نشانه های سرطان
هر آنچه که ضروری است در مورد عﻼئم انواع مختلف سرطان بدانيد

عﻼئم هشدار دهندۀ سرطان در ميان زنان
سرطان آندومتر ،دهانۀ رحم و پستان شايع ترين نوع سرطان در ميان زنان است .در ادامه ،عﻼئم
هشداردهندۀ هر يک از اين سرطانها را باهم مرور می کنيم:

سرطان پستان
طبق گفتهی بنياد ملی سرطان پستان ،شايعترين نوع سرطان و دومين عامل مرگ و مير در ميان زنان،
سرطان پستان است .در امريکا حدود  ١٢درصد از زنان در معرض ابتﻼ به سرطان پستان قرار دارند.
سرطان پستان غالبا ً باعث ايجاد تغييرات قابل مشاهدهای در بافت پستان میشود ،بنابراين بسيار مهم است
که زنان با شکل ،اندازه و بافت پستانهای خود آشنا باشند.

عﻼئم هشدار دهنده سرطان پستان عبارتند از:




تغييرات و فرورفتگی يا ايجاد چروک در پوست و يا نوک پستان
ترشح غير معمول از نوک پستان
قرمزی ،تورم يا التهاب برروی پوست يا نوک پستان
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ايجاد تغييرات در اندازه و شکل پستانها
خونريزی واژينال بين دو دوره عادت ماهيانه

سرطان آندومتر يا دهانۀ رحم
در صورت مشاهدۀ لکه بينی و يا خونريزی واژينال خارج از دورۀ معمول عادت ماهيانه خود موضوع
را با پزشک متخصص در ميان بگذاريد .خونريزیهای نامنظم از واژن ممکن است يکی از نشانه های
سرطان آندومتر يا دهانۀ رحم باشد.
اين موضوع در دوران يائسگی زنان از اهميت بيشتری برخوردار است ،اين زنان بايد در صورت مشاهدۀ
خونريزی واژينال فورا ً به پزشک متخصص مراجعه کنند.
لکهبينی هميشه نشانۀ سرطان نيست .روشهای هورمونی پيشگيری از بارداری ،بيماریهای مزمن و
استرس میتوانند علت لکهبينی باشند.

در صورت مشاهدۀ لکهبينی به همراه عﻼئم زير فورا ً به پزشک متخصص مراجعه کنيد:








تب
درد در ناحيه شکم يا لگن
سرگيجه
خستگی
دردهای عضﻼنی
خونريزی شديد
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عﻼئم هشدار دهندۀ سرطان در ميان مردان
برخی از عﻼئم هشداردهندۀ سرطان تنها منحصر به مردان بوده و يا بيشتر در ميان آنها رخ میدهد .اين
عﻼئم عبارتند از:

وجود توده در بيضهها
اگرچه سرطان بيضه در مردان بسيار نادر است اما تعداد مبتﻼيان به اين نوع سرطان در سراسر جهان
رو به افزايش است.
وجود تودۀ سفت و بدون درد در بيضهها می تواند يکی از نشانههای سرطان بيضه باشد.

عﻼئم ديگر اين سرطان عبارتند از:





تورم يا درد در بيضه يا کيسۀ بيضه
احساس سنگينی در کيسۀ بيضه
درد در کشاله ران
درد مزمن يا مداوم در قسمت شکم يا کمر

سرطان پروستات








سرطان پروستات معموﻻً در مراحل اوليه عﻼمت و نشانهای ندارد .در برخی موارد سرطان پروستات
میتواند عﻼئم کلی و غير اختصاصی به همراه داشته باشد:
تکرر ادرار يا احساس درد هنگام دفع ادرار
قطع و وصل شدن جريان ادرار
انزال دشوار يا دردناک
خون در ادرار يا منی
احساس سنگينی يا درد در ناحيۀ مقعد
سفتی يا درد در ناحيۀ کمر ،شکم ،لگن يا ران

سرطان مثانه
بروز تغييرات در دفع ادرار






تغيير عادات در دفع ادرار میتواند يکی از نشانه های سرطان پروستات و مثانه باشد .اين نوع سرطانها
میتوانند مجاری ادراری را تحت تأثير قرار داده و عﻼئم زير را ايجاد کنند:
مشکل در شروع تخليه ادرار
مشکل در تخليه مثانه
تکرر ادرار و احساس نياز به تخليهی مثانه
بی اختياری و يا خروج غير ارادی ادرار
وجود خون در ادرار
سرطانهای پروستات و مثانه رايج ترين نوع سرطان در ميان مردان امريکا هستند.

سرطان روده
3

تغيير در عملکرد رودهها
به وجود آمدن تغيير مداوم يا طوﻻنی مدت در عادات رودهای می تواند نشان دهندۀ سرطان کولون يا
رکتوم باشد که به صورت کلی با نام سرطان کولورکتال )يا سرطان رودۀ بزرگ و مقعد( شناخته میشود.
اسهال يا يبوست دائمی به همراه درد مداوم در ناحيۀ شکمی میتواند از عﻼئم سرطان کولورکتال باشد.

از ديگر عﻼئم اين سرطان میتوان به موارد زير اشاره کرد:







شل شدن مدفوع
کاهش وزن غير طبيعی
خستگی
کمخونی
نفخ شکم
خونريزی از مقعد
سرطان کولورکتال میتواند باعث خونريزی در دستگاه گوارش شود .در اين حالت در مدفوع خون ديده
میشود يا رنگ آن تيرهتر از حد معمول است.
خونريزی از ناحيۀ مقعد و يا وجود خون در مدفوع لزوما ً به اين معنی نيست که فرد به سرطان گرفتار
شده است.
هموروئيد )بواسير( ،وجود زخم )شقاق( و ساير اختﻼﻻت دستگاه گوارش ،همگی میتوانند علت اين نوع
خونريزیها باشند .با اين حال ،مردان نبايد اين عﻼئم را ناديده بگيرند و در صورت مشاهده بايد فورا ً به
پزشک مراجعه کنند .اين عﻼئم میتوانند نشان دهندۀ يک بيماری جدی باشند.

سرطان پوست





سرطان پوست رايج ترين نوع سرطان در ايالت متحده است که شامل دو نوع سرطان غير مﻼنوم و مﻼنوما
میباشد .طبق گزارش انستيتوی ملی سرطان ١١٩۵۶٠٨ ،نفر مبتﻼ به سرطان پوست هستند.
سرطان پوست میتواند هر بخشی از پوست را درگير کند اما اغلب در بخشهايی از پوست که بيشتر در
معرض نور خورشيد قرار دارند )مانند صورت ،گردن ،دستها و بازوها( ظاهر میشود.
انواع اصلی سرطان پوست عبارتند از سرطان سلولهای بازال يا پايهای ،کارسينوم سلولهای سنگفرشی
و مﻼنوما .اگرچه سرطان مﻼنوما کمتر شايع است ،اما اين نوع از سرطان به طور کلی خطرناکتر از
سرطانهای پوستی غير مﻼنوما است.
ً
سرطان سلول پايه ای )کارسينوم سلول بازال( معموﻻ شبيه يک توده يا زخم زرد و براق ،به همراه
خونريزی است که مدام بهبود يافته و مجدد سر باز میکند.
سرطان سنگفرشی پوست می تواند همانند يک برآمدگی سفت و قرمز رنگ و يا يک ضايعۀ صاف و پوسته
پوسته بروز کند.
سرطان مﻼنوما میتواند هم روی پوست و هم درون يک خال به وجود بيايد.
نشانه های سرطان مﻼنوما عبارتند از:
تغييرات در رنگ و اندازۀ خال
ظاهر شدن ضايعه ای غير طبيعی و نامنظم به رنگ قرمز ،صورتی ،سفيد و آبی تيره
لکههای قهوهای بزرگ روی پوست با خالهای تيره تر در درون آنها
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سرطان خون )لوکمی(
سرطان خون يا لوکمی ،خون و مغز استخوان )بافت اسفنجی استخوان که مسئول توليد سلولهای جديد
خون است( را تحت تأثير قرار میدهد.

نشانه های سرطان خون يا لوکمی معموﻻً در بين افراد متفاوت است ،اما اغلب شامل موارد
زير است:













خستگی مزمن
تب
لرز
حالت تهوع
استخوان درد
ابتﻼ به عفونتهای مکرر
کاهش لخته شدن خون
مشکﻼت تنفسی
کاهش وزن ناگهانی
احساس سنگينی و پری بعد از خوردن مقدار کمی غذا )سيری زودرس(
سردرد

لنفوم غير هوچکين
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لنفوم غير هوچکين در غدد لنفاوی و بافت لنفاوی موجود در معده ،روده ها يا پوست ايجاد میشود .تورم
در يک يا چند گره لنفاوی شايعترين عﻼمت اوليه لنفوم غير هوچکين است .اين شکل از سرطان میتواند
در ساير بخشهای بدن مانند دستگاه گوارش ،استخوانها يا پوست شروع شود.
نشانههای سرطان لنفوم غير هوچکين عبارتند از:
تورم بدون درد در غدد لنفاوی زير بغل ،گردن يا کشاله ران
تب
خستگی مزمن
سرفه مداوم
درد در ناحيۀ قفسه سينه
از دست دادن اشتها
کاهش وزن ناگهانی
بثورات پوستی )راش جلدی(

سرطان ريه
نشانه های سرطان ريه هميشه در مراحل اوليه بروز اين بيماری به سادگی قابل شناسايی نيستند .در
صورت بروز عﻼئم نيز ،افراد معموﻻً آنها را با عفونتهای حاد تنفسی يا سرماخوردگی اشتباه میگيرند.

عﻼئم هشدار دهندۀ سرطان ريه عبارتند از:







سرفههای مداوم که با گذشت زمان بدتر شود
عفونتهای مکرر تنفسی ،مانند پنوموکوک )ذات الريه( يا برونشيت
گرفتگی ،خشونت صدا و يا تغييرات ديگر در صدای شخص
کوتاه شدن عمق تنفس يا خس خس سينه
کاهش وزن غير منتظره
از دست دادن اشتها

سرطان کبد

نشانه های سرطان کبد معموﻻً با اختﻼﻻت گوارشی يا سوءهاضمه مرتبط است .يرقان يا زرد شدن پوست
و سفيدی چشمها ،میتوانند نشانۀ وجود مشکﻼت کبدی باشند.

ساير عﻼئم هشدار دهندۀ سرطان کبد عبارتند از:








خستگی
خارش پوست
احساس درد ،التهاب و ورم در شکم
از دست دادن اشتها
کاهش وزن ناگهانی
حالت تهوع
استفراغ
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چه زمانی بايد به پزشک مراجعه کنيم؟

معموﻻً اکثر سرطانها در مراحل اوليۀ خود عﻼئم قابل توجهی را به همراه ندارند .عﻼئمی که در اين
مقاله ذکر شدهاند معموﻻً نشانههای کلی و غير اختصاصی بوده که میتوانند علت ديگری به جز سرطان
داشته باشند .به هر حال در صورت مشاهدۀ اين عﻼئم و عدم بهبودی آنها بعد از دو هفته ،بهتر است به
پزشک متخصص مراجعه کنيد؛ چرا که تشخيص زودهنگام سرطان در موفقيت آميز بودن درمان آن بسيار
مؤثر است.
واحد ارتقاء سﻼمت بيمارستان پارس
بهمن ماه 1400
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