
و همواره مورد  پيش وجود داشته
و از  العالج خود را نشان داده است
و تحقيقات به ت نياز به پزوهش
دن خود سازنده بافتهاي بدن مي باش
و بر اساس نياز بدن به د كرده
و سلولهاي جديد ، مي ميرند  شوند

كهاسلوله.ي شود ي جديد زماني
 از بين بروند به رشد خود ادامه

 مي شوند كندكه تومور ناميده مي
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: مهم سالمتي

 داشتن وزن متناسب در تمام طول زندگي
 فعاليت فيزيكي متناسب

 رژيم غذايي سالم با تاكيد بر منابع گياهي
و مشروبات الكلي  مصرف دخانيات

پ واقع يك بيماري نام آشنايي است كه در قرن ها
و به عنوان يك بيماري الع و مردم عادي بوده  دانشمندان

ج يگاه ويژه اي در جهتا كنترل بيماريهاي عفوني
كه خوسرطان از سلول آغاز مي شود.ص داده است

به طور طبيعي سلولها رشد. اندامها را مي سازند
ش. جديد تر تقسيم مي شوند وقتي كه سلولها پير مي

ل ميگاهي اين روند طبيعي دچار اشكا. مي شوند
و سلولهاي پير كه بايد  نياز ندارد به وجود آمده
م ن تجمع بيش از حد سلولها ايجاد توده هاي بافتي

: دسته اند

: اي مشخصات زير هستندي خوش خيم دار
ه حيات نيستند

و به ندرت عود مي كنند .قابل درمانند
. نها به بافت هاي اطراف تهاجم نمي كنند

.يابندن به نقاط ديگر بدن گسترش نمي

م معيار هاي

د- ثابت نگه
داشتن فعالي-
مصرف رژيم-
پرهيز از مص-

:سرطان
سرطان در وا
توجه دانشمند
ك طرفي بعداز
خود اختصاص

و اند. و بافتها
سلولهاي جدي
جايگزين آنها
ن بدن به آنها

اين.مي دهند
د تومورها دو

تومورهاي-1
تهديد كنند-
قاب"معموال-
آ- سلولهاي
آسلولهاي-



:تومورهاي بدخيم داراي مشخصات زير هستند-2
و تهديد كننده حيات هستند- . خطر ناك تر از نوع خوش خيم
.بعد از درمان احتمال عود زياد است-
. سلولهاي آن به بافت هاي اطراف حمله مي كنند-
و سيستم لنفاوي به قسمت هاي ديگر بدن گسترش مي يابند- .سلول هاي آن از راه خون

، پست:شايعترين سرطانها عبارتند از ، سرطان پوست ، روده بزرگ ، ريه ، معده ، ان دهانه رحم
و كبد  ، حلق، ، دهان ، پروستات ، مري همچنين وقوع سرطان در مردان.سيستم خونساز

. نسبت به زنان بيشتر مي باشد 

:عالئم سرطان
 توده غير طبيعي در سينه يا هر قسمت بدن-

 هاي قديمي خال جديد يا تغيير شكل خال-

يازخمي كه بهبود- بد نمي
 خشونت صدا يا سرفه هاي طوالني-

 تغيير در اجابت مزاج يا دفع ادرار-

 گير كردن غذا در گلو-

 كاهش وزن بدون توجيه-

و ترشحات غير طبيعي-  خونريزي

:غربالگري سرطان

:بعضي از انواع سرطان را مي توان قبل از اينكه عالمتي ايجاد كند تشخيص داد به طور مثال

و در صورت لزوم انجام: سرطان سينه- و پزشك با معاينات دوره اي سينه ها توسط خود فرد
. مامو گرافي مي توان به تشخيص زود هنگام دست يافت 



نمونه برداري از گردن رحم توسط پزشك مجرب بعد( تست پاپ اسمير: سرطان گردن رحم-
زو( سالگي يا سه سال بعد از ازدواج21از  بهترين روش براي تشخيص) دتر باشد هر كدام

. زود رس اين سرطان است 
و ركتوم- سال بايد اين تست ها را به ترتيب با نظر50كليه افراد باالي: سرطان روده بزرگ

با: پزشك انجام دهند  و معاينه ، باريوم انما ، كولونوسكپي نمونه خون مخفي در مدفوع
. انگشت 

: عوامل خطرساز سرطان ها

سن-  سال65بخصوص سن باالي: افزايش

، حلق، معده،: سيگار- ، كليه ، مثانه ، مري ، دهان ، حنجره خطر ابتال به سرطان هاي ريه
و دهانه رحم را افزايش مي دهد  .لوزالمعده،

 نور خورشيد-

 اشعه هاي يونيزه كننده-

و ساختمان: مواد شيميايي خاص- سازي استفاده مي شود مثل موادي كه در رنگرزي ،نقاشي
.در طوالني مدت در صورت عدم احتياط مضرند 

،"رژيم غذايي پر چرب احتماال:و چاقي تغذيه بد، كم تحركي- ابتال به سرطان هاي پروستات
د و رحم را افزايش مي .هد روده بزرگ

و باكتري ها مثل ويروس هپاتيت- Bبعضي ويروس ها

ها-  مثل استروژن: هورمون

ف-  اميلي سابقه

. بخصوص اگر همراه با كشيدن سيگار باشد خطر چندين برابر مي شود: مشروبات الكلي-
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سرطان ريه كه بيشتر از همه سبب مرگ مي شود"صوصاخ تاثير سيگاردر ايجاد سرطان،-1

. بنابر اين توصيه مي شود كه از استعمال دخانيات خود داري شود. غير قابل انكار است 

و ادويه را محدود كنيد-2 ، كنسرو ، غذاهاي بسيار چرب .مصرف سرخ كردني ها

و-3 و مصرف مواد مخدر مانند ترياك . خودداري شود .... از نوشيدن الكل
 از پوست خود در مقابل آفتاب محافظت كنيد-4

، روغن هاي-5 و عوامل سرطان زا مانند دوده ، مواد پرتو زا اگر از نظر شغلي با مواد شيميايي
و آرسنيك سر را صنعتي به وسايل ايمني وكار داريد با رعايت دستورهاي بهداشتي خود

. مجهز كنيد 



.به طور منظم ورزش كنيد-6

و بررسي به پزشك مراجعه كنيد-7 . به طور مرتب جهت معاينه
.به عالئم هشدار دهنده سرطان توجه كنيد-8
سن-9 و انجام مامو گرافي ساالنه از  سالگي45-50معاينه ماهانه پستانها توسط فرد

و يا احساس گير كردن غذا در مري به پزشك-10 با احساس مشكالت مبهم گوارشي
 مراجعه كنيم

Bتزريق واكسن هپاتيت-11

 معاينه منظم دستگاه تناسلي زنان پس از ازدواج توسط پزشك-12

:درمان سرطان

و يك سوم ديگر تخمين زده است كه حدود يك سوم از تمام موارد سرطان قابل پيشگيري
ت و يك سوم مابقي در صورت وجود تيم مشروط به و زود هنگام قابل درمان شخيص سريع

و مراقبتي استاندارد مي توانند طول عمر زيادي داشته باشند . هاي درماني

ا و درمان مي باشند وصاف با اين . سر طان ها در صورت وجود برنامه مدون قابل پيشگيري

و ميزان پيشرفت سرطان بستگي دارد درمان سرطان به نوع آن .و

و استرس ناشي از بيماري معموال قدرت تصميم گيري افراد را در اين موارد مختل"شوك
و پذيرش تصميمات آنها مي باشد  و مطمئن ترين كار اعتماد به پزشكان . مي كند مهمترين



: نكات مهم

ايا توجه به عالئم هشدار دهنده ضروري- ن نكته هم بايد توجه داشت كه وجود هر ست اما به
هاي بيشتري الزم است بررسي بلكه. سرطان درفرد نيست يك ازعالئم ذكر شده نشانه وجود

. براي اطمينان خاطر فرد صورت پذيرد 
.پيشگيري از سرطان محدود به سن خاصي نيست-
خ- ، سعي در اصالح شيوه زندگي و جامعه نمود بايد با تغييرات تدريجي در مسير زندگي .ود
ن- و عجله . كنيد از كم شروع كنيد
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