
   Cancer             سرطان

  
  برگردان: علی صفاريان       ٢٠٠٢اکتبر        نگارش: برايان ورهگی

  
پژوهش های  در اختياراست. حجم انبوهی از منابع  انجمن سرطان کانادا کنونتا گروه هايکی از موفق ترين 

به نظر می رسد ما به . دمی باشافزايش  در حالهمچنان به سرطان  مبتالياننرخ  لکن است قرار گرفته یسرطان
توسط  هزينه شدهبازگشت سرمايه به  سپس و می کنيمهزينه مبالغی  ابتدا می شويم که سوق داده مسيریسمت 
تنها ناظر ما  چرا که روبرو می شويم عمر طولتمام  برای وهاردا بيشتر مصرف بالمعالسرطان و  نرخازدياد 

درمان از  ممانعتو  جلوگيریشاهد  ق گوناگونل به طرهمان حادر و  هستيم پيشرفت بيماری و آهسته شدنکند 
شده سرطان  در زمينه انسرمايه گذار موجب کسب حداکثر درآمد برایعملکرد اين  سرطان می باشيم. بيماری
بدن ما به طور مکانيسم چگونه  که هشرح داد ،ناپديد شدهبه نظر می رسد که . يکی از مطالعات پزشکی است

سوخته شد يافته های خود  به دليل. اين مطالعه می کند غلبه سرطان بر ستفاده از دارو يا جراحیطبيعی بدون ا
 یبهبود مرتبهده خود به خودی  ،به طور متوسط معمول خوددر طول عمر سرطان  دارای فردمی گويد را که چ

  .می يابد
  

سلول های اصوال . بودهيا خواهد م درمان آن گیچگوندرک شود احتمال  عنايتسرطان حقيقی به علت  چنانچه
تعادل  آن توسط کنترل .هستند نه توليد مثل جنسیو  تقسيم سلولی سادهتوسط  جايگزينیو  مرگدر حال  پيوستهما 

 در مغزهيپوفيز حياتی  ی غده. انجام می پذيردفشرده هورمونی و بازخورد سيستم غدد درون ريز (غدهای) 
     ؛ هورمون محرک تيروئيدشامل که ريزدمی بيرون  اين غده از )ها ئين(پروت ها . برخی هورمونقرار دارد
   .) می باشندLH( ال اچ ، هورمون محرک فوليکول (هورمون) و هورمون لوتئينيزه کننده)TSH( تی اس اچ
 اساسحفظ  جهتکافی  ميزانپروتئين به  بيرون فرستادنبرای  الزم مقدارتيروئيد به  رشد باعث تی اس اچ

        سطوح اساسبر اين  هيپوفيز آنگاه باشدمی  تنفس تعدادان قلب (گردش خون)، درجه حرارت بدن و ضرب
اطالع دهد  تخمدان تا به ريزدمی را بيرون  )FSHاف اس اچ ( ،هيپوفيزغده  .می کند تنظيمخود را  تی اس اچ

سپس  .يابداستروژن افزايش سطح تا  دبپرداز شيردادنبرای  ها پستان فعاليتو حفظ به توليد تخمک گذاری  تا
 (قاعدگی) جهت خونريزیضخيم شدن ديواره رحم به منظور آماده سازی برای جنين و يا  آل آچ را برای هيپوفيز

اين . گيرددر کبد و پوست انجام می  بخشی، می شودتوليد تستوسترون موجب  همچنين آل آچ. بيرون می ريزد
پوست های باکتری  لذا گردندمی ، باکتری ها ها، مخمر، انگل هاوس هارشد ويرموجب  همچنين ها پروتئين

 . اين ارگانيسم ها به طور مستقيم نمیمی گرديم) جوشدانهآکنه ( دچارما  بنابراينمی کنند (استاف) نيز رشد 
همراه  البته موجبات آن را فراهم می کنند، ،مواد زائدبقا و  آنها جهتاما مکانيسم های شوند باعث سرطان  توانند

سيگار. بنابراين می توان گفت که دود و  (تينز) رنگرقيق کننده ؛ مانند پيرامون محيطموجود در با مواد سمی 
 بيش از حد سمی ،سلولتقسيم نرمال  جهت محيط موقعيتی کهبه تکثير در  سلول هاتحريک  ،سرطان حقيقیعلت 
   است.

  
است که اين  آن داريمد. چيزی که ما نياز به درک نباعث سرطان می شو مواد سمیبه طور کلی گفت می توان 

يک اطمينان از با می توانيم  ما. می باشد سموم توليد خود در حال زندگی سالم تنها از لحظههر در ما بدن 
به  در اصطالح عمومی. اين دست يابيم به بهبودیو کرده دخالت  سموم سازی و زدودنخنثی  درمکانيسم قوی 

 راه. اما در بدن ما تنها نگاه کنيدسيستم ايمنی بدن به عنوان يک ارتش به عنوان سيستم ايمنی شناخته شده است. 
جديد  چرخ هایبه شما نياز  ارتش که کنيد. تصور می باشد(عروقی)  یخونطريق سيستم از  ای حمل و نقل جاده

 برای ساختن به اندازه کافی باروت همچنين دارد. نوجود  برای ساختن آنها یالستيکنه وشما هيچگدر بدن و دارد 
حال هيپوفيز برای  در همين. نداريم (انرژی) بنزينفرسوده هستند، و ما کهنه و  ها تفنگو ، وجود نداردگلوله 

   بپردازد. یو سالمت فعاليتحفظ به  سينههای  رشد سلولبا تحريک  می دهد تا پيام بيشتر استروژن (هورمون)
  
  
  



  
 را موردبدن ما  خودهمچنين ) و ها ، و ويروسها، قارچ ها، انگل (باکتری ها مهاجمرمانی موجودات شيمی د

. هيچ کدام از اين دارد عوارض جانبی می کند البتهحذف های مورد حمله را بافت  ،. جراحیقرار می دهد فهد
 موقعی است کهدر اين  .می کنندسود نگرفته و استفاده ن بدن درهم شکستهو  درماندهايمنی سيستم از  روش ها

محتاج و همچنين دارد به اطراف برای حرکت گردش خون (عروق)  سيستم پشتيبانیبه احتياج سيستم ايمنی بدن 
کبد از و  ،ها مثانه تا ها کليهاز که  مباشي آگاه. ما بايد می باشدبدن از سموم  خروج برای توانايیو کسب قدرت 

ها و ابزار بابدن  آماده سازی و تجهيز. دارند نقشو درمان سرطان پستان  شگيریپيدر ها روده های سيستم  تا
  می باشد. در برابر سرطانو تهاجم  بهترين دفاع  قادر به حل مشکل گردد خود بدن تا وسايل

  
آن در تمامی افراد به  خطر اما ،کندتاثر را م جنين حتی و سال و سن هر در افراد می تواند تمامی سرطان

کل مرگ  از %١٣حدود  باعث سرطان ،انجمن سرطان آمريکا ابر اطالعاتبر. يابدافزايش می  کهولت زاتموا
  .فوت کردند سرطان در اثر نفرميليون  ٧.۶ جهاندر   ٢٠٠٧در سال  ؛می باشدافراد  و مير
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