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 یبافت ها و اندام ها گسترش م ریشوند و به سا یم تکثیربه سرعت  یعیرطبیغ یکه سلول ها زمانی رخ می دهدسرطان 

 .در جهان است ریمرگ و م یاز علل اصل یکی. سرطان ابندی

 .شروع به رشد و تقسیم میکنند تا بدن قادر به انجام فعالیت های خود باشد ها سلول میلیونروزانه سالم، یک فرد در بدن 

 یسلول ها جایگزین دیجد یسلول ها مرگ مخصوص به خود را دارند.و  ریتکثروش ، زندگیچرخه سالم  یسلول ها

 یسلول ها م یعیطب ریو منجر به رشد غ شدهمختل روند  نیاسرطان در صورت بروز . رندیگ یم دهید بیآس ای یمیقد

 شود. یم جادیا DNAجهش در  با راتییتغ نیشود. ا

DNA جهش در و نحوه تقسیم شدن را می دهدو به سلول ها دستور چگونگی عملرد  وجود دارد یسلول یدر ژنها .DNA 

اهات سلولها نتوانند اشتبکه  یکنند. هنگام حیاشتباهات را تصح نیا ی طبیعی قادرنددهد، اما معمولا سلول ها یاغلب رخ م

 را تصحیح کنند، بدن مستعد بروز سرطان میشود.

لول س نی. ا، ممکن است سلولهای جدید به اشتباه جایگزین سلولهای دیگری شوندسلولی رخ می دهدجهش هنگامی که 

بسته به محلی که در بدن رشد دهند. تومورها  یم لیتومورها را تشکشوند، و  میوقفه تقس یتوانند ب یم یاضاف یها

سرطانی  میخوش خ ی. تومورهاستندین یهمه تومورها سرطان .را به وجود آورند یمختلف کلاتتوانند مش یممیکنند، 

 یاعضار د یمشکلات جادیتوانند بزرگ شوند و باعث ا یم تومورها ی. گاهابندی یمجاور گسترش نم یو به بافت ها نیستند

سلول  از یبرخ حمله کنند. بدن یقسمت ها ریتوانند به سا یهستند و م یسرطان میبدخ یشوند. تومورها ها مجاور و بافت

 ندیراف نیبدن منتقل شوند. ا دیگربه مناطق  یلنفاو ستمیس ایخون  انیجر قیتوانند از طر یم نیهمچن یسرطان یها

 کیتاتمتاس ی. سرطان هااز سایر انواع هستندتر  شرفتهیپ متاستاز هستند یکه دارا یی. سرطان هاشودیم دهیمتاستاز نام

 دارند. یشتریب ریو مرگ و م شتریبه درمان ب لیتما

 :انواع سرطان

د. نام گذاری میشوند، نشو یاز آنها ساخته م ی کهو نوع سلول به شرد می کنندکه شروع  یمنطقه ا با توجه بهسرطان ها 

 .شود یم دهینام هیهنوز سرطان ر ابد،ی یشود و به کبد گسترش م یها شروع م هیبه عنوان مثال، سرطان که در ر

 .بروز میکندارگان ها  ریسااز  ییبافت ها ایاست که در پوست و  یسرطان نومایکارس

 .یخون یاست مانند استخوانها، عضلات، غضروف و رگها پیوندی یسرطان بافتها رکوماس

 .شود یم جادیا یخون یسلولهادر سرطان مغز استخوان است که  لوسمی



 
 

 .هستند یمنیا ستمیس هایسرطان لومایو م لنفوم

 ریسک فاکتور های ابتلا به سرطان:

 جهینتدر پس از تولد یا  ارثی باشندتوانند  یم یکیژنت یاست. جهش ها هاسلول  DNA در جهشسرطان  اصلیعلت 

 عبارتند از: عوامل خطر ابتلا به سرطاناز  یرخ دهند. برخ یطیمح ستیز مشکلات

 ییایمیگرفتن در معرض مواد ش قرار  

 اشعه هارفتن در معرض گ قرار 

 گرفتن در معرض آفتاب بدون محافظت قرار 

 یانسان ایلومیپاپ روسیخاص مانند و یها روسیو (HPV) 

 دنیکش گاریس 

 یبدن تیفعال زانیو مغذایی  میرژمانند  ،یزندگ وهیش نوع 

خطر  زیشوند ن یموجود که موجب التهاب م یبهداشت طیاز شرا ی. برخابدی یم شیسن افزا شیخطر ابتلا به سرطان با افزا

 روده است. یمزمن التهاب یماریب کیکه  و،یاولسرات تیکول مانند بیماریدهند.  یم شیابتلا به سرطان را افزا

 :درمان

 اهداف عبارتند از: نی. ااهداف متفاوتی دارد، بسته به نوع سرطان و چگونگی پیشرفت آندرمان سرطان 

 .ستین ریامکان پذهمه سرطان ها  یبرا موضوع نیدرمان: ا اتخاب روش

 .یسرطان ی: کشتن سلولهاهیاول درمان

 .مانند یم یباق هیکه پس از درمان اول یسرطان ی: کشتن سلول هاحمایتیدرمان 

 مرتبط با سرطان، مانند مشکل تنفس و درد.بردن علائم  نیدهنده: از ب نیدرمان تسک

 درمان عبارتند از: روش های نیعتریشا

 مام یا بخشی از بافتهای سرطانی شود.: که ممکن است منجر به برداشتن تیجراح عمل 

 یسرطان یسلول ها برای از بین بردن ییاز داروها استفاده: یدرمان یمیش  

 از بین برده میشوند یسرطان یسلولها این روشاستفاده از  با: یدرمان پرتو 

 



 
 

 سالم  یادیبن یرا با سلول ها ماریاستخوان ب مغز: در این روش )مغز استخوان( یادیبن یسلول ها وندیپ

مان در یبرا یدرمان یمیبالاتر ش یاز دوزها اجازه میدهد تا  پزشکانمغز استخوان به  وندیپد. نکن یم جایگزین

 سرطان استفاده کنند.

 (کیولوژی)درمان ب یمونوتراپیا 

انجام میشود و به بدن کمک میکند تا بتواند با ، یمنیا ستمیکمک به س یها برا یباد یاستفاده از آنت بااین روش 

 سلولهای سرطانی مبارزه کند. 

 یسرطان یاز رشد سلول ها یریجلوگ یبرا خاص یهورمون ها: تجویز یدرمان هورمون  

 ند داروهای ضد تهوعو تجویز داروهایی جهت کاهش علائم مان ییدارو درمان 

  ،سایر اقدامات کمک کننده در درمان سرطان از جمله: هیپنوتیزم، ماساژ، مشاوره های روان درمانی، یوگا

 تکنیک های آرامش بخش و ...

 

 منابع: 

cancer.gov/about-cancer/treatment 

mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/basics/definition/con-20032378 

https://www.healthline.com/ 

  

 

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                                    
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