
 هوالشافي

  
 پيشگيري و غربالگري سرطان

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

  
پيش که سرطان غيرقابل سال  20کند. اين مفهوم تا حدد تشخيص سرطان مفهوم مرگ را در ذهن بسياري از افراد تداعي مي

توانند با امل خطرآفرين بسياري از سرطانها شناخته شده و انسانها ميتوانست قابل قبول باشد. امّا امروزه عودرمان بود، مي

 ها محافظت کنند. استفاده از روشهاي پيشگيري نوع اول و دوم، خود را در مقابل بسياري از سرطانها و عوارض آن

هاي ان بايد از عوامل خطرآفرين و معيارهاي پيشگيري کننده سرطانها آگاه بوده و نقش خود را، با توجه به يافتهرو پرستارازا ين

 گير شناسي، در اقدامات پيشگيري اوليه از سرطان، غربالگري و درمان به موقع آن ايفاء نمايند. همه

 گيرشناسيهمه

کالت بهداشتي در جوامع بشري بوده و هدف از مطالعات آن کنترل يا گيرشناسي به معناي مطالعه توزيع بيماري و مشهمه

گيرشناسي در سرطان به ارزيابي الگوهاي بيماري، شناسايي عوامل احتمالي و ارتباطات پيشگيري از مشکالت سالمتي است. همه

 پردازد. بين الگوهاي بيماري و عوامل تعيين کننده مي

گيرشناسي در شناسايي ياري از سرطانها ناشناخته مانده است، امّا برخي مطالعات همهشناسي بسبا وجود اينکه عوامل سبب

گيرشناسي ديدگاهي هاي همهاند. پرستاران با کسب دانش الزم از يافتههاي مفيدي ارائه دادهعوامل مؤثر در بروز سرطان کمک

 وسيعتر در مورد وسعت خطر سرطان يا عوارض آن کسب خواهند نمود.

 شيوع

تعداد موارد جديد سرطان در يک دوره زماني مشخص )معمواًل يک سال تقويمي( و در يک جامعه خاص را شيوع سرطان 

 مورد جديد بود. 183000در آمريکا، حدود  1994نامند. براي مثال شيوع سرطان پستان در سال مي

اطالعات دموگرافيک بيانگر سن، جنس، نژاد، هاي مربوط به شيوع در دو بخش خاص دموگرافيک و پزشکي تمرکز دارد. داده

هاي پزشکي نيز زمان شروع بيماري، مکان تومور، مرحله تومور، بافت شناسي، درمان و وضعيت تأهل و محل اقامت است. داده

 کنند.ميزان حيات در طي زمان خاص را گزارش مي
  

ميزان شيوع   = تعداد افراد مبتال به سرطان در يک دوره زماني    / کل افراد جامعه در آن زمان   
  

( دقت بيشتر روشهاي 1تواند به دليل به بعد به سرعت افزايش يافته است. اين افزايش شيوع مي 1900شيوع سرطان از سال 

( افزايش سن متوسط در چند دهه گذشته 3آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ابتال به سرطان و يا ( جمع2تشخيصي سرطان، 

 باشد. 

 نکات عمده در ارتباط با شيوع سرطان: 

 شيوع سرطان در مردان به نسبت بيش از زنان است. 

 شوند. سياهان سه برابر سفيدپوستان مبتال به سرطان مري مي

 هاي شايع سرطان در مردان شامل پروستات، ريه و کولون است. مکان

 هاي شايع سرطان در زنان پستان، کولون و ريه است. مکان

 باشند. ها ميسرطانهاي کولون و رکتوم شايعترين بدخيمي

 درصد افزايش يافته است.  1000سال گذشته  50شيوع مالنوما در 

 وقوع 

 نامند. گيري تمام موارد سرطان )انواع قديمي يا جديد( در يک زمان مشخص را وقوع سرطان مياندازه



  
ميزان وقوع  = تعداد افراد مبتال به سرطان در يک دوره زماني    / کل افراد زنده جامعه در همان زمان    

  

  
هاي ريزي مراقبتهاي بهداشتي شامل تسهيالت، نيروي انساني مورد نياز و طرح و اجراي برنامههاي مرتبط با وقوع در برنامهيافته

 شوند. غربالگري مفيد واقع مي

 ميرايي 

 نامند. افتد، ميرايي سرطان مياشي از سرطان را که در جامعه در خطر در يک دوره زماني خاص اتفاق ميهاي نتعداد مرگ
  

= ميرايي   تعداد افراد فوت شده با تشخيص سرطان در يک دوره زماني    / کل افراد جامعه زنده درخطر در آن دوره زماني   

 نکات عمده در ارتباط با ميرايي سرطان 

 در آمريکا اتفاق افتاده است. 1994مرگ ناشي از سرطان در سال  538000بيش از  -

 دهد.هاي ناشي از سرطان در مردان را به خود اختصاص ميدرصد مرگ 33سرطان ريه بالغ بر  -

 باشد. هاي ناشي از سرطان در زنان ميدرصد مرگ 23سرطان ريه عامل حدود  -

 دهند. ت، کولون، پانکراس و لوکمي تشکيل ميعوامل مرگ مردان را سرطانهاي ريه، پروستا -

 دهند. عوامل مرگ زنان را سرطانهاي ريه، پستان، کولون، پانکراس و تخمدان تشکيل مي -

 سال است. 74تا  35سرطان عامل مرگ زنان در سنين  -

 سرطان در تمام سنين دومين عامل مرگ بعد از بيماري قلبي است.  -

 امکان حيات 

نامند که عبارت از مشاهده افراد مبتال به سرطان در طول زمان و محاسبه شيوع و ميرايي را امکان حيات ميوابستگي بين 

تواند نشانگر پيشرفتهايي در درمان سرطان در طي زمان باشد. در ها در چندين دوره زماني است. اين داده مياحتمال مرگ آن

ها و سال اول است. امکان حيات در ارزشيابي تأثير درمان 5امکان حيات در اکثر سرطانها، امکان حيات پنج ساله دوم بيش از 

 روند. اي در ارتباط با عوامل خطرآفرين حيات بکار ميتعيين فرضيه

 نکات عمده در ارتباط با امکان حيات 

 درصد است.  50ساله براي تمام سرطانها، حدود  5در کل امکان حيات 

 شود. ري در امکان حيات بيماري هوجکين، مالنوما، سرطان بيضه، پروستات و مثانه مشاهده ميدر چند دهة اخير افزايش بسيا

 در کل امکان حيات سياهان کمتر از سفيدپوستان است.

 گيرشناسي در سرطان: متغيرهاي مهم همه

 . باشندشناسي سرطان ميگيرشناسي و از منابع اصلي سببفرد، زمان و مکان از متغيرهاي مهم همه

 شوند.فرد: سن، جنس و تفاوتهاي نژادي افراد باعث تفاوتهاي اساسي در ميزان سرطان مي -1

افتند. افزايش شيوع منعکس کننده اهميت مدت زمان سن به استثناي مواردي چند، غالب سرطانها در افراد سالمند اتفاق مي -

سال تشخيص  65اشد. بيش از نيمي از سرطانها بعد از سن بها ميزاها و دوره طوالني نهفتگي برخي سرطانتماس با سرطان

 باشند.قابل تشخيص مي 45 -35به طور متوسط در سن  insituشوند. البته اکثر موارد ابتال به کار سينوماي داده مي

ها در مردان سرطانجنس: مردان بيش از زنان تمايل به ابتال به سرطان و مرگ و مير ناشي از آن دارند. همچنين برخي  -

 ( 1 -2ريه( و برخي در زنان )پستان( شايعتر است. )جدول  -)پروستات

نژاد: بيشترين شيوع سرطان در مردان سياه و سپس در سفيدپوستان است. سفيدپوستان ميزان بااليي از مالنوما، بيماري  -

پل ميلوما و سرطانهاي دهان، مري و کولون مبتال هوجکين، لمفوماي غيرهوجکين و لوکمي بوده و سياهپوستان بيشتر به مولتي

ها از درصد بااليي هال داراي شيوع قابل توجهي از سرطان بوده و سرطان کبد در چينيشوند. هنديهاي آمريکا و ژاپنيمي

 برخوردار است.



و اجتماعي، وضعيت  ساير عوامل: ميزبان مانند وضعيت سالمت عمومي شامل وضعيت تغذيه، متغيرهاي فرهنگي، اقتصادي -

 تواند در تعريف فرضه عامل خاص سرطان مفيد واقع شوند. تأهل و عوامل رواني و عوامل مستعد کننده مانند ارث و شغل نيز مي

و سرطان ريه در زمان: ارزشيابي شيوع سرطان در طول زمان نشانگر تمايالت مهمي مانند افزايش ميرايي ناشي از مالنوما  -2

 چند دهه گذشته بوده است. 

مکان: مکان در مطالعات توصيفي در برگيرنده متغيرهاي محيطي زيستي و فيزيکي مانند ساختار ژئولوژيک، منابع آب، فلور،  -3

ق شهري هاي دفع مواد زايد و آلودگي هوا است. براي مثال در مناطهوا، گياهان، حيوانات، مکان شهري يا روستايي، سيستم

 سرطان کولون شايعتر از مناطق روستايي است و از طرف ديگر در مناطق روستايي سرطان پوست شايعتر از مناطق شهري است. 



 عوامل محيطي و انواع سرطان 

به فهرست  2-2گيرشناسي مشخص شده که در جدول ارتباط بين عوامل محيطي و انواع خاص سرطان توسط مطالعات همه

 ت. آورده شده اس

 عوامل محيطي سرطان در انسان  2 -2جدول 

 محل سرطان نوع تماس عامل

 دهان، حلق، مري، حنجره، کبد نوشيدن نوشيدنيهاي الکلي

داروهاي الکيل کننده )ملفاالن، 

سيکلوفسفامايد، کلرامبوسيل و 

 سموستين( 

 لوکمي دارو درماني

 کبد دارودرماني استروئيدهاي آنابوليک، آندروژن

نفتيل  -2هاي آروماتيک )بنزيدين، آمين

 آمينوبيفنيل(  -4آمين، ، 

ساخت مواد حاجب و ساير مواد 

 شيميايي

 مثانه

و استفاده از آن،  کشساخت حشره آرسنيک )غيرزنده( 

داروها، آب استخراج معدن و گداختن 

 برخي سنگهاي معدني 

 ريه، پوست، کبد )آنژيوسارکوما( 

 ريه، پرده جنب، صفاق فاده آن ساخت و است سوزپنبه

 لوکمي چرم، نفت و ساير صنايع  بنزن

 مثانه دارودرماني کلرنفازين

 ريه ساخت مواد رنگي

 دهانه رحم، مهبل دارودرماني  (DES)استروژنها: صناعي 

 ) آدنوکارسينوما(    کونژوگه )پريماين( 

 اندومتر    ضدبارداريهاي استروئيدي. 

 خيم( کبد )خوش

هاي ايمني )آزاتيوپرين، کنندهتضعيف

 سيکلوسپورين( 

لمفوماي غيرهوجکين، پوست )مالنوما و  دارودرماني

کارسينوما اسکواموس( تومورهاي بافت 

 نرم )سارکوماي کاپوسي( 

انفجارهاي بمب اتم، درمان و  اشعه يونيزه 

آميزي راديوم، معادن تشخيص، رنگ

 اورانيوم و فلزات 

  

ساخت آن توسط فرايندهاي قوي  ي الکل ايزوپروپيلهافراورده

 اسيدي

 سينوسهاي بيني

 سينوسهاي بيني، مثانه ساخت و ترميم چرم )چکمه و کفش(  صنعت چرم 

 ريه، حنجره، سينوسهاي بيني  ساخت گاز گاز خردل

 ريه، سينوسهاي بيني سازيتصفيه صنايع نيکل

   عفونت  ها: انگل

 مثانه )کارسينوماي اسکواموس(    شيستوزوماهماتوپيوم 

 کبد )کوالنژيوکارسينوما(    کلونورشيزسينزيس

 لگنچه کليه دارودرماني هاي حاوي فناستين مسکن



هاي کربنيزه ذغال سنگ و فراورده اي هيدروکربنهاي چند حلقه

 برخي روغنهاي معدني

 ريه، پوست )کارسينوماي اسکواموس( 

 دهان تنباکوجويدن  هاي تنباکوآدامس

ريه، حنجره، دهان، حلق، مري، مثانه،  سيگار استعمال تنباکو

 پانکراس، کليه، 

 پوست )مانند مالنوما(، لب تشعشع آفتاب اشعه ماوراي بنفش 

   عفونت ويروسها: 

 لمفوماي بورکيت   اپستين بار...

 کارسينوماي هپاتوسلوالر    Bهپاتيت 

  Tلمفوما يا لوکمي سلولهاي     Iانساني نوع  -Tلمفوسيت 

 کبد )آنژيو سارکوما(  ساخت کلرايد پلي و نيل کلرايدونيل

 بيني )آدنوکارسينوما( سينوسهاي ساخت وسايل منزل  هاي چوبگرده

 پيشگيري و غربالگري

سال  30باشند که طي ميها دارد. زيرا آمارها بيانگر آن پيشگيري مقدم بر درمان است. اين اصل مصداق خاصي در سرطان

اند( بدون تغيير باقي مانده و تعداد درصد کاهش داشته 63و  60ها )به استثناي سرطان معده و رحم که گذشته شيوع سرطان

 درصد افزايش يافته است.  160مورد سرطان ريه بيش از 

خانواده نهايتًا دچار سرطان خواهند شد.  4 شود که حدود يک نفر از سه نفر و حدود سه خانواده ازبيني ميعالوه بر آن پيش

بيليون دالر تخمين زده شده است. از طرف ديگر ميرايي باالي اين  5/71بالغ ب  1985هزينه درمان طبي سرطان در سال 

درصد تمام  23درصد تمام مرگها( در مقام دومين عامل مرگ ) 34بيماري موجب آن شده که سرطان بعد از بيماري قلبي )

 شود که بزودي از نظر ميرايي، از بيماري قلبي پيشي خواهد گرفت. ا( انسانها قرار گيرد و تخمين زده ميمرگه

باشند. با توجه به آمارهاي فوق، پيشگيري، غربالگري و تشخيص سريع بهترين راهبردهاي در دسترس براي مقابله با سرطان مي

و نجات  2000درصد در سال  50هش ميزان ميرايي سرطان تا حد کا (NCI)هدف کنترل سرطان طبق نظر مرکز ملي سرطان 

 فرد در هر سال است.  230000حدود 

اي خطرآفرين و تغيير در سبک زندگي توان با ترک سيگار، درمان سرطان، کاهش عوامل محيطي و حرفهاين ميزان کاهش را مي

 با تمرکز بر انتخاب غذاهاي سالم و ورزش کسب نمود. 

تواند به عنوان يکي از منابع کند، ميعنوان فردي از تيم بهداشتي که در مراکز گوناگوني در سطح جامعه فعاليت ميپرستار به 

هاي پيشگيري و تشخيص سريع سرطان ايفاي نقش نمايد. بدين مهم ارائه اطالعات به افراد جامعه جهت پيگيري صحيح توصيه

 هاي مهمي بر عهده دارد. سوّم مسئوليت لحاظ پرستار در سطح پيشگيري نوع اول، دوّم و

شود. در اين نوع پيشگيري، ارتقاء سالمت عمومي و پيشگيري نوع اول قبل از وقوع تغييرات بيمارگونه در انسان آغاز مي

 بانشد. هاي خاص مطرح ميحفاظت

کار و فعاليتهاي خارج از خانه را  ارتقاء سالمت عمومي نيازمند تمامي فعاليتهايي است که محيط فيزيکي خانه، مدرسه، محل

 سازي کند. سالم

اي از فعاليتهاي آور سيگار و تماس با اشعه آفتاب نمونهآموزش بهداشت با هدف آگاه ساختن جامعه از تغذيه سالم، اثرات زيان

 ارتقاء دهنده سالمت عمومي است. 

شود. معيارهاي خاص مانند بيماريهاي عفوني اطالق مي هاي خاص به معيارهايي با هدف حفاظت افراد در مقابل عواملحفاظت

توانند شوند بلکه ميخاص حفاظتي در سرطان شامل حذف مواد خطرناک از محيط کار است. البته اين حفاظتها مانع سرطان نمي

 وقوع آن را کاهش دهند. 

شود. بنابراين اين مان فوري آن انجام ميپذيرترين مرحله و درپيشگيري نوع دوم به منظور شناسايي سريع سرطان در درمان

 ها و بر مراحل بسيار اوليه بيماري تمرکز دارد. نوع پيشگيري در مرحله قبل از بروز نشانه



هاي توان با انجام آزمونها را ميدرصد تمام سرطان 75ترين روش پيشگيري ثانويه است و طبق برآورد، غربالگري معمول

اي درمان نمود. تحقيقات نشانگر آن بوده که تشخيص و درمان فوري سرطانهاي پستان، زبان، ينهتشخيصي و روشهاي خود معا

 درصد برساند.  92ساله را به حدود  5دهان، کولون، مقعد، دهانه رحم، پروستات، بيضه و پوست توانسته است امکان حيات 

پيشگيري از بيحرکتي بازو در مرحله بعد از جراحي  پيشگيري نوع سوم شامل محدود کردن ناتواني در بيماران مبتال است.

 پستان و پايش وضعيت فرد از نظر عوامل شيمي درماني مثالهايي از پيشگيري نوع سوم هستند. 

 عوامل خطرآفرين 

 شناختن عوامل خطرآفرين بخش قابل توجهي از پيشيگيري سرطانها است. 

هاي ژنتيکي ، تشعشع و ويروسها( و عوامل داخلي )مانند هورمونها، جهشسرطانها در اثر عوامل خارجي )مانند مواد شيميايي

 شوند. و...( ايجاد مي

باشند. مصرف تنباکو، تحقيقات نشانگر ارتباط بين اثرات خطرناک سبک زندگي به عنوان يک عامل خارجي، با سرطانها خاص مي

هستند که جهت کاهش خطر ايجاد سرطان، نياز به تغيير دارند.  الکل و تماس بيش از اندازه با اشعه آفتاب همه از دسته عواملي

ها، انگيزش، خانواده و جامعه بسيار مشکل ها، نگرشهاي اجتماعي ارزشهر چند که تغيير سبک زندگي به دليل تأثير زمينه

 خواهد بود. 

رطان صورت گرفته است. مرکز پيشرفتهاي بسياري در زمينة ژنتيک و ارتباط آن، به عنوان يک عامل خطرآفرين، با س

تومورشناسي جانزهاپکينز که از طرف موسسه مالي سرطان آمريکا به عنوان بهترين مرکز تحقيقات سرطان شناخته شده است. 

هاي اين مرکز هاي قابل توجهي در زمينه شناسايي ژنهاي موثر بر بروز و رشد سرطانهاي مختلف ارائه شده است. طبق يافتهيافته

 توانند دچار جهش گشته و موجب رشد سرطاني شوند. ها که نقش مهمي در رشد و تمايز طبيعي سلولها دارند، مينانکوژ

توانند دچار جهش و در نتيجه موجب باشند نيز ميهاي طبيعي موجود ميهاي سرکوب کننده که براي کنترل رشد در سلولژن

 درصد سرطانها از جمله سرطان پستان و ريه تغيير يافته است. 50از  در بيش« 53پي »رشد سرطاني شوند. ژن سرکوب کننده 

هاي پستان و تخدان در در بروز سرطان (BRCA2)« بي، آر، سي، آر دو»و  (BRCA1)بي، آر، سي، آ، يک »کشف نقش ژن 

 رود. هاي تحقيقي سرطان به شمار ميزنان نيز يکي از موارد مهم يافته

در کروموزوم يک است که در بروز سرطان پروستات نقش  (HPG1)« اچ، پي، جي، يک»ژن  مهم ديگر کشف مکان يافته

اساسي دارد. البته کاربرد باليني آزمونهاي ژنتيکي به دليل عدم وجود مراقبتهاي خاص، هنوز به صورت معمايي غيرقابل حل 

 باقي مانده است. 

 شود.هاي موسسه ملي سرطان آمريکا پرداخته ميان و توصيهدر اين قسمت به مروري مختصر بر عوامل مهم خطرآفرين سرط

 سيگار: 

درصد در مردان و  90مجمع سرطان آمريکا اعالم نموده است که استعمال سيگار مسئول مرگ ناشي از سرطان ريه به ميزان 

خطر سرطان ريه را در درصد در زنان است. تماس غيرفعال با سيگار )جريانهاي محيطي و استنشاق دود سيگار( ظاهراً  79

 دهد. غيرسيگاريها، افزايش مي

اين عامل خطرآفرين با سرطانهاي دهان، حلق، حنجره، مري، پانکراس، دهانه رحم، کليه و مثانه ارتباط داشته و اجتناب از 

 مصرف آن بهترين روش شناخته شده جهت پيشگيري از سرطان است. 

 تغذيه: 

درصد تمام سرطانها در زنان و مردان ارتباط دارد. مصرف غذاهاي پرچرب معموالً با افزايش  60تا  30به طور تقريبي تغذيه با 

ها طبق نظريه موسسه سرطان هاي غذايي پيشگيري کننده از سرطانشيوع سرطان کولون، پروستات و پستان همراه است. توصيه

 عبارتند از:  1994آمريکا در سال 

 درصد کل کالري مصرفي روزانه.  40 -30يا نشده در غذا به  کاهش مقدار چربيهاي اشباع شده -1

 جات و سبزيجات تازه و غالت.افزايش مقدار فيبر غذايي با مصرف ميوه -2

 عدم استفاده از مشروبات الکي.  -3

 ري( دار، دودي يا سوخته به حدال ميزان ممکن )جهت پيشگيري از سرطان معده و ممصرف غذاهاي نمک سود يا نيتريت -4



هاي پستان، کولون، الکترونيکي با افزايش خطر سرطان% وزن ايده40آل بدن )چاقي به ميزان بيش از حفظ وزن ايده -5

 پروستات، کيسه صفرا، تخمدان و رحم همراه است(. 

 الکل: 

پستان شود. از طرف ديگر تواند منجر به سرطانهاي دهان، حلق، حنجره، مري، کبد، روده بزرگ و مصرف زياد الکل اتيل مي

 درصد از تمام مرگهاي ناشي از سرطان ارتباط دارد.  50الکل با 

 آمادگيهاي ژنتيکي: 

 بيشترين خطر ابتال به سرطان زماني وجود دارد که يکي از وابستگان درجه يک فرد به سرطان از نوع غالب اتوزوم مبتال باشد.

 اجتماعي  -عوامل اقتصادي

تواند يکي از عوامل اصلي در بروز تفاوتها در شيوع سرطان، تأخير تشخيص آن و ميزان ميرايي ناشي اعي مياجتم -فقر اقتصادي

اجتماعي پايين نيازمند کار اضافي براي کسب درآمد و مخارج درماني  -از سرطان باشد. چرا که گروههاي با وضعيت اقتصادي

ها، اقدامات غربالگري، اجه هستند و غالباً به علت عدم توان پرداخت هزينههاي درماني موبوده و با موانعي در استفاده از بيمه

 کنند.گيري نميتشخيصي و درماني را پي

 نور خورشيد: 

شود. سل، اسکواموس سل، و مالنوما( ميخورشيد منبع اوليه نور ماوراءبنفش طبيعي است که باعث سه نوع سرطان پوست )بازال

 يابد. درصد افزايش مي 4پوست بوده و شيوع آن ساالنه  ترين سرطانمالنوما کشنده

افراد شاغل در خارج از مکانهاي سر پوشيده، داراي پوست لطيف و يا شاغلين داراي تماس با قير، ترکيبات آرسنيک و راديوم 

 باشند. داراي باالترين ميزان خطر از نظر ابتال به سرطان پوست مي

باشند. از اين رو افراد در بعدازظهر داراي بيشترين شدت خود مي 3صبح تا  10ماوراءبنفش خورشيد در ساعات هاي اشعه

گروههاي پرخطر بايد طي اين ساعات حداقل تماس با نور خورشيد را داشته و يا با پوششهاي محافظ )کاله، روسري، لباس با 

 د. آستين بلند( ميزان تماس پوست با اشعه را کاهش دهن

کودکان نيز از دسته گروههاي پرخطر بوده و بايد در مقابل آفتاب به طور ويژه محافظت شوند. استفاده از کرمهاي ضدآفتاب در 

 باشد. هيا پوستي در معرض خورشيد از موارد توصيه شده ميتمام سطح

 سبک زندگي جنسي: 

هبل و سندروم نقص ايمني با سبک فعاليت جنسي افراد داراي بيماريهاي مقاربتي، سرطانهاي تناسلي مانند دهانه رحم، ولو، م

 بانشد. ارتباط مستقيم مي

 استروژن: 

تواند خطر سرطان اندومتر را افزايش دهد. هر چند که تجويز پروژسترون به هاي يائسگي با استروژن درماني نيز ميکنترل نشانه

 کند. همراه استروژن به کاهش اين خطر کمک مي

 و شناسايي سريع  غربالگري

باشن. هاي محيطي همراه بوده و بالقوه قابل پيشگيري ميدرصد سرطانها با تماس 80موسسه سرطان آمريکا تخمين زده است که 

هاي خاص ارائه شده توسط اين موسسه در ارتباط با عوامل خطرآفرين براي سرطان اعضاي خاص بدن به همراه از اينرو توصيه

 ثبت شده است. 3 -2ها در جدول روش غربالگري و شناسايي سريع آن ها،عاليم و نشانه

ها توصيه نموده است که در ، موارد خاصي را براي غربالگري و تشخيص سريع سرطان1994موسسه سرطان آمريکا در سال 

 فهرست شده است.  4 -2جدول 

 عالم هشدار دهنده سرطان 

هفته بايد مورد  2ها به مدت بيش از رطان را که در صورت تداوم وجود آنموسسه سرطان آمريکا هفت عالمت هشداردهنده س

 بررسي قرار گيرند، به شرح زير اعالم نموده است: 

 اي و ادراري.تغيير در عادات روده -1



 يابد. زخمي که بهبود و ترميم نمي -2

 خونريزي يا ترشح غيرمعمول -3

 ارگانها.اي در پستان و يا ساير سفتي و وجود توده -4

 ديسفاژي و سوءهضم -5

 تغييرات قابل مالحظه در خال يا زگيل -6

 هاي مکرر و يا خشونت و تغيير در صدا.سرفه -7

 مژگان بقايي عضو هيئت علمي دانشکده پرستاري شهيد بهشتي است.تأليف: پرستاري سرطان، منبع مورد استفاده: 


