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 سرطان به زبان ساده

 

 

 

 

 بیماري سرطان چیست؟

سرطان در واقع یک بیماري نام آشنایی است که از قرن ها پیش وجود داشته و همواره مورد توجه دانشمندان 

هاي خود را نشان داده و از طرفی بعد از کنترل بیماريو مردم عادي بوده و به عنوان یک بیماري العالج 

سرطان از سلول آغاز . اي در جهت نیاز به پژوهش و تحقیقات به خود اختصاص داده استعفونی جایگاه ویژه

 . سازندها را میها اندامباشد و بافتهاي بدن میشود که خود سازنده بافتمی

لول. وقتی که سشوندهاي جدیدتر تقسیم میاساس نیاز بدن به سلولها رشد کرده و بر به طور طبیعی سلول

. گاهی این روند طبیعی دچار اشکال شوندها میهاي جدید جایگزین آنمیرند و سلولشوند، میمیها پیر 

وند هاي پیر که باید از بین برها نیاز ندارد به وجود آمده و سلولآنهاي جدید زمانی که بدن به . سلولشودمی

کند که تومور نامیده ها ایجاد توده هاي بافتی میسلول. این تجمع بیش از حد دهندبه حیات خود ادامه می

 .شودمی
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 تومورها دو دسته اند:

 تومورهاي خوش خیم -1

 د.تهدید کننده حیات نیستن -

 کنند.معموأل قابل درمان هستند و به ندرت عود می -

 کنند.هاي اطراف تهاجم نمیها به بافتهاي آنسلول -

 یابند.ها به نقاط دیگر بدن گسترش نمیهاي آنسلول -

 

 تومورهاي بدخیم -2

 .تهدید کننده حیات هستند -

 بعد از درمان احتمال عود زیاد است. -

 کنند.ها به بافت هاي اطراف حمله میهاي آنسلول -

 یابند.قسمت هاي دیگر بدن گسترش میها از راه خون و سیستم لنفاوي به هاي آنسلول -

 

 انواع سرطان کدام است؟

طبیعی شوند و به بدن انسان از تعداد زیادي سلول مختلف تشکیل شده است که هریک ممکن است غیر

 انواع مختلف سرطان را پدید بیاورند: همین دلیل

 سرطان –سرطان پروستات  –سرطان مري  –سرطان کلیه  –سرطان استخوان  –سرطان پستان  –سرطان ریه 

 ...وسرطان روده بزرگ –سرطان خون  سرطان معده  –سرطان کبد  –سرطان پوست  –سرطان مغز  –تخمدان
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 عالئم سرطان چیست؟

هاي متفاوت خود را نشان دهد، ولی به طور تواند به صورتل ایجاد سرطان، میعالئم بیماري با توجه به مح

 عالئم هشدار دهنده زیر الزم است سریعاٌ به پزشک مراجعه کنید:کلی در صورت دارا بودن 

 تغییر در عادات دفع مدفوع یا ادرار مانند یبوست یا اسهال غیرطبیعی و به مدت طوالنی -

 یابدزخمی که بهبود و التیام نمی -

 ریزي یا ترشح غیر طبیعی از واژن، مثانه، مقعد و نوك پستانخون -

 در پستان یا هر جاي دیگر بدنتوده یا برآمدگی  -

 اشکال در بلع یا هضم غذا -

 هاي موجود در بدندر زگیل یا خال (رنگ، اندازه و ...) هرگونه تغییر  -

 استفراغ یا سرفه خونی -

 سرفه و یا گرفتگی صدا به مدت طوالنی -

 اشتهایی یا کاهش وزن بدون علت مشخصبی -

 

 ها کدامند؟عوامل خطرساز سرطان

 (نور مستقیم و طوالنی مدت خورشید  )نور خورشید  -

 هاي محیطیآلودگی -

 عوامل شیمیایی مانند انواع سموم و داروها -

 عوامل ژنتیکی -

 



 

4 

 

 

 

          دهانه رحمهاي ریه، حنجره، دهان، مري، مثانه، کلیه، حلق، معده، لوزالمعده و سیگار: خطر ابتال به سرطان -

 هد.دافزایش می ار

 B : مثل ویروس هپاتیتهاها و باکتريویروسبعضی  -

 : مثل استروژنهاهورمون -

 افزایش سن فرد -

 شود.خصوص اگر همراه با کشیدن سیگار باشد خطر چندین برابر میه: بمصرف مشروبات الکلی -

 پرتوهاي یون ساز مانند اشعه ایکس -

هاي پروستات، روده بزرگ و ابتال به سرطان تحرکی و چاقی : رژیم غذایی پرچرب احتماالًتغذیه بد، کم -

 دهد.افزایش می رحم را

 سابقه فامیلی -

 

 توان از ابتال به سرطان جلوگیري کرد؟چگونه می

 .شود غیر قابل انکاراستتأثیر سیگار در ایجاد سرطان، خصوصاً سرطان ریه که بیشتر از همه سبب مرگ می -

 دخانیات خودداري شود. شود که از استعمالبنابراین توصیه می

 ها، غذاهاي بسیار چرب، کنسرو و ادویه را محدود کنید.مصرف سرخ کردنی -

 از نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر مانند تریاك، شیره و سوخته هاي تریاك و ... خودداري شود. -

 از پوست خود در مقابل آفتاب محافظت کنید. -
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 به طور منظم ورزش کنید. -

 طور مرتب جهت معاینه و بررسی به پزشک مراجعه کنید.به  -

 به عالئم هشدار دهنده سرطان توجه کنید. -

 با احساس مشکالت مبهم گوارشی و یا احساس گیرکردن غذا در مري به پزشک مراجعه کنید. -

 B تزریق واکسن هپاتیت -

 معاینه منظم دستگاه تناسلی زنان پس از ازدواج توسط پزشک -

 زا مانند دوده، روغن هاي صنعتی و آرسنیکاز نظر شغلی با مواد شیمیایی، مواد پرتوزا، و عوامل سرطاناگر  -

 سروکار دارید با رعایت دستورهاي بهداشتی خود را به وسایل ایمنی مجهز کنید.   

 

 پیشگیري از سرطان با تغذیه صحیح

 شود:هاي زیر میچاقی باعث افزایش خطر ابتال به سرطان -

 گبزر پروستات، رودهمننژیوم، ، ه، معده، کیسه صفراکبد، تخمدان، تیروئید، مري، رحم، پستان، لوزالمعد

هاي حیوانی را کم کنید. این غذاها هم موجب چاقی ها خصوصاً چربیهاي قرمز و چربیمصرف گوشت -

   کند.زیاد میهایی مثل سرطان پستان، پروستات و روده بزرگ را سرطان هم خطر شود ومی

نشدنی ها، مواد معدنی مفید، مواد ضد سرطان و الیاف هضم ها به دلیل داشتن انواع ویتامینها و میوهسبزي -

 کنند.از پیدایش خیلی از سرطان ها جلوگیري می مفیدترند و بسیار

 است.ها مثل سرطان هاي دستگاه گوارش و حفره دهان وبات الکلی عامل بروز برخی سرطانمشر -
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 بروز برخی موادمنجر به  (کباب کردن و ...  )ها در درجه حرارت خیلی زیاد پختن غذاها خصوصاً گوشت -

 شود.میها در آنزا سرطان

 د.وزن خود را در حد متعادل حفظ کنید. زیاد غذا نخورید و چاق نشوی -

 کنید.پز استفاده به جاي سرخ کردن مواد غذایی در روغن از غذاهاي آب -

 

 سرطان و مراقبت از پوست

 بعد از ظهر خودداري شود. 4صبح تا  11از رویارویی با نور آفتاب بین ساعات  -

 از پوست بدن خود محافظت کنید.تا حد امکان هاي پوشیده با پوشیدن لباس -

 حتی در روزهاي مه آلود و ابري هم از کرم )هاي ضدآفتاب از پوست خود محافظت کنید.با استفاده از کرم -

 (ضدآفتاب استفاده کنید    

 از کاله براي محافظت صورت، گوش ها و گردن در برابر نور آفتاب استفاده کنید. -

 ها و پوست اطراف چشم در برابر نور آفتاب استفاده کنید.هاي آفتابی براي محافظت چشماز عینک -

 

 سرطان و فعالیت جسمانی

 برنامه روزانه زندگی خود حتی چند دقیقه هم شده ورزش کنید.در  -

 فعالیت بدنی مداوم و مرتبی داشته باشید. -

 حد مناسب حفظ کنید. وزن خود را در -

 مواظب باشید که چاق نشوید. -
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  دقیقه فعالیت بدنی با شدت  150 )بار در هفته  5دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط براي حداقل  30 -

 شود.توصیه می (هفته  متوسط در

 ها و نرمش قبل و بعد از انجام فعالیت ورزشی به منظور گرم کردن افزایش و کاهش تدریجی شدت فعالیت -

 کردن تدریجی بدن ضروري است. و سرد

تا دو ساعت بعد از غذا فعالیت شدید حداقل یک ساعت قبل از غذا و )بعد از غذا فوراً فعالیت انجام ندهید.  -

 .(ندهید انجام

 ها استراحت کنید.قبل و بعد از فعالیت -

 اگر در حین فعالیتی خسته شدید، توقف کنید و استراحت کنید. -

 کنید خیلی خسته هستید چند بار استراحت کوتاه مؤثرتر از استراحت طوالنی است.وقتی احساس می -

 ترین فعالیت فیزیکی براي جلب سالمتیترین و کم هزینهترین، در دسترسراحتروي در سطح صاف پیاده -

 باشد.می    

 .پیشنهاد دهیده ورزشی دسته جمعی براي خانواده قدر خوب است گاهی شما برنامهچ -

 

 معیار هاي مهم سالمتی

 ثابت نگه داشتن وزن متناسب در تمام طول زندگی -

 داشتن فعالیت فیزیکی مناسب -

 مصرف رژیم غذایی سالم با تأکید بر منابع گیاهی -

 پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی -
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 چند نکته قابل توجه : *

 پیشگیري از سرطان محدود به سن خاصی نیست. -

 باید با تغییرات تدریجی در مسیر زندگی، سعی در اصالح شیوه زندگی خود و جامعه نمود. -

 پذیرتر است.سرطان را بشناسید. هر چه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمانعالیم هشدار دهنده  -

 پذیرند.باورهاي نادرست را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید. دست کم نیمی از سرطان ها درمان -

 جمعیت جوان ما بیشتر است. بلکه ،از کشورهاي نیست ترسن سرطان در ایران پایین -

 است. % 50ما از علل قابل پیشگیري مرگ ناشی از سرطان، بیش از سهم  -

 .اندازدثی، شروع سرطان را جلو میسرطان بیماري سنین باالست، اما گاهی زمینه ار -

 .سرطان مساوي مرگ نیست -

  ایران سرطان تحقیقات سایتوب: منبع

 راز نیکوکاران خیریه موسسه عمومی روابط: کننده تهیه

       

 

   


