ميحقيقتاً پاپ اسمير يک تست کامالً آسان و ساده است وسيله

روبي شکل، پزشک شما بتواند دهانه رحم را به خوبي مشاهده نمايد. با استفاده از يک برس کوچک، کاردک يا يک ابزار جار

 مايع محيط يک در را پاپ آزمايش موسسات بيشتر شوندمي داده قرار ايشيشه الم يک روي  هاي دهانه رحم خودداريسلول

 شود. ناميده مي Time prep آنها مشهورترين که دهندمي انجام

ها تبديل به قطعات ميکروسکوپي لولجا سشود و آنپس از اين که اين مراحل کامل شد نمونه سلولي به آزمايشگاه فرستاده مي

گيرند کنند مورد بررسي قرار ميشناس مجرب عمل ميشوند و سپس توسط کامپيوترهايي که به خوبي يک آسيبمي

 است( سپس تکنسين شوند خبره)سيوپاتولوژيست: پزشک متخصص آموزش ديده که در بيماريهايي که منجر به تغيير سلولي مي

هاي بيمه کند اکثر طرحبندي ميگروه طبيعي و غيرطبيعي طبقه 2ها را به دهد و آنبازبيني و بررسي قرار ميها را مورد سلول

توانند انستيتوي ملي سرطان نتايج پاپ اسمير مي گيرند بر طبق نظريههاي پاپ اسمير را به عهده ميهزينه معاينات و آزمايش

 بندي شوند. به چندين گروه طبقه

 اند. هاي طبيعي در سرويکس قابل مشاهدههنگامي که فقط سلول -طبيعي        ·

·        ASCUS هاي سرويکس هاي آتيپيک با اهميت نامشخص( هنگامي که تغييرات خفيفي در اليه خارجي سلول)سلول

 شود ممکن است نياز به کولپوسکوپي يا تکرار مجدد و هر چه سريعتر پاپ اسمير باشد.ديده مي

گروه درجه پايين  2هاي دهانه رحم هسند که به ضايعات داخل اپي تليال اسکواموس )سنگفرشي( غيرطبيعي در سلول        ·

باشند و اغلب  HPVتوانند همراه با ويروس پاپلوماي انساني مي (Low grads)شوند تغييرات با درجات پاپين و باال تقسيم مي

ها ممکن است خود ترميمي انجام شوند در بسياري از زنان جوان، اين نوع از سلولميبه عنوان تغييرات خفيف در نظر گرفته 

تواند به حالت نرمال برگردد پيگيري دقيق و پيروي و پذيرش دهند اغلب با ادامه پايش و پيگيري دقيق، نتايج پاپ اسمير مي

 بيمار در اين موارد الزم است. 

هاي پاپ اسمير چنانچه تست (LGSIL)يعات داخل اپيتيليال سنگفرشي درجه پائين % از زنان جوان مبتال به ضا60در حدود 

 گردد.ماه تکرار کنند نتايج تست ايشان به حالت طبيعي باز مي 6را در طي 

ساز سرطان در نظر مي گيرند ها را تغييرات سلولي پيشتر هستند و بسياري از آندردسرآفرين (HGSIL)ضايعات با درجه باال 

هاي با درجه باال را نشان دهد شما کنند نه احتمال زياد چنانچه پاپ اسمير شما اين نوع سلولهاي بيشتر را ايجاب ميدرمان که

 شود( و بيوپسي باشد. تواند شامل کولپوسکوپي )در زير بحث مينيازمند آزمايشات بيشتر هستيد که مي

اي هستند کمي غيرطبيعي هستند هنگامي است که سلولهايي که غده (AGUS)اي با اهميت نامعلوم هاي اتيپيک غدهسلول

 دهد ممکن است نياز به آزمايشات بيشتري مثل بيوپسي اندومتر رحم باشد. ها را نشان ميهنگامي که اسمير شما اين نوع سلول



  HPVمسايلي در رابطه با ويروس پاپليوماي انساني 

 تواند زنان را تحت تأثير قرار دهد. نوع از اين ويروس مي 100بيشتر از         ·

 شوند.ژنيتال )تناسلي( مي HPVشوند و منجر به مورد از اين انواع ويروس، از طريق جنسي منتقل مي 30تنها در حدود         ·

·        HPV بادل مايعات بدن.تواند از طريق تماس پوستي منتقل شود و نه از طريق تتناسلي مي 

 تناسلي جلوگيري به عمل آورد.  HPVتوان با استفاده از کاندوم از ابتال به مي        ·

مبتال باشيد ولي هيچ گونه  HPVاين ويروس اغلب بدون عالمت است اين بدين معني است که احتمال دارد شما به         ·

 عالمتي نداشته باشيد.

 افتد. تناسلي ساالنه اتفاق مي HPVمورد ابتال به  ميليون 5/5در حدود         ·

 داشته باشند. HPVميليون مرد و زن عفونت فعال  20شود در حدود تخمين زده مي        ·

تناسلي آلوده  HPVشان با سالگي در طول زندگي 49تا  15هاي بين سنين از تمامي آمريکاييسه چهارم نزديک به         ·

 اند. شده

·        HPV تواند از طريق شريک جنسي گرفته شود به صورت غيرفعال باقي بماند و تنها در آينده به طور ناآگاهانه به مي

 شريک جنسي ديگري مثل همسر فرد منتقل شود. 

تقريباً با تمام  45. 31. 18. 16ها مثل از زير گروهزيان است، بعضي شود اين ويروس اغلب بيبا وجود اينکه تصور مي        ·

 هاي سنگفرشي( سرويکس همراه هستند. )کارسنيوم سلول SCCبيماران مبتال به 

 HPVتواند به تنهايي و يا در همراهي با تست بهترين راه غربالگري سرطان سرويکس از طريق پاپ اسمير است که مي        ·

DNA .انجام شود 

 ي چيست؟ کولپوسکوپ

خواهد که پاپ اسمير را بيعي را نشان داد و پزشک معالج شما احتماالً از شما ميهاي غيرطچنانچه نتايج پاپ اسمير شما سلول

تر و بيشتري مثل کولپوسکوپي انجام هيد در کولپوسکوپي، مجدداً در طي چند ماه بعد تکرا رکنيد و يا آنکه آزمايشات اضافه

را مالحظه نماييد( و سپس سرويکس با محلول  11شود )سؤال پوسکوپ در ابتدا معاينه با اسپکلوم انجام مياي به نام کولوسيله

هاي سرويکس ديده شوند در ادامه، از کولپوسکوپ براي ديدن شود تا بعضي از انواع خاص سلولوينگار )اسيد استيک( تميز مي

هي اوقات از يک نور سبزخاص جهت مشاهده بهتر عروق خوني سرويکس هاي مختلف با استفاده گابافت سرويکس با بزرگنمايي

 شود.توسط پزشک استفاده مي

تواند شامل تغيير رنگ، عروق خوني جديد، هاي دهانه رحم مشاهده نمود که ميچنانچه پزشک شما موارد غيرطبيعي را در بافت

  با نماي سنگفرشي باشد در اينجا ممکن است نياز به بيوپسي باشد.

شود. ممکن است کمي احساس درد نيشگون بيوپسي معموالً يک پروسه سريع است که دران اليه نازکي از بافت برداشته مي

 رود. مانند، سوزش، درد لگني و احساس ناراحتي در طي بيوپسي داشته باشيد که معموالً در طي چند دقيقه از بين مي

 monsوقف شود امّا اغلب اوقات از موادي مثل نيترات نقره يا ماده ديگري به نام تواند توسط مواد متنوع موجود متمي خونريزي

cells توان در محل بيوپسي استعمال کرد تا از خونريزي جلوگيري به عمل آيد اين مواد ماده را مي 2شود. اين استفاده مي

 تواند منجر به ترشح رنگي غيرطبيعي در محل شوند.گاهي اوقات مي

هاي خاصي که بايد پس از حائز اهميت است که از پزشکي که بيوپسي شما را انجام داده است در رابطه با دستورالعملاين نکته 

کولپوسکوپي انجام دهيد، سؤال نماييد، مواردي که بيشتر توصيه شده شام اين موارد است: وسايل سنگين بلند نکنيد، چيزي 

هاي شديد، شيد، از دوش واژينال و شتسشو استفاده نکنيد و چنانچه دچار خونريزيداخل واژن نکنيد، تا مدتي مقاربت نداشته با

درد، تب يا ترشحاتي با بوي تعفن و بد از واژن شديد به پزشک خود اطالع دهيد بر پايه حاصله از بيوپسي، شما ممکن است يا 

هاي مکرر در هر چند ماه، تحت پيگيري و نظارت دقيق هاي بيشتر داشته باشيد و يا اينکه بوسيله انجام پاپ اسميرنياز به درمان

 باشيد. 



هاي طبيعي بودند مبتال به سرطان سرويکس مهمترين نکته اين است به خاطر داشته باشيم اکثريت زناني که داراي سلول

جهت درمان اين اي هاي سادهاند روشهاي غيرطبيعي بودند و در مراحل اوليه تشخيص داده شدهباشند. چنانچه سلولنمي

 تواند انجام شود.وضعيت مي

 هاي مربوط به پيشگيري از سرطان سرويکس موجود است؟ آيا واکنس

توليد شده است( جهت حفاظت زنان عليه شايعترين زير  merckواکسن جديدي )به نام گارداسيل که توسط شرکت دارويي 

تواند منجر به سرطان سرويکس شود در نظر را مالحظه نماييد( که مي 11، )سؤال HPVهاي ويروس پاپيلوماي انساني گروه

ظرفيتي  4هاي تناسلي بسيار مؤثر است اين واکسن، گرفته شده است واکسن در پيشگيري از ابتال به سرطان سرويکس و زگيل

در بازار  2007رود که در سال يرود( و انتظار مبه کار مي HPV 6 .11 .16 .16زير گروه فعال  4است )بدين معني که عليه 

مصون نگه دارند بنابراين  HPVتوانند فرد را عليه سال مي 2ها تا اند که اين واکسنقابل دسترس باشد مطالعات نشان داده

 مقدارهاي يادآور ممکن است مورد نياز باشند اگر شما تمايل به استفاده از اين واکسن داريد بهتراست که ابتدا به پزشک خود

 مشورت نماييد. 

هم نيستند. با  HPVاند و آلوده به اند که هنوز درگير فعاليت جنسي نشدهها براي زنان جواني در نظر گرفته شدهاين واکسن

اين حال بايد افرادي که کانديد مناسبي براي دريافت اين واکسن هسند مشخص شوند و به دليل اينکه بسياري از زناني که در 

 اظ جنسي فعال هستند هم ممکن است در خواست ايمني سازي داشته باشند. حال حاضر از لح

بنابراين اين افراد بايد از پزشک معالج خود در رابطه با واکسيناسيون اطالعاتي کسب نمايند با وجود تمام تبليغاتي که براي 

مربوط به گذشته نيست اکثر واکسن مربوط به سرطان سرويکس شده است، مهم است که بدانيم سرطان سرويکس موضوعي 

زنان هنوز هم نياز به پاپ اسميرهاي ساالنه دارند و بنابراين بايد به طور منظم براي غربالگري سرويکس به ماما يا پزشک زنان 

 اند.مراجعه نمايند و تاکنون بسياري از سؤاالت بدون پاسخ باقي مانده

تواند تا يک دهه در فرد ايمني ايجاد کند؟ و يا د؟ آيا واکسيناسيون ميبا مصرف اين واکسن فرد تا چه هنگام مصون خواهد مان

يابد و اي حتي کم شده و نياز به تکرار مقدار يادآور دارد؟ آيا مراکز پزشکي و بيماران زن اثرات آن در طي زمان افزايش مي

 ها قادرند از يک برنامه واکسيناسيون خاص پيروي کنند؟ مراجعه کننده به آن

ها، انتظار انجام کمتر پاپ اسمير را داشته باشند ولي با اين توانند به دنبال اين واکسيناسيونهاي پزشکي ميچند سازمانهر 

شک ادامه خواهد داشت اگر شما يکي از اولين زنان دريافت کننده اين واکسن هستيد با پزشک هاي سرويکال بيحال غربالگري

 دي شده غربالگري مشورت نماييد. بنمعالج خود درباره برنامه زمان

 . آيا غربالگري جهت سرطان رحم وجود دارد؟ بيوپسي اندومتر چيست؟ 12

هاي غيرطبيعي از واژن بعضي از ريسک سرطان رحم يک تومور شايع لگني تناسلي در زنان است که اغلب همراه با خونريزي

روژن بدون افزودن پروژسترون در حاليکه شما رحم داريد( فاکتورهاي ايجاد سرطان رحم شامل چاقي، مصرف استروژن )است

باشد مصرف داروي تاموکسيفن سابقه خانوادگي مثبت از سرطان پستان، تخمدان يا رحم، قاعدگي زودرس و يائسگي ديررس مي

 هد. درا مالحظه نماييد. ( هم ريسک ابتال به سرطان رحم را افزايش مي 17در بيماران با سرطان پستان )سؤال 

چنانچه سيکل قاعدگي شما خيلي زود شروع شده است و يا دير متوقف شده و يا اين که مبتال به سندرم تخمدان پليکيستيک 

باشيد بر طبق نظريه انجمن ايد، شما هم در خطر افزايش ايفته از ابتال به سرطان رحم ميهستيد و يا تاکنون فرزندي نداشته

باشد. خطر هاي ابتال به سرطان رحم شامل ناباروري و سرطان کولون غيرپوليپوزي ارثي ميسرطان آمريکا ساير ريسک فاکتور

 يابد.هاي ضدبارداري کاهش ميسرطان رحم با بارداري و استفاده از قرص

هاي غربالگري جهت سرطان رحم وجود نداشته است ولي زناني که دچار هر گونه خونريزي غيرطبيعي از هر چند تاکنون تست

ژن هستند و کساني که ريسک فاکتورهاي ابتال به سرطان رحم را دارند بايد هر چه سريعتر به پزشک معالج خود مراجعه وا

را  14هاي مناسب از قبيل بيوپسي اندومتر و سونوگرافي ترانس واژينال )سؤال نمايند اين افراد ممکن است نياز به ارزيابي

في ترانس واژينال يا پوشش رحم به عالوه آناتومي لگن و دستگاه تناسلي مشاهده مالحظه نماييد( داشته باشند در سونوگرا

 شود.مي



هستيد و خونريزي غيرطبيعي از واژن  35داريد و يا اينکه در سن باالي  (AGUS)چنانچه شمايک پاپ اسمير غيرطبيعي 

شود، در طي معاينه با اسپکولوم انجام مي رسد اين تست درداريد گاهي اوقات انجام يک بيوپسي اندومتر ضروري به نظر مي

حاليکه کاتتر کوچکي در حفره رحم قرار دارد و نمونه کوچکي از بافت رحم برداشته و جهت بررسي به آزمايشگاه فرستاده 

 تو.اند بيان کند که آيا حالت غيرطبيعي در بافت اندومتر رحم وجود دارد يا خير.شود بيوپسي ميمي

کنيد و خونريزي غيرطبيعي افراد بهبود يافته )نجات يافته( از سرطان پستان هستند که تاموکسي فن مصرف مياگر شما از جمله 

 ايد، در اين صورت شما هم نياز به انجام بيوپسي اندومتر داريد. از واژن داشته

هاي پستان و جلوگيري از تکند بدين معني که باعث توقف رشد بافتاموکسيفن به عنوان يک آنتاگونيست در پستان عمل مي

شود با اين حال، ممکن است اين دارو منجر به افزايش رشد و پوشش اندومتر رحم شود اين رشد ها ميپيشرفت بيشتر رشد آن

هاي هاي اندومتر و يا پاتولوژي در اندومتر به نام هيپرپالزي شود )افزايش تعداد سلولتواند منجر به ايجاد پوليپغيرطبيعي مي

تواند باعث ايجاد سرطان شود( در بعضي موارد نادر، اين حالت ميمال که در حقيقت باعث افزايش اندازه و سايز ارگان مينر

 اندومتر گردد. 

به اين علت که تاموکسي فن ممکن است با مشکالت اندومتر همراه باشد، بسيار حائز اهميت است که به پزشک مربوط به پستان 

هاي گنيکولوژي شما ممکن است شامل يک نريزي غيرطبيعي از واژن را اطالع دهيد معاينات و بررسيخود وجود هر گونه خو

اي و مهم باشد گاهي اوقات پوليپي سونوگرافي ترانس واژينال يا بيوپسي اندومتر جهت رد کردن هر گونه حالت غيرطبيعي زمينه

 ه برداشته شود.تواند توسط يک روش جراحي سرپايي و سادشود که مييافت مي

 توانيم از سرطان ولو جلوگيري کنم ؟!. چگونه مي13

هاي شود سرطانهاي واژن خوانده ميشود و گاهي اوقات به عنوان لبترين بخش دستگاه تناسلي زنان اطالق ميولو به خارجي

ن بيماري ضروري به نظر ولو و کليتوريس نادر هستند، با اين حال تشخيص و درمان زودرس جهت جلوگيري از گسترش اي

 رسد. مي

هاي غيرطبيعي سرويکس ممکن اي از حالتو يا سابقه HIV، شرکاي جنسي متعدد، عفونت HPVسيگار کشيدن، عفونت با 

است همگي در ايجاد سرطان ولو مؤثر باشند. به اين علت که هيچ تستي جهت غربالگري و يافتن سرطان ولو يا کليتوريس وجود 

حائز اهميت است که هر زمان هر گونه عالئم غيرطبيعي مثل خارش، سوزش، ناحيه ولو، تغييرات پوست آن ناحيه  ندارد، بسيار

به صورت خشکي، پوسته پوسته شدن، خونريزي يا ترشحات غيرطبيعي از ناحيه ولو مشاهده گرديد به آن توجه کنيد شما بايد 

دهد که جهت تشخيص شما يک بيوپسي کوچک سرپايي انجام مي اين تغييرات را به پزشک خود اطالع دهيد اغلب، پزشک

 قطعي مورد نياز است.

هميشه عاقالنه است که ناحيه ولو خود را به کمک يک آيينه دستي مورد معاينه قرار دهيد و هر گونه تغيير در رنگ پوست يا 

 در سطح بافت آن ناحيه را به پزشک اطالع دهيد. 

هاي خوني کوچک تال به يک خال گوشتي يا همانژيوم )حالت غيرطبيعي که تجمعي از انبوه رنگبسياري از زنان در حقيقت مب

تواند با صرف وقت بيشتري مورد بازبيني قرار گيرد چنانچه تغييرات قابل به نام مويرگ است( در ناحيه ولو هستند که مي

ري را اطالع دهيد. به ياد داشته باشيد که سرطان ولو اي بودند حائز اهميت است که به پزشک زنان خود هر گونه تغييمالحظه

 اگر به طور زودرس کشف و درمان شود، سرعت درماني بااليي دارد.
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متأسفانه ممکن است فرد شوند، اّما هزار زن مبتال به سرطان تخمدان در اياالت متحده تشخيص داده مي 25ساالنه نزديک به 

اي جهت کمک به تشخيص اين بيماري در مراحل اوليه توسط پزشکان نداشته باشد شايعترين عالمت هيچ گونه عالمت و نشانه

باشد گاهي مربوط به سرطان تخمدان در مراحل پيشرفته بيماري، تجمع مايع در داخل شکم و بزرگي شکم متعاقب آن مي

 م شکم که به طور مبهمي افزايش يافته است، گاز و يا ناراحتي معده شاکي هستند.اوقات زنان از نفخ و ور

سرطان تخمدان هيچ گونه عالئم خاص، مسخصي و واضحي ندارد اغلب موارد بيماران که در مراحل پيشرفته قرار دارد شناسايي 

شوند و غيرقابل توجيه که دفع هم نمي هاي و داخل شکمي ممکن است نفخ و گازهاي شکميشوند که به بسياري از ارگانمي



اند که بعضي از زنان مبتال به سرطان تخمدان از عالئم فشار لگني و يا شکم متورم و برجسته باشد تحقيقات اخير نشان داده

 اداري در مراحل اوليه بيماري شکايت دارند. 

سالگي مي رسد. زناني  70ت که يک زن به سن شود و بيشترين خطر زماني اسشيوع سرطان تخمدان با افزايش سن زياد مي

که در خطر بيتشري براي پيشرفت بيماري هستند و احتمال ابتال بيشتري در سنين جواني نسبت به افراد نرمال جمعيت عمومي 

 دارند ممکن است از غربالگري سرطان تخمدان کمي سود ببرند.

رد هستند: زناني که موتاسيون )جهش( ژني شناخته شده جهت ابتال به جمعيتي که خطر بااليي براي ابتال دارند. شامل اين موا

سرطان تخمدان دارند، کساني که سابق شخصي سرطان ندارند ولي سابقه خانوادگي قوي براي ابتال به سرطان تخمدن يا پستان 

افرادي سابقه شخصي سرطان پستان دارند و يا افرادي سابقه خانواديگ قوي براي ابتال به سرطان تخمدان يا پستان دارند و يا 

 سالگي دارند.  50قبل از 

و کساني که سابقه خانوادگي  Jeawishهاي قومي )نژادي( مثل زنان يهودي اشکنازي جويش همچنين بعضي از گروه

الي شما تواند تا حدودي خطر ابتهاي مشخصي دارند و هم در خطر باالتري براي ابتال هستند ساير عوامل خطري که ميسرطان

سنين پس از يائسگي، چاقي و افزايش وزن، شروع زودرس قاعدگي باشند: به سرطان تخمدان را افزايش دهد شامل اين موارد مي

را مطالعه نماييد( در  26اي از ناباروري يا حتي شايد استفاده از پودر تالک )سؤال و يا يائسگي ديررس، نداشتن فرزند، سابقه

 سال پيش اين پودرها اينگونه بودند.  20اگر اين پودر حوي آزستوز باشد که  ناحيه تناسلي، خصوصاً

شود ولي بهتر است که فرد اي از اين بيماري است به اين معني نيست که فرد قطعاً مبتال مياينکه فرد در ريسک افزايش يافته

 مند شود. ي غربالگري بهرهاز برنامه

هاي دائمي جلوگيري هاي رحمي شما را گره زده شده باشند که يکي از راهمعني که لوله هاي رحم )به اينبارداري، بستن لوله

هاي ضدبارداري خوراکي ممکن است خطر ابتالي شما به سرطان تخمدان را کاهش دهد از بارداري است( و يا استفاده از قرص

 شود.ر افزايش يافته ندارند توصيه نميغربالگري جهت سرطان تخمدان در حال حاضر از نظر پزشکي براي زناني که خط

ها، تواند شامل سونوگرافي واژينال براي ارزيابي تخمدانهاي غربالگري ميبررسي افرادي که در ريسک باالي ابتال هستند، تست

يا آسيب  ها ملتهبسرطان، که هنگامي که بافت 125ژن )آنتي 125CAگيري معيانات، منظم لگني و آزمايشات خون براي اندازه

هاي غربالگري را اجرا سنجد( باشد بسياري از مؤسسات مربوط به سرطان، برنامهاند، قند و پروتئين افزايش يافته را ميديده

ماه يکبار، با پزشک خود داشته باشيد و ضمن اينکه بضي از اين  6توانيد يک برنامه ويزيت منظم هر کنند و بنابراين شما ميمي

 ارزيابي و مشاوره ژنتيکي با يک متخصص يا مشاور ژنتيک هم داشته باشند. موسسات ممکن است

گيرد تا بهتر بتوان کند پروب در داخل واژن جاي ميسونوگرافي ترانس واژينال يک اسکن ماوراي داخلي متفاوت استفاده مي

 ها را مشاهده نمود.هاي لگن و گاهي اوقات کيستها و ساير ارگانتخمدان

اي شود که در ريسک افزايش يافتهين نکته حائز اهميت است که غربالگري سرطان تخمدان تنها براي کساني توصيه ميتوجه به ا

 براي ابتال به سرطان تخمدان هستند.

% حساس و اختصاصي نيست که اين بدين معني است که هر چند تست ممکن است نشان 100اين تست غربالگري به طور 

تواند منجر به يعي باشد ولي به معني وجود سرطان نيست آزمايش غربالگري سرطان تخمدان ميهاي غيرطبدهنده حالت

هاي کند که نيازمند تستهاي لگني ساده را پيدا ميهاي زيادي براي بيمار شود چرا که بسياري از مواقع اسکن کيستاسترس

هاي غيرضروري شود که ها منجر به جراحيين غربالگريهاي بيشتر است هم چنين ممکن است اتر و ارزيابيسونوگرافي اضافه

هاي اي را بر روي پروتئينهيچ حالت غيرطبيعي يا سرطاني پيدا نشود در حال حاضر بسياري از موسسات، تحقيقات پيشرفته

حاضر به  ها در حالدهند اين آزمايشخاصي در خون که ممکن است در تشخيص اوليه سرطان تخمدان مؤثر باشند، انجام مي

 شود و براي عموم مردم قابل دسترس نيست. صورت آزمايشي انجام مي

 ها نياز داشته باشم ؟!چرا من ممکن است به آن -هاي ژنتيکي و مشاوره ژنتيکي توضيح دهيد. راجع به تست15

ايد و يا اينکه افراد به سرطان شدهدهد چنانچه شما در جواني مبتال تري رخ ميها به طور رايجها در بين خانوادهبعضي از سرطان

متعددي در فاميل نزديک خود داريد که سرطان دارند در اين صورت ممکن است خواهان مشاوره ژنتيکي باشيد اگر کسي در 

ها تشخيص داده شد، اگر بيشتر از يکي ها يا کليهها، پستانهاي دو تايي مثل تخمدانطرفه در ارگان 2خانواده شما با سرطان 



از خويشاوندان خوني شما به يکي از انواع سرطان مبتال هستند و يا اينکه بستگان شما ژن يک سرطان ارثي را دارند، شما هم 

 ممکن است واجد شرايط آزمايشات ژنتيکي باشيد. 

اين علت که هاست به مشاور ژنتيکي شامل بحث و ارزيابي ريسک خانوادگي يا فردي شما براي ابتال به يکي از انواع سرطان

 ها، ژنتيکي هستند.بسياري از سرطان

هاي شود. براي مثال، سرطاناي گفته ميهاي خوشهها خانوادهبسياري از افراد يک خانواده بيماري مشابهي دارند به اين خانواده

دهند. مشاورهان خبره، سابقه خانوادگي شما را شيوع دارند و رخ ميهاي مشخصي پستان، تخمدان، کولون، رحم در خانواده

کنند که شود( را ترسيم مينامه ناميده ميدهند سپس متخصصان درخت خانوادگي )که شجرهمورد بررسي و بحث قرار مي

 شود. ها بر روي دياگرام )نمودار( نوشته ميسرطان

و بستگان شما سودمند باشد يک ويزيت معمول حدود يک تا دو ساعت طول  تواند براي شماها مياين آزمايشات و بررسي

شود. همچنين کشد که در آن از ريسک فاکتورهاي ابتالي شما تا پيشنهاداتي راجع به پيشگيري از ابتال به سرطان صحبت ميمي

 اي هم مطرح شود. شده هاي غربالگري خاص و توصيهممکن است که پروتکل

هاي خاص با مارکرهاي خوني خاصي در فرد آزمايشات ژنتيک شامل آزمايشات خون جهت تشخيص اينکه آيا ژنبه طور معمول 

تواند به شما کمک کند که برنامه درماني خود را تدوين نماييد، عالوه هاي خاص ميشود. عدم حضور ژنوجود دارد يا خير، مي

 شود مفيد خواهند بود. ي پيشگيري که براي کاهش خطر ابتال انجام ميهاهاي بعدي يا جراحيها براي غربالگريبر اين، تست

تان، چنانچه قصد شرکت در يکي از مهمترين مسايلي که بايد به خاطر داشته باشيم اين است که چه شما و چه اعضاي خانواده

 ش است. هاي ژنتيک را داريد موظف به انجام آزمايش خون هستيد اين مالقات فرصتي جهت آموزويزيت

تان درباره ريسک فاکتورهاي مؤثر در ابتال به سرطان در آينده، بخش مهمي از برنامه کلي سالمت است و آموزش ما و خانواده

 در پروتکل غربالگري فردي شما مؤثر خواهد بود. 

تايج آزمايششان که در اکثر موسسات ژنتيکي از نگراني بيماران درباره مسئله محرمانه بودن نمحرمانه بودن نتايج آزمايش 

 شود، آگاه هستند. گزارشات پزشکي و سالمتشان ثبت مي

هايشان اخراج بسياري از بيماران نگران اين مسئله هستند که اگر نتايج آزمايشات ژنتيکشان آشکار شود، احتمال دارد که از شغل

 زندگي خود را از دست بدهند.هاي مربوط به پزشکي يا نامهشوند، مورد تبعيض واقع شوند و يا حتي بيمه

بايد به اين مسئله التفات داشت که آزمايشات ژنتيکي و نتايج آنها به عنوان اطالعات پزشکي محرمانه و حفاظت شده هستند و 

 توانند بدون اجازه شمابه اين اطالعات دست يابند.تان، محل استخدامتان و يا ساير افراد نميشرکت بيمه
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پس از اينکه شما آزمايشات ژنتيکي را انجام داديد و نتايج آزمايشگاهي را به کمک مشاور ژنتيکي و پزشک معالجتان بررسي 

ها در شما بسيار باالتر از جمعيت عمومي است حتي اگر تصور کرديد، ممکن است مشخص شود که خطر ايجاد بعضي سرطان

هاي خاص کاهنده ع خاصي از سرطان در بدن شما وجود ندارد باز هم ممکن است براي انجام جراحيشود که هيچ عالمتي از نو

 به منظور کمک به کاهش خطرات ابتال به سرطان در آينده کانديد شويد.

رداشت هاي رحمي( و بها و لولهشود شامل سالپنگو او فورکتوي دو طرفه برداشت تخمداندو جراحي که به طور عمده انجام مي

 ها )ماستکتومي( پيشگيرانه پستان

تواند اغلب با يک تکنيک کمي تهاجي به نام يک روي جراحي است که مي (RRBSO)سالينگواوفورکتورمي دو طرفه 

تواند به صورت سرپايي و يا بستري کوتاه شوند اين جراحي ميها برداشته ميالپاراسکوپي انجام شود که از طريق آن تخمدان

 بيمارستان انجام شود. مدت در 

تواند به طور قابل توجه و جالبي ريسک ابتالي شما به سران تخمدان را کم کند. به اين علت که اين ها ميبرداشت تخمدان

يابد مدت زمان بستري شود که به سرعت بهبود ميشود و انسزيون کوچکي داده ميپروسه جراحي به طور پاالسکوپيک انجام مي

دهيد پس از تان را از دست نميشود و بنابراين شما زمان کار و ساير وظايف اجتماعييمارستان بسيار کم ميشدن شما در ب

ايد( و اغلب زنان از گر شويد )چنانچه هنوز يائسه نشدهها از طريق جراحي، شما وارد فاز يائسگي زودرس ميبرداشت تخمدان

 هاي شما بگذارد. تواند تأثيراتي بر روي استخوانن جراحي ميگرفتگي و خشکي واژن رنج خواهند برد هم چنين اي



برند که با ها در وضعيتي به سر ميکنند چرا که آنبعضي از زنان پس از اين عمل جراحي احساس قدرت و توانايي بيشتري مي

به کمک توانايي و قدرتشان هر کاري را انجام دهند تا بتوانند تا حد کنند ها تالش مياند. آنخطر اتبال به سرطان مقابله کرده

 ها جلوگيري کنند.ممکن سالم بمانند و از ابتال به ساير انواع سرطان

شود تا از خطر ايجاد هنگامي است که بافت طبيعي پستان غيرمبتال از طريق جراحي برداشته ميماستکتومي پروفيالکتيک 

 جديد ديگر و يا خطر عود سرطان قبلي کاسته شود.سرطان پستان اوليه و 

توانند براي انجام فوري بازسازي پستان آماده باشند براي بازسازي و ترميم اغلب اوقات، جراحان پالستيک )يا ترميم کننده( مي

ها( ها )نيپلمود نوک پستانهاي عضالني يا بافتي از ساير نقاط بدن استفاده نو يا از قلپ (Impalnt)توان از پروتز ها ميپستان

توان از تاتو و خالکوبي استفاده ها بر روي سينه ميتوانند بازسازي شوند و گاهي اقوات براي واقعي جلوه دادن نماي نيپلهم مي

 کرد. 

توانم انجام . بعضي از عالئم سرطان پستان چيست؟ جهت کاهش خطر ابتال به سرطان پستان چه کارهايي مي17

 دهم ؟! 

مذهب، در طول زنگيشان مبتال به سرطان پستان خواهند شد بر  -اقتصادي -بسياري از زنان از هر مليت، وضعيت اجتماعي

اش به سرطان نفر زن آمريکايي شمالي در طي زندگي 7نفر از  1شود که اساس آخرين آمار انجمن ملي سرطان تخمين زده مي

 پستان مبتال خاهد شد. 

توانيد سالمت پستان خود را در بهترين وضع حفظ کنيد. داشت پستان حائز اهميت است چرا که شما مياطالع و آگاهي از به

 هاي پستان باشند آگاه باشد.توانند هشداري براي بيماريهاي دردسرآفريني که ميهر زني بايد به طور بالقوه از نشانه

ها شامل توده منفرد بدون درد، تورم يا ظاهر . بعضي از آنهاي متعددي جهت شناختن سرطان پستان وجود اردعالئم و نشانه

غيرطبيعي يک يا هر دو پستان، ضخيم شدن پوست پستان، )نوک پستاني که جديداً فرو رفته شده است(، ترشح خوني از نوک 

ات ناگهاي از نوک پستان، فرورفتگي در خود پستان و يا تغيير در شکل پستان، درد نوک پستان، پوسته ريزي، زخم و يا ترشح

 باشد. پستان مي

تواند در خطر ابتال اي باشد هر زني ميتواند مطرح کننده يک بدخيمي زمينهيک تغيير رنگ بر روي سينه يا نوک پستان هم مي

شما ، اگر «به سرطان پستان باشد دانستن سابقه خانوادگي بسيار مهم است اگر درخانواده شما سابقه سرطان پستان وجود دارد

اند شما در خطر بيشتري براي ابتال ايد يا اگر بستگان پدري شما سرطان داشتهيک بيوپسي غيرطبيعي پستان در گذشته داشته

 به سرطان پستان هستيد.

هاي قاعدگي با شروع زودرس و اتمام ساير ريسک فاکتورهاي شناخته شده شامل: موارد زير است: زمان قاعدگي طوالني )دوره

را مالحظه نماييد( بيوپسي پستاني که در آن  15)سؤال  1BRCA-2استعداد ژنتيکي شامل وجود جهش ژنتيکي  ديررس )،

هيپرپالزي آتيپيک تأييد شده است، چاقي پس از يائسگي، درمان هورموني طوالني مدت پس از يائسگي )خصوصاً استفاده از 

سالگي و مصرف بيش از يک  30است، اولين زايمان پس از استروژن و پروژسترون(، کسي که تاکون هيچ فرزندي نداشته 

 نوشيدگي الکي در روز. 

توانيد خطر ابتالي پس از اين که شما از بعضي از عالئم ريسک فاکتورهاي ابتال به سرطان پستان آگاه شديد بايد ديد چگونه مي

 خود را کاهش دهيد؟ 

ستيد تغيير دهيد تعدادي از تغييرات در شيوه زندگي وجود دارد که توانيد اين حقيقا را که شما يک زن هحال که شما نمي

 تواند خطر ابتالي شما به سرطان پستان را تا حد ممکن کاهش دهد. مي

کند عالوه بر اينکه شير مادر مواد غذايي مهم و تغذيه فرزند با شير مادر به کاهش خطر ابتال به سرطان پستان کمک مي

کند. مطالعات زيادي که در رابطه با سرطان پستان انجام شده و مشخص کرده ا براي نوزاد شما فراهم ميزا رهاي ايمنيپروتئين

است که کاهش خطر ابتال به سرطان خصوصاً سرطان پستان به طور واضحي در ارتباط با موارد زير است: زنان وزن خود را در 

 برنامه ورزشي منظم داشته باشند. محدوده مناسب نگه دارند، مصرف الکل را کاهش دهند و يک 

هاي منظم به حفظ سالمت هاي اشباع شده به همراه ورزشآل محدود کردن مصرف چربينگه داشتن وزن بدن خود در حد ايده

 کند. عمومي و کاهش خطر ابتال به سرطان کمک مي



ت( همراه با معاينات باليني پستان توسط انجام يک ماموگرافي در يک مرکز معتبر )مرکزي که در انجام ماموگرافي ماهر اس

هاي کليدي مهم در را مالحظه نماييد( هم از جنبه 19)سؤال  (BSE)پزشک و معاينه پستان توسط خود فرد به صورت ماهانه 

 باشند. ها ميجهت حفظ سالمت پستان

اي جهت تواند گزينهبه نام تاموکسيفن ميبراي زناني که در ريسک بااليي براي ابتال و پيشرفت سرطان پستان هستند، دارويي 

 کمک به کاهش ابتال و پيشروي سرطان پستان باشد. 

تواند خطر عود سرطان پستان را کاهش داده و گسترش آن جلوگيري کند و خطر ايجاد سرطان در پستان سالم تاموکسيفن مي

 را بکاهد. 

ها سودمند باشد و سطوح کلسترول را هم کاهش دهد. انتاموکسيفن هم چنين ممکن است جهت کمک به حفظ سالمت استخو

تواند منجر به سرطان رحم است( شود و تحقيقات تواند منجر به گر گرفتگي، افزايش رشد پوشش اندومتر )که ميبا اينحال مي

 هاي خوني تهديد کننده حيات و خطرناک شرکت کند. اند که ممکن است اين دارو در ايجاد لختهنشان داده

هر زني که تمايل به استفاده از اين دارو دارد بايد بين خطرات اين دارو و مزاياي آن تعادل بر قرار کند و هميشه مهم است که 

 با پزشک معالج پستان خود قبل از گرفتن هر گونه تصميمي مشورت نماييد.

ول )آري ميدکس( و اگزمستان )آورماسين( در حال هاي آروماتاز مثل لتروزول )فمارا(، آناسترازداروهاي ديگري به نام مهارکننده

شوند و در آينده هم ممکن است به عنوان داروهاي پيشگيري حاضر جهت درمان سرطان پستان حساس به هورمون استفاده مي

 کننده از آن استفاده شود. 

اي را درباره اين دارو منتشر کر مبني بر اين که اين دارو را نبايد نودارتيس )شرکت توليدکننده فمارا( مطلب هشدار دهندهاخيراً 

 گذاري استفاده کرد چرا که اين دارو توانايي ايجاد مالفورماسيون و مسموميت جنيني را دارد. به عنوان ماده محرک تخمک

کنند ممکن است نياز به ني که اين داروهاي کمکي را جهت درمان سرطان پستان مصرف ميتوجه به اين نکته مهم است که زنا

 هاي ضدبارداري براي جلوگيري از حاملگي داشته باشند.روش

بهتر است هميشه با پزشک خود مشورت نماييد و با اعتماد به داروهاي تجويز شده براي شما، اين مسايل را با وي در ميان 

 هاي مرتبط با سرطان پستان بايد از بين بروند.از فرضيهبگذاريد. بعضي 

را  25بند، مصرف ضدعرق )سؤال اي که مستقيماً ارتباط بين استفاده از سينهدر حال حاضر، اطالعات صحيح و قابل مالحظه

 مالحظه نماييد( و يا ختم بارداري به صورت انتخابي را با سرطان پستان نشان دهد، موجود نيست. 
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رسد کم است(. معاينه پستان توسط پزشک، اي که به پستان ميماموگرافي )گرافي مخصوص از پستان که در آن ميزان اشعه

کنن. ليه کمک مياند که به تشخيص بيماري پستان در مراحل اوهاييمورد از بهترين تکنيک 3معاينه پستان توسط خود فرد، 

 تکنيک جهت سالمتي پستان مؤثر هستند. 3هر 

هاي توده غيرسرطاني هستند، پيشگيري و تشخيص سرطان پستان بخش 8توده قابل لمس در پستان  10رغم اين که از هر علي

 باشد.مهمي از برنامه حفظ سالمت عمومي براي زنان مبتال به سرطان پستان، مي

ميليون از مبتاليان سرطان پستان در اياالت متحده زنده و با حال عمومي خوب  2شود که بالغ بر مي در حال حاضر تخمين زده

سالگي آغاز کنند و سپس  40هاي ساالنه خود را از سن کند که زنان ماموگرافيهستند. انجمن سرطان امريکا پيشنهاد مي

 عد از آن بطور ساالنه ماموگرافي انجام شود. سالگي تکرار شوند و ب 50ماموگرام بايد هر يک يا دو سال تا 

برنامه غربالگري بايستي براي هر فرد بر اساس فاکتورهاي خطر و سابقه خانوادگي تعيين شود. معاينه پستان، توسط خود فرد 

 شود.هاد ميسال به طور ماهيانه و معاينه باليني پستان به طور ساليانه توسط پزشک متخصص پيشن 20براي تمامي زنان باالي 

هاي ي فاميلي قوي از سرطان پستان، ممکن است جهت ماموگرافي زودرس و تستبعضي از زنان به خصوص زناني با سابقه

غربالگري مثل سونوگرافي پستان کانديد بشوند. زناني با سابقه فاميلي قوي از سرطان پستان يا کساني که موتاسيون ژن 

BRCAI- 2  شان آغاز ترين فرد مبتال در خانوادهسال قبل از تشخيص در جوان 10سالگي يا  35ها را از سن بايد بررسيدارند

 کنند. 



هاي زودرس اند نياز به ماموگرافيبعضي از زناني هم که سابقه تماس قفسه سينه با اشعه را در طي رادياسيون تمامي بدن داشته

 جهت غربالگري دارند. 

هاي غربالگري کانديد است که با پزشک خود مشورت کنيد و ببينيد که آيا براي ماموگرافي زودرس يا تست بهترين راه اين

کنند که زنان جوان در معرض خطر، کانديدهاي خوبي جهت نظران سالمت پستان پيشنهاد ميهستيد يا خير؟ بسياري از صاحب

 واست شود. هستند و ممکن است اين تست براي اين زنان در خ MRIانجام 

گيرد و اين کار ممکن است ناخوشايند باشد اّما صفحه سفت تحت فشار قرار مي 2با اين که طي ماموگرافي بافت پستان بين 

 شود.دقيقه انجام مي 15تست نسبتاً کوتاه مدتي است که اغلب طي 

در معاينه باليني لمس شوند يا طي  تواند حالتهاي غيرطبيعي خيلي کوچک در پستان را حتي قبل از اين کهماموگرافي مي

 معاينه توسط خود فرد مشخص شود نشان دهد. 

يادآوري اين نکته حائز اهيمت است که نبايد در روز انجام ماموگرافي از هر گونه ماده ضد عرق و عطر استفاده کرد چرا که بعضي 

داخل داشته باشند و بهتر است که فرد لباس راحتي توانند با تفسير صحيح ماموگرام تها حاوي اجزا خاصي هستد که مياز آن

 اي( بپوشد چرا که براي انجام ماموگرافي نبايد در قسمت باالتنه پوششي داشته باشد. تکه 2)

بهترين زمان انجام ماموگرافي، مدت زمان کوتاهي بعد از دوره قاعدگي شماست. چنانچه چند روز بعد از انجام تست ماموگرافي، 

 ست شما نرسيد براي پيگيري آن با متخصص زنان يا پزشک معالجتان تماس بگيريد. نتيجه به د

دهند. درخواست يک کپي بعضي از مراکز ماموگرافي نتايج را ظرف مدت بسيار کوتاهي سريعًا پس از انجام تست به شما مي

 خواهد بود. هاي پزشکي شما يا جهت پزشک معالجتان بسيار سودمندگزارش ماموگرافي براي پرونده

هاي مربوط به پستان ممکن است به داليل مختلف انجام شود. سونوگرافي پستان يک تکنيک تصويربرداري است که ساير تست

کند، اين تست براي افتراق بين توده جامد از امواج صوتي با فرکانش باال براي بررسي تراکم و دانسيته بافت پستان استفاده مي

از مواد مغناطيسي قوي براي تقويت تصاوير جهت تشخيص الگوهاي جريان  MRIافي حساس استت و در و کيستيک به اندازه ک

هاي باليني خاص سودمند واقع شود و ممکن است در موقعيتخون نرمال يا غيرنرمال در ضايعات مختلف پستان استفاده مي

هاي باال نشان دهد. اغلب مواد حاجبي به داخل وريديتواند اشکال و تصاوير سه بعدي از پستان را با کنتراست مي MRIشود 

 شود تا کيفيت تصوير بهتر شود.شما تزريق مي

شود که با پزشک خود در رابطه با اين که چه معاينه غربالگري خاصي ضروري است و کدام براي شرايط خاص شما توصيه مي

کنيد، حائز اهميت است که روش غربالگري را استفاده مي بهتر است، مشورت کنيد بدون در نظر گرفتن اين مسئله که شما چه

شود که ها خود را شخصاً معاينه کنيد. غربالگري منجر به تشخيص زودرس ميبه طور ساالنه ماموگرافي انجام دهيد و پستان

 تواند زندگي و حيات شما را حفظ کند. مي
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هايشان چه ظاهري دارند و در لمس چگونه هستند. بدين سبب که تشخيص زودرس که در حالت طبيعي پستانزنان بايد بدانند 

 باشد.ترين فاکتور براي زنده ماندن از سرطان پستان ميمهمترين و حياتي

ن دارند. هر زني در شناسند و نسبت به آن آگاهي دارند، شانس بيشتري براي يافتن هر گونه تغيير در آزناني که بدن خود را مي

 هايش را شخصاً معاينه کند.سالگي بايد به طور ماهانه و منظم پستان 20سن 

روز پس از سيکل  3هايشان توسط خودشان به طور ماهانه و منظم، معموالً در حدود پزشکان، زنان را به معاينه پستان

اي براي به خطر داشتن و ايد، تاريخ سادهاعدگي نداشتههاي منظم قکنند. چنانچه شما تا کنون سيکلشان، تشويق ميقاعدگي

هايتان تر روز اول هر ماه را انتخاب کنيد و پستانتان تاريخ تولدتان، يا به طور راحتيادآوري انتخاب کنيد: مثالً شماره مورد عالقه

 را در آن روز مشخص از ماه معاينه نماييد. 

  (BES)ه پستان توسط خود فرد: يادآوري بعضي از نکات مهم در جهت معاين

 هايتان را يکبار در ماه هم به صورت ايستاده )عمود( و هم به صورت خوابيده )دراز کشيده( معاينه کنيد. پستان        ·

 . اي لمس کنيد و زير بغل تا سطح استخوان به عالوه زير پستان خود چک کنيدتمامي پستان را براي يافتن هر گونه توده        ·



 هر. دهيد قرار بررسي مورد را پستان نوک از مايع ترشح گونه هر يا رنگ در تغييري گونه هر  نوک پستان را معاينه کنيد        ·

 از ترشح گونه هر. دهيد فشار را پستان نوک آرامي به. شود داده گزارش بايد پستان نوک رنگ تغيير يا شدن پوسته پوسته گونه

 ود و به پزشک خود گزارش داده شود. ش ثبت بايد پستان نوک

اي فرم هايتان را باالي سر برده و هر گونه تغيير در شکل، اندازهشما بايد پستانهايتان را در وضعيتي معاينه کنيد که دست        ·

شتري شوند. پستان را جستجو کنيد. هر گونه چروکيدگي در پوست، تغيير رنگ يا قرمزي يا ترشحات غيرطبيعي بايد بررسي بي

 ها را معاينه کنيد.هايتان را بر روي استخوان لگن قرار داده و مجدداً پستانسپس دست

هاشيان را قبل و بعد از حمام معاينه نمايند. بعضي از افراد اين کار را در مقابل آينه دهند پستانبعضي از زنان ترجيح مي        ·

 دهند. و يا در اتاق خوابشان به تنهايي انجام مي

پستان را براي يافتن  2انگشت وسط خود را با فشار آرام، متوسط و زياد استفاده کنيد. هر  3براي معاينه از قسيمت مياني         ·

 توده يا برآمدگي معاينه کنيد. 

يا رديفي جهت معاينه پستان خود استفاده کنيد. مطمئن شويد اي و توانيد بسته به راحتي انجام، از روش دايرهشما مي        ·

کننده )مرطوب کننده( يا لوسيون ايد. بعضي از زنان در طي معاينه از يک لوسيون نرمکه هر پستان را به طور کامل معاينه کرده

 کند.ک ميکنند که اين عمل، به لمس بهتر هر گونه موارد غيرطبيعي کمبدن بر روي انگشتان استفاده مي

اي لمس کرديد بهتر است از يک پزشک متخصص، ارزيابي بيشتري درخواست نماييد که ممکن چنانچه مورد غيرطبيعي        ·

 است وي خواستار آزمايشات بيشتري جهت بررسي بافت پستان شود. 

 )مطابق با مواد آموزشي بيمار مربوط به مرکز سرطان مموريال اسلوآن کترينگ( 

باشد. درخواست ارزيابي و کمک کنند که اکثريت آنها سرطاني نميهايي را در طي معاينه خود پيدا ميز زنان تودهبسياري ا

 کند. بيشتر و به موقع )در اسرع وقت( اغلب به درمان سريعتر بيماري کمک مي

 توانيم از سرطان کولون پيشگيري کنم ؟! کولونوسکوپي چيست؟ . چگونه مي20

پذير است. طبق نظريه انجمن سرطان آمريکا، ريسک يماري در مراحل اوليه کشف شود، قابل درمان و اغلب عالجچنانچه اين ب

هاي کولون فاکتورهاي پذيرفته شده براي ايجاد سرطان کولون شامل: سابقه شخصي يا خانوادگي از سرطان کولورکتال، پوليپ

 .باشدهاي التهابي روده( مي)بيماري IBDو يا داشتن 

هاي زياد باشد. زناني که هورموني درماني توانند مصرف الکل استعمال تنباکو، عدم فعاليت، و مصرف چربيساير عوامل خطر مي

شوند و يا سابقه مصرف داروهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي مثل آسپرين دارند ممکن است در خطر کمتري براي ابتال به مي

 سرطان کولون باشند.

شوند ممکن است در مراحل ديرتر اين بيماري تشخيص داده شوند. سرطان کولون يک زناني که هورمون درماني ميهمچنين 

سالگي  50بيماري و ناخوشي جدي پزشکي براي زنان است و اکثر اجتماعات پزشکي طرفدار شروع غربالگري کولون از سن 

 هستند. 

توانيد کيت ارد مانند تست وجود خون مخفي در مدفوع که شما ميهاي متعددي جهت غربالگري سرطان کولون وجود دروش

 آزمايشگاهي مخصوص خانه را دريافت کنيد و اين تست را در خانه انجام دهيد. 

اي از مدفوع را بر روي کارت مخصوص قرار دهيد و کارت را داخل روکش شود جهت انجام اين آزمايش، نمونهاز شما خواسته مي

 و آن را به يک آزمايشگاه بفرستيد.  پالستيکي گذاشته

ها شالم سيگموئيدوسکوپي قابل شود. ساير تستسپس نمونه موجود بر روي کارت از جهت وجود يا عدم وجود خون بررسي مي

 باشد.سال(، کولونوسکوپي و باريم انما با کنتراست باال )دو برابر( مي 5انعطاف )هر 

به انجام آزمايشات کولون خجالت زده و مطمئن باشيد. اّما بايد به ياد داشته باشيد قابل درک است که شما ممکن است نسبت 

 توانيد جهت کشف و درمان مؤثر زودرس سرطان برداريد.هاي مثبتي است که شما ميهاي رکتوم گامکه غربالگري

هاي پيش سرطاني و توده کولونوسکوپي يک روش جراحي سرپايي است و روشي جهت غربالگري براي کشف موارد غيرطبيعي

 باشد با اين وسيله داخل روده بزرگ يا کولون و رکتوم را مشاهده کرد. در کولون مي



تواند جهت تشخيص دقيق و صحيح سرطان کو اين روش بهترين آزمايش جهت ديدن پوشش کولون )مخاط کولون( است و مي

کند، لوله کوچک، باريک و قابل انعطافي که در انتهايش تميز مي سازي مخصوص که کولون، رالون به کار رود. پس از يک آماده

تواند تمام شود و متخصص گوارش ميدوربين ويدئويي کوچکي همراه با منبع نوري دارد، وارد رکتوم شده و به جلو فرستاده مي

احساس ناراحتي بسيار کمي در فرد تواند در داخل کولون در حاليکه پوشش کولون را مشاهده نمايد. اين لوله لغزنده است و مي

 کند، به لجو رانده شود.ايجاد مي

دغدغه به سر بريد. شما در اين بخش داده شود و شما در يک فاز ذهني آرام و بيقبل از انجام اين عمل، ممکن است به شما آرام

هاي وپي به طور عمده جهت بررسي بيماريتوانيد جزئيات اين مراحل را به خاطر بياوريد. کولونوسکفاز هوشيار هستيد ولي نمي

ها هاي رکتوم، بيماري کرون و ديورتيکوليتاي، خونريزيهاي رودهاي )اسهال، يبوست(، پوليپاي مثل تغيير در عملکرد رودهروده

 شوند.استفاده مي

آيد و بايد به صورت به شمار ميسال  50کولونوسکوپي به عنوان بخش جدايي ناپذيري از حفظ سالمت عمومي بريا بالغين باالي 

بخشي از پروتکل غربالگري جامع تبديل شود. بعضي از زناني که در خطر ويژه و بيشتر ابتال به سرطان کولون هستند مثالً کساني 

گري که سابقه فاميلي از سرطان کولون غير ليپوزي ارثي و يا ساير استعدادهاي ژنتيکي خاص را دارند ممکن است نياز به غربال

 تري داشته باشند.مربوط به کولون در سينين پايين

کولونوسکوپي يک پروسه نسبتاً ايمن و رايج است امّا خطرات کمي هم همراه با آن پروسه وجود دارد. ممکن است شما به ماده 

 شود(. يشود حساسيت داشته باشيد )به داخل جريان خون شما تزريق مبخش که به داخل وريدهايتان تزريق ميآرام

ضمن اين که خطر کمي هم جهت ايجاد عفونت، پروفوراسيون روده )سوراخ و شکافي در ديواره روده که ممکن است نيازمند 

مداخالت براي ترميم داشته باشد( و خونريزي وجود دارد. عالوه بر اين ممکن است کمي احساس درد شکم، ناراحتي و يا تب 

 به دنبال اين پروسه داشته باشيد. 

بخش از پزشک چنانچه شما نگرانيد و سؤاالتي در رابطه با کولونوسکوپي داريد قبل از شروع آن و قبل از دريافت داروهاي آرام

خود سؤال نماييد. اگر در طي کولونوسکوپي پزشک يک پوليپ يا ضايعه مشکوک ديد از آن ناحيه جهت بررسي و تشخيص 

 توانند برداشته و حذف شوند.در طي کولونوسکوپي مياي هاي رودهکند. پوليپبيوپسي تهيه مي

هاي روده ساز ايجاد سرطان هستند امّا اغلب پوليپها پيشها از لحاظ شکل و اندازه متنوع هستند، بعضي از آنپوليپ

يا پزشکان اند چنانچه شما هر گونه مشکل پزشکي خاص مثل بيماري قلبي يا ريوي و دريچه مصنوعي در قلب داريد و خيمخوش

اند، ممکن است که قبل از انجام بيوتيک قبل از اعمال جراحي کردهديگر و يا دندانپزشکان شما را موظف به دريافت آنتي

 بيوتيک باشيد. کولونوسکوپي نيازمند دريافت آنتي

ا پزشک خود در ميان کنيد بهتر است قبل از کولونوسکوپي مقدار و زمان مصرف آن را باگر شما هر گونه دارويي مصرف مي

تواند در روز انجام کولونوسکوپي هم بگذاريد، گاهي اوقات داروها قطع و يا تعويض خواهند شد، در حاليکه بعضي از داروها مي

 همانند قبل مصرف شوند. 

زيادي از  قبل از روز انجام کولونوسکوپي ممکن است از شما خواسته شود آماده سازي انجام دهيد شما مجاز به خوردن حجم

 شويد در حاليکه نبايد هيچ گونه غذايي از راه خوراکي دريافت کنيد. مايعات مخصوص مي

هاي پوشاننده ديواره روده )مخاط( را بهتر بتواند مشاهده سازي جهت پاکسازي کردن مورد نياز است تا پزشک سلولاين آماده

شويد که از شما جزئيات د، توسط يک پزشک متخصص معاينه ميرسيو؟ کند. هنگماي که شما به محل انجام کولونوسکوپي مي

اي توسط شما پر کند قبل از انجام اين پروسه، برگه رضايت نامهپرسد و معاينه فيزيکي شما را کامل ميسوابق پزشکيتان را مي

 شود.مي

پورشيد و داروهايي که سبب اني ميساعت طول بکشد. شما گان بيمارست 1دقيقه تا  30تواند بين در طي کولونوسکوپي که مي

شوند و اين سزون داخل وريدي در شوند به صورت قطره قطره داخل وريدهاي شما تزريق ميآلودگي و آرامش شما ميخواب

 شود.بازوي شما تعبيه مي



ضربان قلب و  شما در طول تمام اين پروسه خواب آلوده و گيج هستيد. در طي کولونوسکوپي عالئم حياتي شما )فشار خون،

هاي خفيف يا احساس ناراحتي شود. بعضي از افراد عوارض جانبي مثل کرامپسطح اکسيژن( توسط دستگاه مخصوص کنترل مي

 کنند. روند، را تجربه ميشکمي که معموالً با گذشت زمان از بين مي

رود که مدت زمان کوتاهي در رخيص انتظار ميگيريد و قبل از تپس از اتمام پروسه شما در اتاق ريکاوري، تحت کنترل قرار مي

شود که جهت رفتن به خانه و ترخيص، يکي از اعضاي خانواده يا دوستان خود را به همراه داشته آن بمانيد. هميشه توصيه مي

 باشيد. 

از کولونوسکوپي شما بايد بقيه طول روز را استراحت کنيد. اکثر پزشکان طرفدار اين قضيه هستند که فرد تا چند ساعت پس 

شود که از پزشک متخصص گوارش راجع آالت سنگين استفاده نکنند. امّا هميشه توصيه ميرانندگي نکند و يا از دستگاه ماشين

 هاي پس از ترخيص خود سؤال نماييد. ها دستورالعملبه محدوديت

متخصص خود در رابطه با دستورات خاص پس  ايد از پزشکاگر شما يک بيوپسي يا برداشت پوليپ از طريق جراحي انجام داده

هايي که بايد محدود شوند سؤاالتي بپرسيد، هم چنين درباره عالئم خاصي که بايد نگران و مراقب باشيد از بيوپسي و يا فعاليت

 همانند خونريزي از رکتوم و يا لکه بيني هم اطالعاتي کسب نمايد.

شود(. هنگامي است که شما جهت غربالگري ناميده مي CT -رافي کامپيوتريکولنوسکوپي مجازي )که گاهي کولوگرافي توموگ

)تصويربرداري  MRIشويد شما در داخل يک دستگاه کامپيوتري يا هاي غيرمهاجم ارزيابي ميسرطان کولون توسط تکنيک

ن شما از خارج بدن مورد گيريد و به طور ديجيتالي کولو)توپوگرافي کامپيوتري( قرار مي CTمغناطيسي تقويت شده( و يا 

 گيرد.اي کامل در داخل رکتوم شما قرار نميآيد هيچ لولهگيرد و يک تصوير سه بعدي از آن بدست ميارزيابي قرار مي

سازي جهت اجام کولونوسکوپي مجازي و حقيقي )متعارف )يکسان است. تصاوير بدست آمده جهت بررسي هر با اين حال، آماده

هايي در کولون شما باشد کولونوسکوپي متداول و کالسيک جهت شون و اگر چنانچه پوليپرل و ارزيابي ميگونه پاتولوژي کنت

 ها بايستي انجام شود. برداشت پوليپ
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ميليون  1غ بر رسا است. انجمن سرطان آمريکا تخمين زده است که بالنور خورشيد )آفتاب( براي پوست بسيار مخرب و آسيب

اند، امّا عوارض مربوط به نورخورشيد چنانچه احتياطات مناسب مبذول رخ داده 2005هاي پوستي غيرمالنومي در سال از سرطان

 شود قابل پيشگيري هستند.

م فتوسنتز کند، به گياهان جهت انجاها و اثرات مهمي را در زندگي ما دارد براي مثال گرما توليد ميدر حاليکه خورشيد جنبه

 کند اثرات و پيامدهاي منفي تماس با نورخورشيد انگشت شمارند. کمک مي Dکند و به بدن انسان براي توليد ويتامين کمک مي

خطر ابتال به سرطان ها گيرد، اين اشعههاي خورشيد قرار ميهنگامي که به منظور گرم شدن يا برنزه شدن در معرض اشعه

 دهند. دهند، بسياري از زنان احتياط الزم جهت محافظت از صدمات ناشي از نورخورشيد انجام نميپوست را افزايش مي

افرادي که پوست سفيدي دارند و يا رنگ پوستشان روشن است، افرادي که سابقه خانواگي سرطان پوست دارند و يا کساني که 

اند( ممکن است اند )آفتاب سوخته شدههاي مکرر با خورشيد بودها از زمان کودکي در معرض تماسهاي متعددي دارند يخال

 خطر بيشتري جهت ابتال به سرطان پوست داشته باشند. 

 و تابش ماوراي بنفش خورشيد احتمال آسيب به چشم و تأثير منفي بر روي سيستم ايمني را دارد.  تماس با اشعه

هاي ها بيشترين خطر ابتال به سرطان پوست را دارند چرا که آفتاب سوختگيرسد بچهنظريه انجمن ايمني ملي، به نظر ميبر طبق 

 تواند در افزايش خطر ابتال به مالنوم در آينده فرد مؤثر باشد. زمان کودکي مي

رطان پوست، آسيب به چشم، چروکيدگي تواند شامل سساير مشکالت ناشي از قرارگيري بيش از حد در معرض نورخورشيد مي

 پوست )افزايش سن ناشي از نور(، پيري زودرس و سرکوب سيستم ايمني باشد.

ها به طور معمول بر روي سطوح در معرض آفتاب بدن، مثل صورت، لب (BCC)هاي بازال کارسنيوم سلول -سرطان پوست آ

توانند دهد ولي ميبه صورت يک ناحيه قرلمز رنگ خود را نشان مي هاي سلول بازال معموالً شود. کار سينومو بيني ظاهر مي

سفيد قرمز يا صورتي رنگ باشند ممکن است به صورت دلمه مانند، و زمخت، مثل يک زخم باز که بهبود نيافته و يا به رنگ 

 نامنظمي داشته باشند.  ها و حاشيهتر باشند و يا لبهتيره



دهند که به آساني با س لوسنت باشند و يا اينکه به صورت يک ناحيه واکسي خود را نشان ميتوانند شفاف يا ترانضايعات مي

 کنند.اي کوچک خونريزي ميضربه

تواند دومين فرم شايع سرطان پوست که تمايل به تهاجم بيشتري دارد که در نتيجه مي (SCC)کار سنيوم سلول سنگفرش  -2

 انچه درمان نشود، گسترش يابد. هاي بدن، چنها يا بخشبه ساير ارگان

تواند منجر به مرگ شود تومورها بيشتر نواحي بدن در معرض اي دارد ولي اگر درمان نشود مياين سرطان رشد نسبتاً آهسته

 شود. ها و پاها ديده ميها، بازوها، پشت، دستنور مثل صورت، گردن، پوست سر، گوش

اي تا قرمز رنگ متغير و زمخت، نواحي پوسته ريزي دهنده از پوست که از قهوهاين سرطان ممکن است به صورت ناحيه زبر 

ها در اثر اين سرطان ترک خورده، خشک، پوسته پوسته و رنگ پريده يا تواند تا يک اينچ رشد کند لباست، باشد و قطر آن مي

کند ديده مي يابد و گاهي اوقات خونريزينميشود و اغلب به صورت زخمي با دهانه باز که لبه نامنظم دارد و بهبود سفيد مي

 شود.

هاي بدن گسترش يابد و تواند به سرعت به ساير بخشترين فرم سرطان پوست است که ميترين و مهاجممالنوم کشنده -3

ط به مالنوم اي يکدستي دارد ولي خالي که مربوتواند کشنده باشد يک خال نرمال، گرد است و رنگ قهوهچنانچه درمان نشود مي

 است غير متقارن است )دو نميه خالي يکسان نيستند(. 

متر تقريباً اندازه يک مداد ميلي 6اينچ بيشتر است ) 4/1اند، رنگ آن يک دست نيست و قطرش از هايش تا منظمحاشيه و کناره

ل، عالئم )خارش، حساسيت( و يا کن( و با گذشت زمان تغيير خواهد کرد. بدين معني که تغييراتي در رنگ، اندازه، شکپاک

 شود. اش )خونريزي شديد( ايجاد ميسطح

 آسيب چشم: 

توانند در ايجاد کاتاراکت مؤثر باشند هاي خورشيد براي چشم انسان مضر هستند که ميشواهد زيادي وجود دارد که اشعه

شود که اي ميو تبديل به يک نوع اليه دهندهاي چشم شفافيت خود را از دست مي)کاتاراکت بيماري است که در آن عدسي

 گردد(. منجر به تاري ديد مي

ها و سطوح چشم است، که اغلب دردي شناسي آمريکا اثر بالقوه ديگري از نور خورشيد، سوزاندن اليهبر طبق نظريه انجمن چشم

شود هنگامي که اين حالت رفع مي کند که وقتي فرد به مدت چند روز در داخل يک اتاق تاريک استراحت کندگذرا ايجاد مي

در نتيجه انعکاس نور خورشيد در برخورد با برف در ارتفاعات بلند و يا نزديک قطب اتفاق بيفتد، به عنوان برف کوري شناخته 

منجر توانند در ايجاد دژنراسيون ماکوالر که تخريب غيرقابل عالج شبکيه است و هاي خورشيد ميها، اشعهشود عالوه بر اينمي

 شود( سال ديده مي 55شود و همچنين در سرطان پلک نقش داشته باشند )که معموالً در افراد باالي به کوري مي

 چروکيدگي پوست يا افزايش سن ناشي از نورخورشيد 

يجه باعث پذيري پوستگردد که در نتتواند منجر به تغييراتي در قوام و انعطافقرارگيري بيش از حد در معرض نور خورشيد مي

شود اين حالت ممکن است در چرمي شدن سطوح پوست دخيل باشد ساير تغييرات پوستي شامل شقاق چروکيدگي پوست مي

 باشد.اي رنگ روي پوست و کبود شدن ميدارد شدن پوست، نقاط قهوه

 سرکوب ايمني 

شود، حالتي که در آن توانايي بدن در  تواند منجر به سرکوب سيستم ايمنيهاي خورشيد ميقرارگيري در معرض نور و اشعه

هاي سفيد خون را تحت تواند شمارش سلوليابد. بعضي از دانشمندان اعتقاد دارند نور خورشيد ميها کاهش ميمقابله با بيماري

 تأثير قرار دهد. 

 . سالمت خورشيدي )نوري( چيست؟ غربالگري پوستي چيست؟ 22

مقابل اشعه مضر خورشيد و کاهش خطرات ناشي از مواجه با اثرات نامطلوب آن  سالمت خورشيد شامل محافظت از خود در

 باشد بعضي از پيشنهادات سودمند در زير ذکر شده است: مي

 10الف( از تماس خود با نور خورشيد در طول مدت زماني که خورشيد بيشترين اثرات مخرب و مضر را دارد يعني بين ساعت 

هاي هايي از بدنتان را که در معرض نور خورشيد است با پوشششود که بخش، هميشه توصيه ميبعدازظهر بکاهيد 4صبح تا 

هاي خورشيد را نشان در منطقه خود که شدت و ميزان اشعه uvهاي نازک بپوشايند چنانچه ممکن است به اندکس بلند و لباس



هاي خود هاي بيرون خودداري کنيد و فعاليتدر محيطدهد رجوع کنيد چنانچه اين اندکس نامطلوب است از انجام فعاليت مي

 هاي پوشيده کنيد. را معطوف به محيط

هاي ها و يا زير چتر باشيد کالهدار مثالً در کنار درختهاي خارج از خانه به دنبال نواحي سايهب( سايه! سايه! سايه! در محيط

هايي که از چشم شما در مقابل اشعه ن شما کمک کند و از عينکها، سر و گرددار بپوشيد تا به محافظت از صورت، گوشلبه

 کنند استفاده کنيد. مخرب خورشيد محافظت مي

هايي با طراحي خاص انتخاب کنيد که لبه بزرگي داشته باشيد تا بتواند سايه ايجاد کند و به پوشش بيشتري جهت ساير کاله

تر جهت کمک به حفاظت صورت و بدنتان در مقابل نور خورشيد استفاده نواحي بدن شما تأمين کند. در روزهاي آفتابي از چ

 کنيد.

ها هاي رنگ روشن در گرماي خورشيد اجزاي ضروري هستند چرا که آنج( نواحي حساس بدنتان را بپوشايند بلوزها و لباس

 هاي مضر خورشيد حفاظت کنند. توانند از پوست بدن در مقابل اشعهمي

هاي نازک )مثل ريون و د هنگامي که در معرض نور خورشيد هستيد بدن خود را بپوشانيد. استفاده از پارچهبه ياد داشته باشي

توانيد از محيط بيرون لذت ببريد و خودتان را هم در معرض خطر و تواند از تعريق زياد بکاهد، بدين طريق شما مياي( ميپنبه

 آسيب قارر ندهيد. 

را چک کنيد و مطمئن شويد که  UVحفظ کند اندکس  UVي کنيد که بتوانند شما را از اشعه هايد( خود را مجهز به عينک

هايي با محافظت خوب باشد عينکعينک شما آزمايش شده است و براي حفاظت حداکثر در مقابل نور خورشيد تابيده شده مي

 نند. کها هم کمک ميدر مقابل نور خورشيد به حافظت پوست حساس اطراف چشم و پلک

پذير است از گرماي و( اگر در يک روز کاماًل آفتابي و گرم هستيد کاًل از تماس با نور خورشيد خودداري کنيد اگر برايتان امکان

 هاي سرپوشيده انجام دهيد. هايتان را در محيطفرساي وسط روز خودداري کنيد، بهتر و سودمندتر است که فعاليتطاقت

داشته باشد و بتوانند به  15حداقل  (spt)ه کنيد از ضد آفتاب که فاکتور حفاظت در برابر خورشيد ها استفادهـ( از ضدآفتاب

 رسد. محافظت ايجاد کند، ضروري به نظر مي VUBو  UVAهاي به اشعهنسبت 

 30آفتاب بايد تقريباً آلود ضدآفتابي يا ابري، مه شما بايد به کرات و بيشتر اوقات از ضد آفتاب استفاده کنيد خصوصاً در روزها

هاي خورشيد استعمال شده و مکرراً تجديد شود )به طور پي در پي روي پوست ماليده شود( به دقيقه قبل از تماس با اشعه

 دهيد.شود را انجام ميهايي که منجر به تعريق زيادي ميهاي آبي، شنا يا ساير فعاليتخصوص وقتي که ورزش

اکثر ضدآفتابها تاريخ انقضا دارند پس در هنگام خريد يک کرم ضدآفتاب خوب مراقب اين مسئله باشيد و قبل از خريد و مصرف 

تان که تاريخ مصرفشان گذشته را کنار بگذاريد و ضدآفتاب هاي گذشتهاين محصوالت تاريخ انقضا را چک کنيد محصوالت سال

 جديد بخريد.

ها در اند که به محافظت لبيدي در حال حاضر محصوالتي جهت استعمال بر روي لب توليد کردههاي تولبسياري از شرکت

 کنند. رسان خورشيد کمک ميهاي آسيبمقابل اشعه

توانند به پوست آسيب ها ميها خودداري کنيد چرا که آنهاي زيبايي )جهت برنزه کردن( در آرايشگاهف( از رفتن به سالن

هاي پوستي شوند و ممکن است در چروکيدگي پوست و پيري زودهنگام پوست مؤثر باشند يک به بيماريبرسانند و منجر 

 اختالل روانشناختي به نام تانورکسي در زنان و مرداني که به آفتاب گرفتن و برنزه کردن عادت دارند وجود دارد. 

يط خرج آفتاب بگيرند اين يک اختالل پزشکي جدي و هاي مخصوص و يا در محاين افراد مدام در اين فکر هستند که در سالن

رغم اينکه در اثرات مخرب و رسان است که در افراد مبتال مدام فکرشان مشغول به اين مسئله است )برنزن کرده( عليآسيب

 تواند ايجاد کند مطلع هستند. رساني که نورخورشيد ميآسيب

 نم ؟!توانم از پوستم حفاظت و مراقبت ک. چگونه مي23

هاي مختلف پوست وجود دارد هنگامي که شما سطوح پاييني از استروژن به علت يائسگي، درمان هاي استروژني در بخشگيرنده

 سرطان و يا در نتيجه يائسگي زودرس داريد پوست شما ممکن است شروع به نازک شدن کند.

کنند و در نتيجه وتئين يا کالژن مورد نياز را توليد نميهاي اختصاصي در پوست هستند که مقاديري از پرها سلولفيبروبالست

دار شود بعضي از پيشنهادات مفيد جهت حفظ سالمتي پوست در طول پوست ممکن است چروکيده، خشک و قرمز و حتي آکنه



نرم و مرطوب  هايهاي روزانه حاوي مواد مرطوب کننده و نرم کننده، استفاده از صابونکنندهيائسگي شامل استفاده از پاک

 باشد.کننده و شامپوهاي بدن مي

 تواند روي پوست شما اثر بگذارد پس استفاده از آب ولرم بهتر است.آب بسيار گرم و داغ مي

تان را نرم و مرطوب نگهداريد و از مدت زمان استحمامتان را کوتاه کنيد تا از خشکي پوست بدنتان جلوگيري شود پوست

 هاي بيشتر استفاده کنيد. ي از آسيبها براي پيشگيرضدآفتاب

هاي اند، رژيمبسياري از محصوالت آرايشي و بهداشتي جهت نواحي حساس پوست صورت شما به طور اختصاصي، طراحي شده

 توانند به قوام بهتر پوست کمک کنند. ها هم مياکسيدانها و سبزيجات سرشار از آنتيحاوي ميوه

توانند پوست شما را به طور زودرس پير سيگار بودن همگي براي سالمت شما مضر هستند و ميتنباکو، سيگار، در معرض دود 

توانيد آب بنوشيد! رساني آن بسيار مهم و مؤثر است و پس تا ميکنند. در نهايت، آب در حفاظت سالمت پوست شما و آب

 ليوان آب بنوشيد.  8تا  6شود که روزانه حداقل پيشنهاد مي

 الگري پوست توسط خود فرد معاينات غرب

معاينات غربالگري پوست توسط خود فرد به مواردي اطالق شده که شما تمام بدنتان را به طور برهنه از سر تا نوک پا معاينه 

ها يا تغيير رنگ در بدنتان را يادداشت نماييد اين معاينات بايد به طور مکرر انجام شوند، متخصصين کنيد و تمام ضايعات و خال

 کنند.بار در هفته مي 2پوست توصيه به انجام آن 

کنند ممکن است در خطر ايجاد مالنوم هاي اوليه سرطان ميزان اشعه بااليي دريافت ميبعضي از زناني که در نتيجه درمان

 ها باشد. بدخيم باشند بنابراين ارزيابي و بررسي پوست بدنشان بايد بخش مهمي از معاينات فيزيکي ساالنه آن

هاي قدامي و خلفي بدن خود را معاينه و بررسي کند بعضي از افراد بسيار پراهميت است که فرد جلوي آينه بايستد و تمام بخش

هايشان سودمند است مطمئن اند که استفاده از يک دفترچه جهت يادداشت اندازه شکل، رنگ و فرم خالبه اين نکته پي برده

ايد بين انگشتان پا و کف پا را نگاه کنيد و ناحيه گردن را هم فراموش نکنيد کرده را معاينه شويد که به خوبي پشت پا و سر خود

 ها رجوع شود. هاي ديجيتالي گرفته شود و در دفترچه يادداشت گذاشته شده در آينده در صورت نياز به آنتواند عکسمي

ها از نظر شکل، هاي بدن خود آشنا شويد چنانچه آنا و تغيير رنگهها و لکهها را به طور مکرر انجام دهيد تا با تمام خالاين

اندازه، رنگ تغيير کردند و يا شروع به خونريزي کردند بهتر است که يک ارزيابي تخصصي صورت گيرد اگر شما در مورد يک 

هاي ديجيتالي از تمام خال شک داريد، اين کار را به يک متخصص واگذار کنيد در حال حاضر بعضي از متخصصين پوست عکس

توانند هر ها ميشود بدين طريق به کمک آنهاي پوست بدن ثبت و نگهداري ميها و تغيير نگکنند و تمامي خالبدن تهيه مي

 توانند از هر شايعه مشکوک و تغيير يافته بيوپسي تهيه کنند.گونه تغيير در شکل، اندازه، رنگ، فرم، را کنترل کنند به عالوه مي

هاي مربوط توانند در يافتن تسهيالت مکانها ميت کسب اطالعات بيشتر با انجمن پوست تماس حاصل نماييد چرا که آنجه

کنند سودمند به غربالگري پوست، توسط متخصصين تضمين شده و خوش نام که به حفاظت سالمت پوست شما کمک مي

 باشند.

 رفتار و مواد

 يميايي جهت کاهش خطر ابتال به سرطان دوري کنم؟ . آيا من بايد از هر گونه مواد ش24

هايي از بعضي مواد شيميايي متعددي به عنوان يکي از علل مؤثر در ايجاد سرطان در انسان به خوبي شناخته شده هستند نمونه

 تر شامل مواد زير هستند: از مواد شناخته شده

شود اين ماده در سيگار يا ي شامل آتش گرفتن جنگل تشکيل ميهاي طبيعرنگي، با بوي مطبوع که طي پروسهبنزن، مايع بي

 شد. دود سيگار هم يافت مي

ها و بسياري از توليدات ديگر تا ها، کاشي و سراميک، پارچهداري که به طور معمول بيشتر در عايقآزبستوز ماده فيبروز و ليف

هاي و مزو تليوم مؤثر بود )نوعي از سرطان است که سلولشد اين ماده در ايجاد سرطان ريه استفاده مي 1980اواسط سال 

 کند( ها را در نتيجه تماس با آزبستوز درگير ميپوشاننده ارگان



به عنوان يک افزودني به بنزين اضافه  1980شود و تا اواسط سال سرب معموالً در وسايل مربوط به منزل مثل رنگ يافت مي

ها خوني، کاهش اشتها، استفراغ و تشنججذب شده اثرات زيادي خواهد داشت. ضعف، کم شد اين ماد هنگامي که استنشاق ومي

 توانند منجر به صدمات دائمي و مرگ شوند.عالئمي از مسموميت با سرب هستند که مي

ت بيشتر رود براي اطالعاتتراکلواتيلن ماده شيميايي است که به طور تجاري براي صنعت خشکشويي و توليد پارچه به کار مي

 ها در ايجاد سرطان با انجمن سرطان آمريکا تماس حاصل نماييد.در رابطه با محصوالت خاص ديگر و توانايي آن

 دهند؟ ها خطر ابتال به سرطان پستان را افزايش مي. آيا ضدعرق25

استفاده از ضدعرق با ابتال به بر طبق نظريه انجمن سرطان آمريکا هيچ گونه شواهد علمي خوبي در زمينه حمايت از ارتباط بين 

بيمار مبتال به سرطان پستان با  800اند که در آن بالغ بر ها به يک مطالعه معتبر استفاده کردهسرطان پستان وجود ندارد آن

ز اي بين سرطان پستان و استفاده ااند و نتيجه اين بوده است که هيچ ارتباط و همراهي قابل مالحظهزنان سالم مقايسه شده

 ( و يا اصالح زيربغل وجود نداشت. ها )عطر، خوشبوکنندهها و دئودورانتضدعرق

ها استفاده نکنند. چرا که بعضي از اين محصوالت حاوي آلومينيوم شود که در روز ماموگرافي از ضدعرقبه زنان هميشه توصيه مي

توانند با ارزيابي ها ميکوچکي به نظر برسد اين لکههاي هاي راديوگرافي لکههستند و ممکن است د رنتيجه آن بر روي فيلم

 حقيقي و صحيح ماموگرافي شما تداخل ايجاد کنند. 

 تواند منجر به سرطان تخمدان شود؟ . آيا پودر تالک مي26

از طرف  1970تواند حاوي آزبستوز باشد از سال مياش شود که ماده معدني است که در فرم طبيعيپودر تالک از تالک توليد مي

و پودرهاي بدن، عاري از آزبستوز باشند نگراني  دولت دستور داده شده که تمام پودرهاي تالک شامل پودر بچه، پودر صورت

 زا بودن تالک و همراه بودن آن با سرطان تخمدان وجود دارد.حال ازديادي نسبتب به سرطان

هاي رحمي هاي تناسلي از واژن، رحم و لولهشود که پودر تالک از نوار بهداشتي، ديافراگم، کاندوم و يا اسپرياينگونه تصور مي

 چسبد. ها ميکند و به سطح تخمدانعبور مي

اند. بعضي از متاسفانه، تاکنون مطالعات علمي همگي در مورد اين مسئله دچار سردرگمي هستند و به نتيجه واحدي نرسيده

 اند.اند در حاليکه بعضي ديگر هيچ ارتباطي را تاييد نکردهکنندگان تالک با سرطان رحم را نشان دادهعات همراهي بين مصرفمطال

باشد از موادي که ممکن است حاوي به لحاظ تضادي که در مطالعات در رابطه با تالک و سرطان تخمدان وجود دارد مصلحت مي

اي شواهدي مبني بر افزايش خطر آن از مود با پايه نشاسته استفاده گردد که در هيچ مطالعه تالک باشد استفاده نشود و به جاي

 ابتال به سرطان را ندارد. 

سيم وجود دارد ص بهتر از محتاط بود و به مردم توصيه هاي تلفن بيهاي زيادي در مورد امن بودن استفاده از گوشيکشمکش

 يم را به حداقل برسانند. سهاي بيشود ساعات استفاده از گوشي

حل کاربردي براي کاهش شود تا فاصله گوشي تلفن از بدن شما بيشتر شود و به نظر راهاستفاده از هدفن )هدبست( باعث مي

سيم در دو آژانش با هاي بيالعات ارائه شده در مورد استفاده از گوشيباشد. اطدر معرض قرار گرفتن پرتوهاي راديويي مي

 زير در دسترس هستند: هاي آدرس

 کميته مامورين فدرال: 

  http://www.fcc.gov/oet/rfsafety. تکنولوژي  ، اداره مهندسيRFبرنامه امنيتي 

 وزارت غذا و دارو: 

 سيم. هاي بيکنندگان در مورد استفاده از تلفنسيم: اطالعات مصرفهاي بيحقايق گوشي
http://www.fda.gov/cellphones 

 گردد؟ سيم موجب سرطان مغز ميآيا گوشي بي. 27

ميليون تماس تلفني ثبت شده  170بر اساس آمار مکالمات تلفني و ارتباطات اينترنتي، بالغ بر  2004در ايالت متحده در سال 

 است. 

د ندارد. نگراني در ارتباط شود امّا قدرت انتشار و تبديل اشعه وجوسيم عليرغم آنکه از امواج راديويي استفاده ميهاي بيدر گوشي

 با سرطان مغز و استفاده از تلفن و بعضي جوامع در اواسط قرن اخير مطرح شده است. 



در سوئد و همچنين مطالعه ديگري که توسط بنياد  Uppsalaگر چه بر اساس مطالعات جديد انجام شد در استکهلم و ناحيه 

هاي تو ملي امريکا، هيچ گونه ارتباط قطعي بين ابتال به سرطان مغز و گوشيسالمتي آمريکا و سومين تحقيق انجام شده در انستي

 سيم گزارش نگرديده است. بي

هاي تلفني و عوارض و سرطان مغزي نيز مشاهده نشده است نکته جالب، ارتباطي احتمالي استفاده از ارتباطي بين ميزان تماس

 است. (acoustic neuromas)به نام اکوستيک نورموس سيم و ابتالء به نوع نادر سرطان مغز هاي بيگوشي

آيد. اخيراً گزارش اين تومور کوچک، نادر و با رشد آهسته از رشد اعصاب اکوستيک که در شنوايي حائز اهميت هستند بوجود مي

 هاي تلفني طوالني و اکوستيک نورموس نيز قطعي نيست. شده است که مرتبط دانستن تماس

شود که بطور قطع همراه با متر از ابتالء به سرطان، زماني است که از تلفن همراه در حين رانندگي استفاده ميبعالوه نگراني مه

اي در رابطه با تداخل امواج تلفن همراه با وسايل الکترونيک پزشکي افزايش خطر تصادفات رانندگي است. بعالوه نگراني فزاينده

کنند( ها تنظيم ميهاي انسولين )که سطوح قند را در ديابتيکند( يا پمپنظم ميها )که ضربان قلب را مpace makerمانند 

 نيز وجود دارد. 

 تواند باعث سرطان دستگاه تناسلي يا لگن شود؟ اتيل استيل بسترول چيست؟ آيا مي. دي28

براي زنانيکه سابقه سقط يا  70تا  30هاي اتيل استيل بسترول يک ترکيب استروژني صناعي است که اولين بار بين دههدي

 اثر بخشي آن مورد سؤال قرار گرفت و توسط پزشکان کنار گذاشته شد. 60شد. در دهه تولدهاي زودهنگام داشتند تجويز مي

بعضي از تحقيقات علمي ارتباط آن را با صدمه به دستگاه تناسلي جنين در حال رشد، نشان دادند. زنانيکه اين دارو را مصرف 

 باشند و بايد تحت نظر مراکز سرطان باشند.ها در افزايش خطر انواع سرطان لگن مي، خود و فرزندان آنکردندمي

اين زنان ممکن است در معرض خطر افزايش يافته سرطان پيشرفته پستان باشند و توصيه شد که اين زنان بايد تحت نظر 

هاي کلينيکي باشند. دختران، مادراني دآزمايي پستان و بررسيهاي دقيق مراقبت سرطان پستان، ماموگرافي، معاينه خوبرنامه

هاي ديگري مثل آدنو کارسينوم سلول روشن دهانه رحم که يک اند نيز در معرض خطر بروز سرطانرا مصرف کرده DESکه 

 وند.باشند و بايد حتماً ساالنه توسط يک پزشک متخصص زنان معاينه شنوع سرطان نادر دستگاه تناسلي است مي

ها ساالنه انجام دهند. کند تست پاپ اسمير و آزمايشات گلن را براي تشخيص بدخيميانستيتو ملي سرطان به زنان توصيه مي

قرار گرفته، مشکالت طبي خواهند داشت، اين مشکالت شامل تغييرات ساختماني واژن،  DESزنانيکه رحم آنها در معرض 

اي يا هاي لولهتواند باعث افزايش ميزان تولدهاي زودهنگامم، ميزان حاملگيه ميدهانه رحم، رحم و مشکالت باروري است ک

 هاي خود به خود شود. خارج رحمي و بروز سقط

قرار گرفتيد و يا مادر شما هنگام بارداري شما اين دارو را مصرف کرده است بهترين راه مشورت با  DESاگر تحت درمان با 

هاي غربالگري يا در معرض خطر مشکالت طبي هستيد يا خير. پزشک شما با نظارت بر تستمتخصص زنان است که دريابيد آ

 دهد. در صورت بروز مشکالت خيلي زود آنها را تشخيص مي

يا به سايت  (DES-9288 /800 /1)در آمريکا تماس بگيريد  DESتوانيد با مرکز مطالعات براي اطالعات بيشتر مي

Dhttp://desaction.org  يا)http://www.descancer.org( 

 تواند باعث سرطان شود؟ . آيا پخت و پز با منقل در حياط خانه مي29

اند به سيخ کشيدن غذا به عنوان خطري جدي براي ايجاد مواد مضر آزاد شده در پخت و پز با منقل امروزه کامالً شناخته شده

 کشيد متغير است. شود. گر چه اين خطر با توجه به اينکه شما چگونه و چه چيزي را به سيخ ميفته محسوب ميسرطان پيشر

آيد که هاي غذا و گرماي باال پديد ميبا به سيخ کشيدن گوشت قرمز، جوجه و يا غذاي دريايي يک واکنش ميان پروتئين

 کند.آزاد مي (HCAs) (Heterocyclimines)زايي بنام هتروسيکليک آمين ترکيبات سرطان

اي را شروع کند که به ايجاد سرطان پيشرفته که اکثراً سرطان هاي ما آسيب رسانده و پروسهتواند به ساختار ژناين مواد مي

 باشد منجر شود. معده و کولون مي

کنند در کباب شده مصرف مي در تحقيقات اخير مشخص شد که مردان و زنانيکه گوشت قرمز )خوک، بره و گاه( را به صورت

 باشند. کنند ميهاي کولون در مقايسه با آنهايي که اين غذاها را غيرکباب شده مصرف ميمعرض خطر دو برابري از پوليپ

http://www.descancer.org/


تواند وارد جريان خون شده ورودي بافتها ديگر اثر گذاشته و احتماالً انواع ديگري مي HCAهمچنين شواهدي وجود دارد که 

 را منجر شود.از سرطان 

 HCAهاي کاربردي را براي کم کردن يا به حداقل رساندن خطرهاي ( توصيهDCانستيتو تحقيقات سرطان در واشنگتن )

هاي بوجود آمده در غذا را کاهش HCAتر، مقدار کند کباب کردن در درجات پايينمنتشر کرده است. اين مرکز عنوان مي

 دهد. مي

غذاي خود را تفت بدهيد و دماي منقل را با کم کردن گاز، پايين بياوريد. تا زمانيکه زغال به خاکستر گرم تبديل سعي کنيد 

شود صبر کنيد و قبل از اينکه غذا را روي منقل بگذاريد درجه گاز را کم کنيد. همچنين سعي کنيد فاصله ذغال و غذا را افزايش 

 کنيد.زايي زيادي است کم ميسياه روي غذا را که حاوي مواد سرطان دهيد. با انجام اين کار شما ميزان دود

در غذايتان در هر دقيقه سيخ را بچرخانيد و از قبل آن را در  HCAهاي ديگر حاکي از اين است که براي کاهش مقدار توصيه

 شود.مي %96تا حد  HCAآب نمک و سرکه و يا چيزي شبيه آن آماده سازيد اين عمل باعث کاهش مولکول 

نام دارد. اين مواد  (polycyclicaromatichydrocarbons)هيدروکربن آروماتيکسيکليکزا پلينوع ديگري از مواد سرطان

 آيد. شود بوجود مينشين ميزمانيکه دود در سطح خارجي گوشت ته

رات کمتري از چربي چکيده خواهد تر از گوشت که ميزان کمتري چربي دارد در حين کباب کردن قطهاي نازکبا انتخاب برش

 توان ميزان توليد اين پديده را به حداقل رساند.هاي دودزا کمتري بوجود خواهد آمد و ميشد و شعله

برابر  3تا  2برابر سرطان کولون و  5تا  2از مصرف هميشگي گوشت يا مرغ اجتناب کنيد زيرا يان چنين رژيمي باعث ايجاد 

 کند.هاي معده و پانکراس نيز افزايش پيدا مينين خطر ايجاد سرطانشود. همچسرطان پستان مي

را مالحظه نماييد( انستيتو تحققات سرطان امريکا توصيه  36تا  32کنن )سؤاالت هاي رژيم غذايي سالم را توصيه مياغلب برنامه

د اين خطر را با انتخاب غذاهاي درياي توانيگرم نباشد. شما مي 100هاي قرمز روزانه بيش از کند که مصرف انواع گوشتمي

 اند کاهش دهيد. ها آماده شدهمثل کباب کردن ماهي و يا سينه نازک مرغ که از قبل در آب ليمو و پايز و يا مواد مشابه آن

ي شوند و داراي طيف وسيعنمي HCAتوانيد انواعي از سبزيجات را کباب کنيد سبزيجات باعث ايجاد همچنين شما هميشه مي

 باشند.از مواد ضدسرطان و انتي اکسيدان مي

 توانم براي ترک دخانيات کمک بگيرم؟ شود چگونه ميدانيم که مصرف توتون باعث سرطان مي. مي3

هاي ريه، ها ارتباط قوي با مصرف توتون دارند سرطاناند. تعداد زيادي از سرطانعوارض سيگار کشيدن بخوبي شناخته شده

هاي کليه، مثانه، حلق و گردن رحم و حتي انواعي باشند. همچنين سرطانگي در ارتباط با کشيدن سيگار ميحنجره و زبان هم

 باشند. هاي سفيد پوستي( در ارتباط با دود ميها )لکهاز پيسي

مشکالت قلبي  هاي عروق محيطي ومصرف سيگار در ارتباط با تعداد زيادي از بيماريهاي طبي همانند امفيزم، برونشيت، بيماري

 شوند.ها ميباشند. ترکيبات دود )نيکوتين، دوده( بر روي عروق خوني اثر گذاشته و باعث تشکيل پالک در داخل رگمي

 شوند.هاي قلبي و عروقي ميها باعث ايجاد بيمارياين پالک

شيدن فرد ديگر، نيز براي همچنين سيگار کشيدن فاکتور خطري براي سرطان گردن رحم است. تنفس دود ناشي از سيگار ک

سالمتي شما مضر است و بايد از آن اجتناب شود. بايد ديگران را تشويق کنيد تا در حضور شما سيگار نکشند و خانه يا محل 

 کار خود را به يک منطقه عاري از دود تبديل کنيد.

کند که اگر اند که به شما کمک ميي کردهريزهاي ترک سيگار را طرحاکثر مراکز سرطان همانند انجمن سرطان امريکا برنامه

 ايد آن را ترک کنيد.تا به حال سيگاري بوده

باشند. عوارض جانبي نيکوتين ها ميهاي جويدني و اسپريها، مواد استنشاقي، آدامسهاي نيکوتيني مثل پچبعضي از جايگزين

 باشد. هاي غيرطبيعي و يا اسهال مي، کابوسحالي، مشکالت بينايي، خواب آلودگي، مشکالت گوارشيشامل سر درد بي

ها تواند به افرادي براي ترک سيگار کمک کند.گر چه اين دارو جزء دسته ضدافسردگينيز مي (Bupropion)داروي بوپروپيون 

 تواند همراه با درمان جايگزيني نيکوتين تجويز شود.شود ولي ميبندي ميطبقه



راهکارهاي خود را به صورت مخصوص به هر فرد ارائه داده که اغلب ترکيبي از داروها، درمان  هاي ترک سيگاربسياري از برنامه

کند تا سيگار باشد. اين روش ترکيبي با راهکارهاي متفاوت به افراد کمک ميجايگزيني نيکوتين، هيپنوتيزم، و مشاوره با فرد مي

 کشيدن را براي هميشه ترک کنند.

هاي قلبي و شود که شامل ارتباط آن با سرطان و بيماريباعث ايجاد مشکالت طبي جدي مي واضح است که سيگار کشيدن

 باشد. عروقي مي

گويد: )فکر با خود قرار بگذاريد که امروز سيگار کشيدن را ترک کنيد و يک زندگي فعال و سالم داشته باشيد. فرانسيس مي

ل روزهاي يکشنبه روزنامه نيويورک تايمز باشد. مأيوس نشو فقط تر از حل کردن تمام جدوکنم ترک کردن سيگار سختمي

تالش کن تا روزيکه براي هميشه ترک کني و هر وقت آماده باشي ترک خواهي کرد و تنها براي زمان کوتاهي سخت خواهد 

 دهم. ( بود. قول مي
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باشد. جامعه سرطان امريکا اظهار کرده است ها ميبا افزايش بروز سرطان پستان و ديگري بيماري نوشيدن مشروب الکلي مرتبط

 باشد. ها در ارتباط است که شامل: سرطان زبان، گلو، حلق، حنجره و کبد ميکه مصرف الکل با انواعي از سرطان

باشند. هاي پستان ميبرابر مستعد بدخيمي 5/1ان کنند به ميزهاي انجام شده زناني که مشروبات الکلي مصرف ميدر بررسي

شود. و همچنين ممکن است باعث افزايش فشار خون الکل همچنين استخوان را تحت تأثير قرار داده و باعث پوکي استخوان مي

 شود.

لکل مصرف کنند. اند هرگز نبايد اساله که هنوز به سن قانوني نرسيده 20تا  10هاي کوچک و افراد بين زنان حامله، بچه

هاي سريع تدثير منفي العملکند و روي سرعت عکسهمچنين مهم است که بدانيم الکل با بسياري از داروها اختالل ايجاد مي

 دهد. ها را کاهش ميگذارد و فلکسمي
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