
 سرطان بیماری واھمیت کلیات

 شایع عامل دومین سرطان.کنند می تحمیل جامعه رابه ای عمده باربیماری غیرواگیرھستندکه بیماریھای ترین سرطانھاازمھم

،  زندگی تغییردرسبک. است توسعه(مثل ایران) درحال درکشورھای مرگ عامل وسومین یافته توسعه ومیردرکشورھای مرگ

  .شوند می اخیرمحسوب درچنددھه سرطان بیماری افزایش ،ازعوامل جمعیت شدن ومسن خطرمحیطی عوامل ،افزایش

 : بیماری تعریف

 پیچیده فرایندی ) سرطانی سلول یک به طبیعی سلول یک تبدیل( زایی وسرطان بیماریھاست از پیچیده ای مجموعه سرطان

 کنترل از وخارج رویه بی رشد صورت به که ھستند بیماریھا از گروھی ھا سرطان دیگر عبارت به. است ای مرحله وچند

  وانواع مختلفی دارند.  ومی توانند بافتھای مجاور را درگیر کنندشوند می ایجاد ھا سلول از تعدادی

 : ھا سرطان شایع عالئم

 زیربه عالئم ظھور درصورت شود می توصیه طورکلی به. است ضایعه محل به مربوط معموال که دارند متفاوتی عالئم ھا سرطان

 :نمائید مراجعه پزشک وبه شده مشکوک سرطان وجود

   وزن یا افزایش بی دلیل کاھش ١

  درمدفوع مخفی خون ویاوجود مزاج دراجابت ھفته٣ از بیش مدت طوالنی تغییر  ٢

در ھر جای بدن که  غیرطبیعی وترشح یاھرخونریزی بزرگترشده که درپستان ای ویاوجودتوده ، پستان نوک یافرورفتگی خونریزی ٣

  بھبود نیابد.

 نیابد بھبودماه ٣درطی که زخمی ھر نوع ٤

 پوستی درخالھای...،و ،رنگ ،شکل تغییردراندازه ھرگونه  ٥

  وزن باکاھش ھمراه خلط بایابدون مدت طوالنی ھای سرفه ٦

  صدا خشونت  ٧

  وجود مشکالتی در بلع ٨

  احساس ضعف یا خستگی شدید ٩

  : ھا سرطان به ابتال خطر عوامل

  : کرد بندی طبقه زیر شرح به گروه پنج به توان می را ھا سرطان به ابتال خطرساز عمده عوامل

 

   زندگي رفتاریاروش به خطرسازمربوط عوامل  1-

  کتحر کم زندگي سبک •   بدني توده نمایه افزایش •  غذایي رژیم •      الکل مصرف • دخانیات مصرف •

  

 خطرسازژنتیکي عوامل 2-

 

 خطرسازمحیطي عوامل 3-

  ساز یون پرتوھای •       غذا آلودگي •      محیطي آلودگیھای •       شغلي کارسینوژنھای •

 

 خطرسازپزشکي عوامل 4-

  ازداروھا برخي مصرف •                  درماني اشعه •

 

 سایربیماریھا به ابتال 5-

   ایمني سیستم باسرکوب ھمراه بیماریھای •          مزمن ھای عفونت •



  

 : ھا سرطان ازبروز پیشگیری

 ھا سرطان سوم یک حداقل ازبروز توان می نکته چند رعایت با اما .نیستند شده شناخته ھا سرطان ازعلل بزرگی بخش

 :.نمود جلوگیری

 دخانیات استعمال عدم 

 الکلی مشروبات مصرف عدم 

 مناسب غذایی رژیم رعایت: 

 نگھدارنده ماده دارای موادغذایی مصرف عدم •حیوانی بامنشاچربی ازغذاھای کم استفاده •     جات ومیوه سبزیجات مصرف  •

 سود دوداندودونمک-شور– زده کپک غذاھای مصرف عدم •      وکالباس سوسیس مثل

 درحدطبیعی وزن داشتن نگه 

 منظم ورزشی فعالیتھای انجام 

 خطرزا شغلی باعوامل مواجھه محدودیت 

 ظھربعداز4 تا صبح ١٠درساعات بخصوص( بانورآفتاب طوالنی ازمواجھه جلوگیری( 

 خانوادگی سرطانھای وانواع مواردژنتیکی پیگیری  

 ،بالقوه زودھنگام تشخیص شرط دیگربه سوم ویک پیشگیری ھاقابل مواردسرطان تمام سوم ازیک بیش شودکه می زده تخمین

  .باشند پذیرمی درمان

  

 مرکز جامع تحقیقات سرطانسایت منبع:


