


CANCER 



 اهمیت بیماری
در درمان و بهداشت اصلی و مهم مسایل از یکی سرطان ها حاضر حال در 

   .می باشند دنیا تمام و ایران
در نفر میلیون 10 از سرطان جدید موارد تعداد که شود می بینی پیش 

  که یابد افزایش 2020 سال در نفر میلیون 15 به میالدی 2000 سال
 .بود خواهند توسعه حال در کشورهای در ساالنه جدید موارد این 60%

و باشد می یافته توسعه کشورهای در مرگ شایع علت دومین سرطان  
 .گردد می محسوب یافته توسعه کمتر کشورهای در مرگ عامل سومین

دهد می اختصاص خود به را جهان میر و مرگ علل کل از %12 سرطان. 



تمام از سوم یک از بیش که می شود زده تخمین  
 دیگر سوم یک و است پیشگیری قابل سرطان موارد

 بالقوه زودهنگام، و سریع تشخیص بر مشروط
  درمان که دیگر موارد اکثر در .می باشند پذیر درمان
  و دارنده نگاه موثر اقدام های با نیست، میسر قطعی

 را بیماران زندگی کیفیت می توان دهنده، تسکین
   .بخشید بهبود



-  مورد در یکصد هزار نفر از   100میزان بروز خام موارد سرطان
 .جمعیت ایران برآورد می شود

سرطان پوست شایعترین سرطان مردان و سرطان پستان   -
 .  شایعترین سرطان زنان می باشد

 
 



 سرطان مری نه تنها در حاشیه دریای خزر بلکه در نیمه شمالی ایران

 .فراوان است

سرطان معده پراکندگی استانی نسبتا یکسانی دارد. 

 بروز سرطان در مناطق مرکزی کشور نسبت به مناطق شمالی و غربی

 .کمتر است

 



 انواع سرطان ها
سرطان ها% 80-90: کارسینوم 

سارکوم 

لنفوم 

لوسمی 

میلوم 





 وزن بدن در طی شش ماه% 10کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 1.

 (درجه سانتیگراد 38/3بیش از )تب بدون علت 2.

در اجابت مزاج در افراد مسن و یا وجود ( بیش از سه هفته)تغییر طوالنی مدت 3.
 خون مخفی در مدفوع

 40خونریزی و ترشحات غیرطبیعی از دستگاه تناسلی خانمها بخصوص بعد از 4.
 سالگی

خونریزی یا فرورفتگی نوک و یا پوست پستان و یا وجود توده ای در پستان که 5.
 .بزرگتر شده و یا در طی دو دوره پیاپی عادت ماهیانه ثابت باقی بماند

به مدت بیش از دو )وجود غده های زیرجلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن 6.
 (هفته

 (بخصوص در نواحی در معرض نور آفتاب)زخمی که در طی سه ماه بهبود نیابد 7.

 در خال های پوستی... هرگونه تغییر د راندازه، شکل، رنگ و 8.

 سرفه های طوالنی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن9.
 سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن01.
 خشونت صدا11.



 سیزده سرطان شایع در ایران
.iپوست 

.iiمعده 

.iiiپستان 

.ivکولورکتال 

.vمثانه 

.viمری 

.viiپروستات 

.viiiلوسمی 

.ixلنفوم 

.x ریه 

.xiسیستم عصبی مرکزی 

.xiiتخمدان 

.xiiiتیروئید 





 عوامل خطر شناخته شده سرطان زا
تنباکو 
عوامل عفونی 
مصرف مشروبات الکلی 
عوامل مرتبط با تولید مثل و هورمون ها 
تغذیه، چاقی و ورزش 
پرتوهای یون ساز 
نورخورشید و اشعه فرابنفش 
امواج الکتریکی و مغناطیس 
شغل و حرفه 
آلودگی های محیطی 
حساسیت های ژنتیکی 
سرطان زایی پزشکی 



 تنباکو
 به سروگردن ناحیه در ریه از غیر به دیگر سرطان 12 حداقل با تنباکو مصرف

 ،لوزالمعده ،معده ،مری ،لب ،بزاقی های غده ،بینی های سینوس ،حنجره ویژه
 .دارد ارتباط لوکمی و رحم دهانه ،مثانه ،کلیه ،کبد

 
 برابر 9/8 تنباکو کننده مصرف مردان بین در ریه سرطان به ابتال نسبی خطر
 .باشد می زنان سایر برابر 7/6 زنان در و مردان سایر

 



 ...تنباکو
 به ها سرطان تمام سوم یک حدود در یافته توسعه بیشتر کشورهای در

  مصرف در تنها نه سرطان بروز خطر .آید می وجود به تنباکو مصرف علت
 مصرف کنار در که کننده مصرف غیر افراد در بلکه تنباکو کنندگان
  بسیار نیز باشند می ها آن تنباکوی دود معرض در و دارند قرار کنندگان

 .کند می پیدا افزایش
 



 ...تنباکو
  را تنباکو مصرف از ناشی های سرطان از بزرگی بسیار نسبت ریه سرطان

 هرچه .دارد مستقیم رابطه مصرف زمان و مصرف مقدار با و گیرد می بر در
 بروز خطر باشد تر طوالنی مصرف مدت و زیادتر روزانه مصرف مقدار

 .بود خواهد بیشتر ریه سرطان
 

 .است انسان در زا سرطان عامل مهمترین سیگار دود
 

  و نیست یکسان یافته توسعه کمتر و بیشتر مناطق در مصرف شیوع
 بین سرطان شیوع و بروز در تفاوت دالیل از یکی خود موضوع همین

 .باشد می توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای



 عفونیعوامل 
 دهانه سرطان با قوی بسیار علیتی رابطه بر عالوه انسانی پاپیلومای ویروس

 های سرطان و زنان و مردان در تناسلی دستگاه های سرطان سایر با رحم
 .دارد رابطه نیز دهان محوطه

  عفونی عوامل نتیجه در انسان های سرطان تمامی درصد 15-20 کلی طور به
 .ایند می وجود به ها ویروس عمدتا
 توسعه تر بیش کشورهای در عفونی عوامل تاثیر از ناشی های سرطان نسبت
 درصد 26 حدود در یافته توسعه کمتر کشورهای در و درصد 8 حدود در یافته

 انتقال با تر موثر و بهتر مبارزه آن اصلی دلیل که باشد می ها سرطان تمام از
 .باشد می پیشرفته کشورهای در عفونی های بیماری



 ...عفونیعوامل 

 ویروس تاثیرگذاری نتیجه در بیشتر سرطان ایجاد و ویروسی های عفونت رابطه
  را سلول تقسیم فرایند هم که نوعی به .باشد می سلول ژنتیکی های کنترل بر

 سلول مرگی خود و ژنتیکی اختالالت تصحیح از هم و دهد می افزایش
 .کند می جلوگیری

 
 



 ...عوامل عفونی
 کبد سرطان :C و B هپاتیت ویروس با عفونت

 
 محوطه های سرطان و مقعد سرطان رحم، دهانه سرطان :انسان پاپیلومای ویروس 

 دهان
 

 لنفوم  :بار اپشتین ویروس
 

 لوسمی :T های سلول لوسمی ویروس
 

 هوچکین غیر لنفوم و کاپوسی سارکوم :اکتسابی ایمنی نقص و انسانی هرپس ویروس
  



 ...عوامل عفونی
 

 معده سرطان  :هلیکوباکتر
 مثانه سرطان :شیستوزومیا

 
  عفونی دالیل به ها سرطان تمام از درصد 17/8 که شده براورد2002 سال در

 نتیجه در درصد 5/2 پیلوری، هلیکوباکتر نتیجه در درصد 5/5 که است بوده
 نتیجه در درصد 1 و هپاتیت های ویروس انواع نتیجه در درصد 4/9 پاپیلوما،
 .است بوده هرپس ویروس نتیجه در درصد 0/9 و بار اپشتین



 ...عوامل عفونی
 نوع سرطان عفونی عامل

 سارکوم کاپوسی ویروس هرپس انسان

 لنفوم هوچکین ویروس های گروه اپشتین بار

 لنفوم غیرهوچکین

 سرطان کبد ب و ث ویروس هپاتیت

 
 
 

 ویروس گروه پاپیلوما

 دهانه رحم

 واژن

 قضیب

 مقعد

 دهان محوطه

 سرطان های پوست غیر از مالنوم

 مخاط چشم

 معده هلیکوباکتر



 الکلیمصرف مشروبات 
حلق ،دهان محوطه های سرطان و الکی مشروبات مصرف بین علیتی رابطه، 

 .است شده ثابت زنان در پستان و مقعد ،بزرگ روده ،کبد ،مری ،حنجره
روده های سرطان و زنان در پستان سرطان با الکی مشروبات مصرف رابطه 

 لوزالمعده و ریه های سرطان با رابطه این و است شده روشن تازگی به بزرگ
 .است نرسیده قطعی مرحله به هنوز
های اثر کدام هر و دارد افزایی هم حالت دخانیات با همراه الکل مصرف  

 .کنند می تشدید را دیگری



 ...یلالکمصرف مشروبات 
است خوراکی ماده ترین مهم الکل افالتوکسین استثنای به و کلی طور به  

 مصرف که مناطقی در دلیل همین به .دارد سرطان با علیتی رابطه که
 علت به ها سرطان و ها مرگ از توجهی قابل قسمت است زیاد الکل سرانه

 .آیند می وجود به آن



 ها عوامل مرتبط با تولید مثل و هورمون
 .است تر روشن زنان در مثل تولید دستگاه و پستان سرطان در رابطه نوع این

 شروع سن مانند زیستی اتفاقات برخی وقوع هورمونی تغییرات این های نشانه
 شروع سن بارداری، اخرین سن حمل، وضع و بارداری اولین سن ماهیانه، عادت

  با آنها تمامی که باشد می جنسی های هورمون مدت دراز مصرف و یائسگی
 .دارند رابطه ها تخمدان و رحم پستان، های سرطان افزابش



 ...عوامل مرتبط با تولید مثل و هورمون ها
شروع با و است کم بسیار سالگی 15 از قبل زنان در پستان سرطان بروز 

 45 حوالی در تا کند می پیدا افزایش سرعت به جنسی های هورمون ترشح
  یائسگی شروع از بعد ویژه به و آن از بعد رسد می خود حداکثر به سالگی
 .کند می کاهش به شروع

استرادیول ویژه به جنسی های هورمون با پستان سرطان رابطه حالت این 
 .دهد می نشان خوبی به را
پستانی های غده های سلول تقسیم افزایش موجب سو یک از استرادیول  

 .کند می جلوگیری ها سلول مرگی خود از دیگر سوی از و شود می
داد رخ است زیاد چاق زنان در استروژن ترشح که آنجایی از این بر عالوه 

 نیز یائسگی سن به رسیدن از بعد که زنانی در و آنان در پستان سرطان
 .است زنان سایر از تر بیش هستند چاق



 ...عوامل مرتبط با تولید مثل و هورمون ها
و بارداری عدم یائسگی، دیررس وقوع ماهیانه، های عادت زودرس شروع  

 خطر معرض در را رحم یائسگی عالیم از جلوگیری برای هورمون از استفاده
 .دهد می قرار سرطان ایجاد برای تری بیش

رابطه پروستات سرطان و تستوسترون هورمون مصرف بین نیز مردان در 
 .دارد وجود



 ...عوامل مرتبط با تولید مثل و هورمون ها
دارویی های هورمون شوند می ترشح بدن داخل در که هایی هورمون بر عالوه 
  با نیز شوند می مصرف یائسگی عالیم با مبارزه یا حاملگی از جلوگیری برای که

 .دارند رابطه مقعد و بزرگ روده رحم، دهانه رحم، پستان، های سرطان رخداد
هستند منفی برخی مثبت ها رابطه این از برخی. 



 تغذیه، چاقی و ورزش
نتیجه در ها سرطان تمام از درصد 35 حدود که شده براورد 1981 سال در 

 .ایند می وجود به تغذیه
کم خیلی پیشرفته کشورهای در ویژه به گذشته سال 50 در معده سرطان 

  نگهداری نحوه در عمده تغییرات به مربوط ان از مهمی قسمت و است شده
   .است بوده دادن دود و کردن سود نمک جای به یخچال از استفاده غذایی، مواد
صورت به چه میکروبی ضد مواد از استفاده با نیز هلیکوباکتر با مبارزه 

 .است داشته کاهش در مهمی نقش مستقیم غیر چه و مستقیم



 ...تغذیه، چاقی و ورزش
مردان در بزرگ روده کلیه مری، ادنوکارسینوم بروز افزایش با وزن اضافه 

 .دارد همبستگی اند رسیده یائسگی به که زنانی در رحم و پستان
سرطان افزایش باعث نتیجه در افزایش پیشرفته کشورهای در چاقی شیوع  
 .شوند می
از گیری پیش در آن تاثیر بر اشاره که دارد وجود دالیلی ورزش مورد در 

 .دارد بزرگ روده و پروستات غده پستان، های سرطان



 پرتوهای یون ساز
و (اورانیوم ترکیبات پرتو) طبیعی صورت به چه ساز یون پرتوهای با مواجهه  
  پزشکی عملیات در درمانی پرتو و پرتونگاری صورت به مصنوعی صورت به چه

 .باشد می همراه ها سرطان توجه قابل افزایش با
 
باشند می گاما و ایکس پرتوها این ترین شایع. 

 
خطر دلیل همین به دارند کمتری نیروی که یونساز غیر پرتوهای 

  امواج قرمز مادون نور، بنفش، ماوراء امواج :مانند .ندارند هم زیادی زایی بیماری
 ماکروویو و رادیوو

 



 نور خورشید و اشعه فرابنفش
   .دارد رابطه پوست های سرطان انواع با نورخورشید با مدت دراز مواجهه

 .است خورشید نور بنفش ماورای اشعه منبع ترین مهم
  زمان جغرافیایی، موقعیت به بسته افراد بر خورشید نور زایی سرطان تاثیر

 .دارد فرق جوی شرایط سایر و تقویمی
 

  از بدن محافظت خورشید نور زایی سرطان اثرات از جلوگیری وسیله ترین مهم
 های کرم از استفاده و خورشید مصنوعی و نورطبیعی با الزم غیر مواجهه

 .باشد می بنفش ماوراء اشعه از جلوگیری مخصوص



 امواج الکتریکی و مغاطیسی
  استفاده هم ان دلیل و شده زیاد اخیر های سال در هم امواج از گروه این

  الکتریکی وسایل همراه، های تلفن کامپیوتر، مانند الکتریکی وسایل از روزافزون
 .باشد می الکتریسیته انتقال شبکه گسترش و

  با مواجهه بین دار معنی های همبستگی ولی .است نشده اثبات رابطه این هنوز
 گوش اعصاب نورینوما و مننژیوما گلیوما، مانند مغزی تومورهای و امواج این

 .است شده مشاهده



 شغل و حرفه
زایی سرطان قابلیت که دارد وجود شغلی شیمیایی ماده 29 حاضر حال در  
 .است شده اثبات ها آن
بخاری های لوله کردن پاک : بیضه کسیه سرطان 
سازی پالستیک صنایع کارگران :کبد سارکوم آنژیو 



 ...شغل و حرفه
 شغل و صنعت عضو در معرض خطر

 آلومینیوم سازی ریه، مثانه

 اورامین تولیدی مثانه

 تولید و تعمیر کفش و پوتین محوطه بینی، لوکمی

 پاک کن لوله بخاری پوست، ریه

 صنایع مربوط به زغال سنگ پوست، ریه، کلیه، مثانه

 مبل سازی محوطه بینی

 معدن کاری اهن ریه

 ذوب اهن و فوالدسازی  ریه

 رنگ سازی  مثانه

 نقاشی ریه، مثانه

 و قیر اندودی اسفالت کاری ریه

 صنایع الستیک سازی مثانه، لوکمی



 های محیطی آلودگی
علیتی رابطه محیطی عوامل و ها آلودگی با ها سرطان انواع تمام تقریبا 

 .دارند
افراد در مزوتلیوم نام به ریه خطرناک بسیار سرطان باعث کوهی پنبه غبار 

   .شود می غیرسیگاری و عادی
رابطه که است ها ماشین اگزوز دود شهری مناطق در محیطی مهم الیندهآ 

 .است شده ثابت ریه سرطان و آن با مواجهه بین علیتی
باعث تواند می نیز صنعتی های آینده منابع و ها کارخانه کنار در زندگی  

 .شود سرطان موارد افزایش
 



 حساسیت های ژنتیکی
 :دارند قرار گروه دو در ژنتیکی حساسیت

شوند می منتقل دیگر نسل به نسلی از و دارند ارثی جنبه یکی. 
علل به که است فرد بدن های سلول در ژنتیکی تغییرات دوم گروه 

 .شوند می ایجاد گوناگون
سرطان مانند ها سرطان انواع از برخی تمرکز با معموال ارثی های جنبه  

 برخی در که شوند می شناسایی خانواده در پروستات و بزرگ روده پستان،
 کل از تر بیش برابر 2/5 تا خانواده افراد بین در بیماری رخداد موارد

 .باشد می جامعه



 سرطان زایی پزشکی
  با پوستی های زخم و ها سوختگی ویژه به قدیمی و مزمن های التهاب بین

 .دارد وجود رابطه ها سرطان از برخی
 روده معده، دهانه لگن، محوطه مثانه، مانند بدن مختلف های قسمت التهاب
 .است شده اثبات بدن از بخش این های سرطان با لوزالمعده و کبد ریه، بزرگ،

 ایجاد باعث پرتودرمانی و پرتونگاری های روش و داروهای برخی از استفاده
 .شوند می سرطان



 تشخیص زودهنگام سرطان
 آموزش1)

 :غربالگری2)

غربالگری برنامه ریزی شده 

غربالگری فرصت طلبانه 



پستان، های سرطان برای فقط را غربالگری بهداشت جهانی سازمان 

 .کند می توصیه دهان حفره و سرویکس کولورکتال،

قرار شایع سرطان 13 میان در دهان حفره و سرویکس سرطان ایران در 

 هر در مورد 1 حدود و 2 از کمتر ترتیب به ها آن بروز میزان و ندارند

 کولورکتال و پستان های سرطان برای فقط بنابراین .است نفر صدهزار

 .شود می توصیه غربالگری



افزایش نسبت سرطان های در مرحله پایین به کل سرطان های تشخیص 

 داده شده



 علل افزایش سرطان در ایران
عادت های جدید زندگی 

افزایش مصرف دخانیات 

 افزایش جمعیت و مسن تر شدن 

،کنترل بیماری های عفونی حاد 

 گسترش سریع مصرف سیگار 

آلودگی های زیست محیطی 

افزایش ابتال به بعضی از بیماری های مسری 



 شاخص های اپیدمیولوژیک سرطان

 Incidence rate 

 Population based 

 Hospital based 

 Lab. Based 

 Cancer death rate 

 Prevalence rate 



 عوامل خطر
عامل یک اثر در بیماری به گرفتاری نسبی خطر اگر 

 محسوب قوی سرطانزا ماده باشد برابر 4 از بیش سرطانزا

 سرطان مورد در شغلی عوامل و سیگار مانند می گردد؛

 دارای سرطانزا ماده باشد 4 تا 2 نسبی خطر چنانچه .ریه

 محسوب ضعیف باشد 2 از کمتر اگر و متوسط تأثیر

 برای متوسطی نسبی خطر رادون با تماس .می گردد

 و پرچربی غذایی رژیم و می باشد ریه سرطان به گرفتاری

 سرطان به گرفتاری برای ضعیفی نسبی خطر فیبر کم
   .می آید بشمار کولورکتال



بین در سرطان شیوع غربی اروپای و آمریکا در 
 در و است مساوی تقریبا مردان و زنان

 در سرطان شیوع توسعه حال در کشورهای
 سرطان که حالی در .است مردان از بیش زنان
 شایعتر مردان در پایین بقای با زا مرگ های
 .است



 توزیع جغرافیایی
در کمتر بسیار جنوبی آفریقای پوستان سیاه و نیجریه و اوگاندا اهالی 

 رکتوم، کولون، معده، ریه، حنجره، سرطان های به ابتال خطر معرض
 در هپاتوسلوالر اولیه کارسینوم به ابتال خطر اما .دارند قرار مغز و کلیه،
 .است بیشتر بسیار ایشان

 سرطان های و هوچکین بیماری بدخیم، مالنوم به بندرت ژاپنی ها 
 به ابتال خطر اما .می شوند مبتال پستان و تخمدان رحم، جسم پروستات،

   .است زیاد بسیار ایشان در معده سرطان

و مرکزی، آسیای ایران، شرقی شمال در مری سرطان میزان بیشترین 
 سرطان .می نماید بروز (شانسی و هویی هنان، استان های) چین شمال

 چین در اما است، نادر نسبت به اروپا و شمالی آمریکای در نازوفارنکس
   .می باشد رایج و فراوان آسیا شرقی جنوب و

 



 ایرانسرطان در اپیدمیولوژی 
 آمار موجود در مورد بیماری سرطان در ایران به سه مرحله زمانی تقسیم

 :  می گردد

دوره قبل از تصویب قانون ثبت و گزارش اجباری موارد سرطان ( الف
 (  1363سال )توسط مجلس شورای اسالمی 

1375دوره بعد از تصویب قانون تا سال ( ب   

1375دوره بعد از ( ج 



در مطالعه های دوره جدید این نتایج تاکنون استنباط گردیده است: 
میانگین سنی ابتال نسبت به کشورهای صنعتی کمتر است  . 

 نسبت موارد سرطان های قسمت فوقانی دستگاه گوارش بسیار باالتر از
 .  آمارهای مشابه از کشورهای صنعتی است

سرطان معده اهمیتی مشابه و حتی بیشتر از سرطان مری دارد  . 

  سرطان های کولورکتال کمتر از آمارهای کشورهای صنعتی است، اما
 .  در دوره جدید فراوان تر از دوره های قبلی مشاهده می شود

  سرطان های ناشی از سیگار به طور نگران کننده ای در حال افزایش
 .  است



  سارکوم های نسوج نرم به طور ثابت نسبت به آمارهای غربی
 .  باالتر است

  سرطان سینه در زنان اساسی ترین و مهمترین بیماری
 . انکولوژی است

  سرطان پروستات در مردان ایرانی نسبت به آمارهای مشابه
 .  سایر مناطق دنیا کمتر مشاهده می گردد

سرطان کبد و مجاری صفراوی در ایران رواج ناچیزی دارد  . 

 



 پیشگریی از بروز حداقل یک سوم سرطان ها با رعایت موارد زیر
عدم استعمال دخانیات 

عدم مصرف مشروبات الکلی 

رعایت رژیم غذایی مناسب 

نگهداشتن وزن در حد طبیعی 

انجام فعالیت های ورزشی منظم 

محدودیت مواجهه با عوامل شغلی خطرزا 

 4صبح تا  10بخصوص بین )جلوگیری از مواجهه طوالنی با نور آفتاب 

 (بعد از ظهر

پیگیری موارد ژنتیکی و انواع سرطان های خانوادگی 

رعایت بهداشت جنسی و پیشگیری از بیماری های مقاربتی 

 



 خسته نباشید


