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 آنچه بايد بدانيد

اگرچه همه ما هرروز در باره سرطان مي شنويم اما وقتي كه به ما گفته شود كه سرطان داريم ممكن است               

 .احساس تنهايي و ترس بكنيم

براي اينكه بايـد تصـميم هـاي زيـادي          . اطالعاتي كه به شما داده مي شود        همچنين ممكن است با همه      

 .بگيريد سر در گم مي شويد

اين مطالب به شما و خانواده تان اطالعات مقدماتي كه الزم است ميدهد تا اگر شما مبتال به سرطان دهانه               

 .شده ايد در ابتدا بدانيد كه چه كار بايد بكنيد ) سرويكس ( رحم 

اين مطالب به شما كمك مي كند تا اوضاع را كنترل كرده وبر خود مسلط شويد و با كمـك تـيم               همچنين  

                                                               درماني خود بهترين درمان را انتخاب كنيد 

  چيست؟  سرطان
 ما از ميليونها سلول سا خته شده كـه     بدن. سرطان بيماري است كه دردرون سلولهاي ما شروع مي شود          

 .به گروههاي با هـم ارگانهـا يـا بافتهـا ماننـد ريـه ،كبد،عضـالت و اسـتخوانها را تشـكيل ميـد هنـد                 

هـاى آن بـر خـالف        شود كه سـلول    بيمارى سرطان در هر بافت يا عضوى از بدن انسان زمانى آغاز مى            

مـدت   مدت، گـاه در طـوالنى      يعى گاه در كوتاه   طب با رشد غير  . قوانين طبيعت و بدون كنترل رشد كنند      

هاى بدن در حالـت طبيعـى        رشد سلول .شوند باعث اختالل در عملكرد بافت عضو يا اعضايى از بدن مى          

شـوند، در حـالى كـه تكثيـر          تبـديل مـى   ...  و 8 ،   4تصاعدى است، يعنى يك سلول به دو سلول و بعد           

اى از رشـد     باالخره بـا پيشـرفت بـه مرحلـه        . ى است هاى سرطانى كامالً خارج از اين روند طبيع        سلول

 خـوش    تومورهـا مـي تواننـد     , شـود  قابل درمان است و باعث مرگ انسان مـى         رسد كه حتى غير    مى

 در بدن با قي      سلولهاي تومور خوش خيم در يك مكان      . با شند )سرطاني(  يا بد خيم      )غير سرطاني (خيم

سلولهاي تومور بد خيم قادر به با فتهاي اطرافشان حملـه          . د تهديد كننده زند گي نيستن     "مانده و معموال  

 .كنند به ساير قسمتهاي بدن پخش شوند

 .سلولهاي سرطاني كه به ساير قسمتهاي بدن پخش مي شوند متاستاز نا ميده مي شوند

 اولين عالمت انتشار توموربدخيم اغلب تورم غدد لنفاوي مجاور مي باشد، اما سرطان مي توانـد بـه هـر             

تومورهاي بدخيم مي توانند خطرناك با شند، پيدا كـردن ودرمـان سـريع         . قسمتي از بدن متا ستاز دهد     

 .آنها قبل از انتشاراهميت دارد

براي مثال سرطاني كه . سرطا ن را به نام آن قسمتي از بدن كه از انجا شروع مي شود نا مگذاري مي كنند

با ) كولون(نتشار مي يابد به عنوان سرطان روده بزرگشروع شده اما به كبد ا) كولون(از روده بزرگ

                                                                           مينامند متاستاز كبدي

 


