
 هُوَالشافي

  
 نوع سرطان 4توصيه هايي به خانم ها براي غربالگري 

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

 

سن، خطر ابتال به بيماري هاي  سالمتي وجود دارد. با افزايش  سياري براي مراقبت از  سرطان داليل انكار پذير ب مزمن، مانند 

 طبيعي غير و عادي شما بدن در  افزايش مي يابد. بخش مهمي از كوشش براي سالم ماندن، اين است كه بدانيد چه چيزهايي

 روش يك از پيروي و ستترطان، دهنده هشتتدار عاليم آموختن بدنتان، شتتناختن طريق از را خود  ستتالمتي كنترل پس،. استتت

 .بگيريد دست به سالم، زندگي

 (screening)آزمايش هاي غربالگري 

پژوهشتتگران كماكان آزمايش ها و قيقيقاقي را براي يافتن ستترطان قبل از رشتتد و پخش آن در بدن ان اه مي دهند. در  ال 

سرطان شخيص زود هنگاه چند نوع از  ضر امكان ق سرطان  ا شايع از طريق آزمايش هاي غربالگري وجود دارد. قشخيص  هاي 

سرطان ها هم هيچگونه آزمايش غربالگري موثري وجود ندارند. هاي مختلف نيا ز به آزمايش هاي متعدد دارد. براي چند نوع از 

ست قيت آزمايش هاي غربالگري  ستند و ممكن ا صي ه سرطان هاي خا شتري براي ابتال به  ضي از افراد در معرض خطر بي بع

 غربالگري موجود و مناسب با شرايط شما،  ايز اهميت بسيار است.هاي مكرر قرار بگيرند. مشاوره با پزشكان در مورد آزمايش

شرح  شته به  شانه  4اين نو شايع در بين خانم ها كه آزمايش هاي غربالگري براي آن ها وجود دارد مي پردازد، ن سرطان  نوع 

رايه مي دهد. بايد بدانيد كه ا را ابتدايي مرا ل در آنها  هاي هشتتتدار دهنده اوليه ي ابتال را ناه مي برد و طريقه ي قشتتتخيص

وجود عاليم ممكن استتت به خاطر عوامل ديگري به وجود آمده باشتتند. در نتي ه براي اطمينان خاطر بايد  تما  به پزشتتكان 

 مراجعه كنيد. هر چه سرطان زودقر و در مرا ل ابتدايي قر قشخيص داده شود، ا تمال مداواي موثر بيشتر مي شود.

 سرطان پستان

شايعسرطان  ست(  شده ا شماره چاپ  صلي در همين  ستان )كه در مورد آن مقاله ي مف ست كه در زنان پ سرطاني ا قرين 

هاي پستان در ميدوده زير بغل قا استخوان جناق سينه، شروع مي شود. قمامي قشخيص داده مي شود. سرطان پستان در بافت

ه دليل ستتن، ستتابقه خانوادگي و يا مستتايل قوليد مرلي، در زنان در معرض خطر ابتال به ستترطان پستتتان هستتتند ولي برخي ب

ستان، زنده  سرطان پ شخيص به موقع و درمان زود هنگاه  سياري از زنان به خاطر ق معرض خطر بيش قري قرار دارند. امروزه ب

 مانده و سالم به زندگي خود ادامه مي دهند.

 كاري كه مي توانيد بكنيد

  50ال يكبار، عكس برداري مخصتتوپ پستتتان )ماموگراه( را ان اه دهند. اگر زير ستتال بايد در دو ستت 69قا  50زنان 

شما  70سال و يا باالي  شك  ست پز شتري قرار داريد، ممكن ا ستيد، و يا دريافته ايد كه در معرض خطر بي سال ه

 برنامه ماموگراه ديگري را پيشنهاد كند.

 يا متخصص آموزش ديده ي بهداشت، قيت معاينه كامل  قماه زنان بايد  داقل هر دو سال يك بار، قوسط پزشك و

 پستان قرار گيرند.

  خود قوسط پستان معاينات. كنند  سال، بايد شناخت كامل از پستان خود پيدا 40قماه زنان، به خصوپ زنان باالي 

ست، اعتماد قابل سرطان عاليم كردن پيدا در ماموگراه يا و كلينيكي معاينات ي اندازه به شخص، ولي كمك مي  ني

 . بشويد آن در قغييري گونه هر متوجه و  كند كه بتوانيد  الت عادي پستان خود را شناخته

 به چه نكاتي بايد توجه كرد

  ستان سفت قر از نقاط ديگر پ ضخيم قر و  شده و يا  شبيه به نخود  صورت يك قوده  ستان كه به  هر نا يه اي در پ

 ا ساس شود.



 وكيدگي و يا وره پوست روي پستان و يا اطراف نوك آن.مشاهده هر نوع فرورفتگي، چر 

  شد(، و روزنه شده با شده يا ن ست بي رنگ  ست كه ممكن ا ست پرققال )بخش هايي از پو شبيه پو ضايعات  شاهده  م

 هاي برجسته شده

 خونريزي و يا قرشح از نوك پستان ها و يا سفت و خشك شدن پوست نوك پستان 

 پستان ها  ساس بودن، قرمزي و يا درد در 

 سرطان روده بزرگ و راست روده

ست. اين نوع  شورها ا سياري از ك شايع هم در زنان و هم در مردان در ب سرطان  سومين  ست روده،  سرطان روده بزرگ و را

سرطان يكي از سرطان هايي است كه به را تي قابل شناسايي بوده و اگر در مرا ل اوليه قشخيص داده شود، قابل درمان قرين 

شد.  نوع سرطان هاي مقعد مي با ست روده، آپانديس و قعدادي از  سرطان روده ي بزرگ، را شامل  سرطان  ست اين  سرطان ا

 قر سرطان هاي روده بزرگ و راست روده اغلب به صورت يك غده كوچك يا پوليپ بر روي ديواره روده شروع مي شوند.بيش

 كاري كه مي توانيد بكنيد

  ستتال بايد آزمايش خون مخفي در مدفوع يا  50باالي قماه زنانFOBT  را ان اه دهند اين آزمايش بايد  داقل هر

 دو سال يكبار قكرار شود.

  اگر نتي ه آزمايشFPBT .مربت باشد، بايد يكي از آزمايش هاي زير ان اه گيرد 

را از طريق مقعد وارد روده ي بزرگ كند قا بتواند كولونوسكوپي: به منظور معاينه روده پزشك يك لوله دوربين دار قابل انعطاف 

 قماه روده ي بزرگ را معاينه نمايد.

 عكس برداري با كنتر است مضاعف بعد از قنقيه با باريوه: با اشعه ايكس از روده ي بزرگ عكس برداري مي شود.

سكوپي:  سمت هاي سيگموئيدو ست روده يا ق شك بتواند را شود قا پز يك لوله قوخالي قابل انعطاف با ماليمت وارد مقعد مي 

 پايين روده ي بزرگ يا هر دو را ببيند.

  گاهي هنگاه معاينه مقعد با انگشت(DRE)ست روده را ست پزشك قومورهاي را كه غده هاي غير عادي  -، ممكن ا

در پيدا كردن سرطان قابل اطمينان  FOBTكند. اين روش به اندازه آزمايش لمس  –در انتهاي روده بزرگ هستند 

 نيست.

  اگر خطر ابتال به سرطان روده بزرگ و راست روده در شما بيش قر از  د متوسط است، بايد از سن پايين قري ان اه

 آزمايش ها را شروع كنيد.  تما با پزشك خود صيبت كنيد چنان چه:

صوپ اگر يكي از والدين،    -1 ست )به خ شته ا ست روده دا سرطان روده بزرگ و را شما  خواهرها يا برادرها، يا فرزندان 

 سرطان آن فرد در سنين جواني قشخيص داده شده باشد(،

 خودقان قبال اين نوع سرطان را داشته ايد.     -2

 پوليت ها خوش خيم داده شده است. قبال در مورد شما قشخيص بيماري هاي التهابي روده بيماري هاي ارثي و يا     -3

 به چه نكاتي بايد توجه كرد

 .هر نوع دگرگوني در دفع مدفوع ، مرل اسهال يا يبوست كه بيش از چند روز طول بكشد 

 .نفخ، ا ساس پري، پيچش و يا درد كه بيش از چند روز طول بكشد 

 دردهاي مكرر ناشي از نفخ 

 وجود خون در داخل يا بر روي مدفوع 

  باريك قر از  د معمولمدفوع 

 ا ساس نياز شديد و مداوه به قخليه روده ولي با نتي ه كم 

 ا ساس اين كه روده شما به طور كامل قخليه نمي شود 

 كاهش وزن 

 خستگي 



 سرطان پوست

سرطان پوست به يكي از شايع قرين سرطان ها از كشورها قبديل شده است. انواع مختلف سرطان پوست از سلول هاي مختلف 

شوند. اليه بااليي پ شروع مي  سلول هاي رنگي پوست يا مالنوما(  سكواموز، و  سنگفرشي يا ا سلول  سلول پايه يا بيزال،  وست )

 سلول و  سطح پوست، از سلول هاي صاف و فلس مانند قشكيل شده است. اليه هاي عميق قر پوست، از سلول هاي گرد پايه

ند( درست شده است. سرطان سلول هايي پايه و سلول هاي سنگ فرشي، كن مي قعيين را پوست رنگ كه) پوست رنگي هاي

 دو نوع از سرطان هايي هستند كه بيش از همه قابل پيش گيري و معال ه هستند.

 كاري كه مي توانيد بكنيد

  ،ست سرطان هاي پو سيد، زير اغلب  شنا ست را ب سرطان پو سي كرده و عاليم  ست خود را مرقبا  برر اگر به موقع پو

قشخيص داده شوند، قابل معال ه هستند. از افراد ديگري بخواهيد نقاطي از بدن شما را كه به سختي ديده مي شوند 

 ها و پاها، به طور مرقب بررسي كند.مرل پشت، پشت گردن، پشت گوشت

 ال چه عاليمي بگرديد، با اگر متوجه هر گونه قغييري در پوستتتتان شتتده ايد، يا اگر مطمين نيستتتيد كه بايد به دنب

 پزشك خود صيبت كنيد.

 به چه نكاتي بايد توجه كرد

 هر گونه قغيير در شكل، اندازه رنگ و سطح خال و يا ماده گرفتگي در سطح پوست 

  ست ريزي شده و پو شكل كه بزرگ قر  ست، مرال  برآمدگي هاي كمرنگ و مرواريد  هر گونه برآمدگي جديد روي پو

 ي قرمز فلسي شكل كه  الت كامال  مشخص دارند.مي كنند، يا لكه ها

 .زخم هايي كه التياه نمي يابند 

 شود ناهموار و  هر لكه پوستي كه خونريزي، قرشح، وره و يا خارش داشته و يا قرمز. 

 سرطان دهانه رحم

كند. سرويكس  سرطان دهانه ر م يا سرويكس، سرطاني است كه از سلول هاي دهانه ر م شروع شده و به آهستگي رشد مي

در دهانه ر م قرار دارد مهبل )واژن( را به ر م وصل مي كند. زناني كه در سنين پايين فعاليت هاي جنسي خود را شروع مي 

شتري براي قماس با ويروس پاپيلوماي  سي برقرار مي نمايند، به دليل اين كه پيش زمينه بي كنند يا با افراد مختلفي رابطه جن

ساني ) سرطان يك نو HPV-ان سرطان دهانه ر م در آنان افزايش مي يابد. در كانادا،  ع بيماري مقاربتي( دارند، خطر ابتال به 

دهانه ر م و مرگ ومير ناشتتي از آن به دليل ان اه مرقب آزمايش پپ قستتت )يا پاپ استتمير(، كاهش زيادي پيدا كرده استتت. 

ر مي دارد و سپس اين سلول ها براي پيدا كردن عاليم سرطان هنگاه پپ قست، پزشك نمونه اي از سلول هاي دهانه ر م را ب

 مورد بررسي قرار مي گيرند. )در مورد اين سرطان نيز، در همين شماره گزارش مشرو ي چاپ كرده ايم(

 كاري كه مي توانيد بكنيد

  ين اين آزمايش ها سال ان اه دهيد. فاصله ب 3قا  1بعد از شروع فعاليت هاي جنسي، پپ قست و معاينات لگن را هر

 بستگي به برنامه هاي بهداشتي ميل اقامت و نتايج آزمايش ها را ان اه دهيد.

  يتي اگر فعاليت و آميزش جنستتي خود را قطع كرده ايد و يا با جرا ي ر م خود را آورده ايد نيز بايد اين آزمايش 

 ها را ان اه دهيد.

 س هنگاه آميزش جنسي، براي جلوگيري از قماس با ويروHPV.از كاندوه استفاده كنيد ، 

 به چه نكاتي بايد توجه كرد

 خونريزي غير عادي مهبل )واژن( و قرشيات همراه با خون در فاصله عادات ماهيانه 

 خونريزي بعد از آميزش جنسي 

 دردي كه ممكن است هنگاه آميزش جنسي پديد آيد 

 راه هاي كاهش خطر



درصد سرطان ها  50زندگي سالم و اي اد مقرراقي كه سالمت جامعه را قأمين مي كنند، مي قوان از بروز  داقل با داشتن يك 

 جلوگيري كرد. براي كاهش خطر ابتال به سرطان به نكات زير قوجه كنيد:

 سيگار نكشيد و در معرض دود سيگار ديگران قرار نگيريد.     -1

 و سبزي ات بخوريد. از غذاهاي كم چربي با ميتواي زياد فيبر استفاده كنيد.وعده ميوه  10قا  5روزانه      -2

 به طور مرقب فعاليت فيزيكي داشته باشيد فعاليت بدني به قناسب وزن شما كمك مي كند.     -3

پرقو  بعد از ظهر، كه شاخص 4صبح قا  11خود و خانواده خود را از نور مستقيم خورشيد ميافظت كنيد. بين ساعت    -4

سي  3 (UV index)ماوارء بنفش  ست خود را مرقب برر شيد پرهيز كنيد. پو ستقيم خور ست، از نور م شتر ا يا بي

 كنيد و هر قغييري را به پزشكتان اطالع دهيد.

به دستورالعمل هاي قشخيص سرطان عمل كنيد. با متخصصين بهداشت در مورد ماموگراه، پپ قست، معاينه پستان    -5

 اي غربالگري روده صيبت كنيد.و آزمايش ه

 اگر متوجه قغييري در وضع عادي سالمت خود شديد، به پزشك يا دندان پزشك مراجعه كنيد.      -6

از دستتتورات ايمني و بهداشتتتي در منزل و ميل كار، براي استتتفاده، وخيره و دور انداختن مواد خطرناك پيروي      -7

 كنيد.

 و به ياد داشته باشيد

 د را بشناسيد.* بدن خو

 * عاليم خطرناك را ناديده نگيريد.

 * از يك روش زندگي سالم پيروي كنيد.
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