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 تفاوت مولکولی سلول سالم و سرطانی -۴
  

 ،هـا   سـلول   شدن دلیل سرطانی 
 ي مـاده ا یـ  DNA دیـدگی  آسـیب 
  ي هـسته کـه در  سـت ها ژن ي  سازنده
 در تمـام    وادایـن مـ   .  قرار دارد  سلول
 هـا  آن فعالیت د ونها وجود دار   سلول

ــی  ــرل م ــنک را کنت ــاژن .دن ــک ه  بان
 . هستندها  سلولاطالعات

  

  
هـاي   امـا سـلول  ؛دیده را تعمیـر کنـد   آسیب DNAبدن یا سلول قادر است ،تر مواقع  در بیش 
، برند دیده را از والدین به ارث می سیبآهاي گونه ژن که این کسانی. نایی را ندارندسرطانی این توا
 ژن معیـوب بـه   يکننـده   فـرد دریافـت    اگـر . سرطانندمبتالشدن به    در معرض خطرِ  بیش از دیگران    

  .نامندرا سرطان ارثی می سرطان مبتال شود، آن
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 کـشیدن  ماننـد عـواملی   ؛بینند محیط آسیب میزاي  ها در اثر عوامل سرطان مواقع ژن  اکثر اما
مـواد  یـا مـواد شـیمیایی کـه از طریـق        ایکـس ي ماوراي بنفش، اشعه ازقبیل هاي مضر پرتوسیگار،  
  .دنشو وارد بدن می و هواهانوشیدنیغذایی، 

  

 
  
 (Metastasis)گر بدن يروی سرطان به نقاط دشيپمتاستاز،  -۵

 هـا از قبیـل سـرطان خـون     بعضی سرطان   اما در  ؛کند  می اد ایج 1 یا تومور  سرطان معموالّ غده  
سـاز   در خـون و اعـضاي خـون   هاي سرطانی  سلول بلکه ؛آید وجود نمی ه غده ب  )لوکیمیا یا لوسمی  (

جــا تومــور  شــده و در آن هــاي دیگــر منتقــلهــا و انـدام بـدن قرارگرفتــه، از ایــن طریــق بــه بافــت 
هـاي خـونی     قادرنـد بـه داخـل رگ   ،هـم  نی ندارنـد هاي سرطانی که منشأ خو   سلول. دنکن ایجادمی

                                                   
1. Tumor 
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 از طریق خـون     ونند   ک مجاور نفوذ 
به نقاط دیگر بدن     یا سیستم لنفاوي  

 بـه   نیزدر محل جدید     .منتقل شوند 
دهنـد    خود ادامه میي رویه رشد بی 

هاي سـرطانی را جـایگزین        سلول و
این فرایند . کنند میهاي سالم   سلول

  .نامند می 1را متاستاز
 
  
  

جا تومور ایجاد کنند، آن را  هاي سرطانی روده به کبد سرایت کرده و در آن   سلولمثالً  اگر  
  .نامند نه کبدسرطان روده می

  

  

                                                   
1. metastasis 
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خـیم   خـوش   یـا Benign غیرسـرطانی را    ي  هغـد . سـرطانی نیـستند   هـا   یا تومـور  ها   تمام غده 
 در مواردي ممکـن اسـت چنـین      اما ؛کنند ها معموال به جایی نفوذ یا سرایت نمی        این غده . نامند می
مـرور     بـه اگـر .  قراردادنظرتحت  را ها  باید آنبه این دلیل  ؛دن شو بدخیم ي  ی تبدیل به غده   یاه غده

  . مشورت کردپزشک باید با ،اي مشاهده شده  چنین غدهي زمان تغییري در اندازه
  

  
  

 از )شش(  ریهرطان و س روده  مثالّ سرطان  ؛کنند طور متفاوت عمل می    ههاي مختلف ب  سرطان
 بـه ایـن جهـت    ؛دهنـد  نظر میزان و سرعت رشد متفاوتند و به داروها نیز واکنشی متفاوت نشان می            

  .شود  درنظرگرفته اوو نوع سرطان  درمانی مطابق با شرایطباید بیمار،براي هر 

  
   سرطان)دمیياپ(گيري  همه -۶

 خـود  یمکـن اسـت در طـول زنـدگ    تقریباّ نیمی از مردان و بیش از یک سوم زنان در دنیا م          
خطـر  . اند  یا سرطان دارند و یا داشته؛کنند ها انسان با سرطان زندگی می میلیون. دچار سرطان شوند  

 مثالّ با ترك ؛اي کاهش داد مالحظه طور قابل  ه زندگی ب  روشییر در   غتوان با ت   سرطان را می  ابتال به   
امکان  ،شود داده طان هرچه زودتر تشخیصاز طرفی سر. آب سالم و ورزش وسیگار، با مصرف غذا

 %77 امـا  مبـتال گـردد؛  سـرطان  بـه   ممکن است  و سالیهرکس و در هر سن    . شود تر می  مداوا بیش 
  .است شده داده  سال به باال تشخیص55 اشخاص ها در سرطان
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 .مالحظه فرمایید
  

  
  
 هاسرطانعوامل اختصاصی برخی  -۸

ممکـن اسـت بـه    ) پـانکراس ( لمعـده زا، دهان، حنجره، مثانه، کلیه، مري و لو  ریههاي  سرطان
 تلفـات  %30تنهـایی باعـث    کشیدن سیگار بـه . شدبا استفاده از تنباکو و کشیدن سیگار ارتباط داشته       

  .ناشی از سرطان است

� :باشد  ممکن است به عوامل زیر بستگی داشتهسرطان پستان 

 .شودظاهر میسال  40 باالي افرادمعموال در  :سن •

 (strogen)  استروژني زنانه میزان هورمونباالبودن  :یرات هورمونیغیت •

 ي  زیـرا در دوره ؛کنـد  تـر مـی    سـرطان را کـم     به  ابتال  خطر ،شدن حامله :حاملگینبودِ   •
  .تر است  استروژن کمي دوران شیر دادن میزان هورمون زنانه حاملگی و در

 ،دفعـات بیـشتر فعالیـت جنـسی دارنـد          م و بـه   زنـانی کـه از سـن کـ         :فعالیت جنـسی   •
 زیـاد  حدلیـل ترشـ    بـه ،ندشـو باردار   دیرتر همکه دیرتر هم ازدواج کنند و  خصوص هب

 .تر در معرض خطر هستند بیش ،روژناست


