
  رساني عمومي در ارتباط با سرطان
،روشهاي  عوامل خطراطالع رساني عمومي در زمينه معرفي 

  تشخيص زودهنگام و پيشگيري از بروز سرطانها
  

  : عوامل خطر
ها را مي توان به پنج گروه  عوامل عمده خطرساز ابتالء به سرطان

  :به شرح زير طبقه بندي كرد
  : عوامل خطر ساز مربوط به رفتار يا روش زندگي) 1 
 در ارتباط با ) سيگار يا قليان كشيدن( 1مصرف دخانيات

همراه افزايش خطر مالنوما با ي ماوراء بنفش  سرطان ريه، اشعه
  .است

 

 
 در ارتباط با سرطان حفره دهاني، حلق، : مصرف الكل

 مري، كبد، پستان و احتماالً كولون و ركتوم  ، حنجره
 ها به انواع رژيم  موارد سرطان%  30بيش از : رژيم غذايي

مصرف ميوه و سبزيجات و فيبر در . غذايي انسان بستگي دارد
ارتباط با كاهش خطر سرطان كولون و ركتوم، حلق و حنجره، 

مصرف گوشت قرمز، . ريه، مري و معده و سرويكس مطرح است
با افزايش سرطان كولوركتال در ارتباط شت فرآوري شده گو

                                                 
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، مصرف دخانيات به تنهايي عامل  ١

 .مرگ ناشي از سرطان است% 20تومورهاي بدخيم و % 30

ارتباط سرطان پستان با مصرف چربي نيز ثابت . مطرح شده است
 . شده است

 با افزايش خطر سرطان اندومتر، پستان  2افزايش توده بدني
 .همراه است) پس از يائسگي(
 هاي كولوركتال، پستان،  سبك زندگي كم تحرك با سرطان

 .اندومتر همراهي داردپروستات و 
 

 
  
  :عوامل خطر ساز ژنتيكي)  2

و افزايش خطر  BRCA-1و  BRCA-2مثل تغيير در دو ژن 
  سرطان پستان

  پوليپوز آدنوماتوز فاميلي و سرطان هاي دستگاه گوارش
  
  : عوامل خطر ساز محيطي)  3
 هاي  آزبست، سيليكا، آمين: كارسينوژن هاي شغلي

 آروماتيك  و فلزات سنگين
 هاي هوا، آب و خاك،  آلودگي: هاي محيطي آلودگي

هاي مورد استفاده در پخت  هاي درون خانه مثل سوخت آلودگي
 و پز در جوامع روستايي

 مايكوتوكسين ها، آفالتوكسين، آسپرژيلوس، : آلودگي غذا
 ، تركيبات نيتريت و نيترات  DDTمواد شيميايي صنعتي مثل 

                                                 
2 BMI=Body Mass Index 

 يكس، پرتوهاي كيهاني و ساز مثل پرتو اشعه ا پرتوهاي يون
 3ماوراء بنفش خورشيدي

  : عوامل خطرساز پزشكي)  4
  اشعه درماني  
  مصرف برخي داروها مثل داروهاي ضد بارداري در افزايش

مختصر سرطان پستان و پيشگيري از سرطان اندومتر و تخمدان، 
هاي هورموني و برخي  داروهاي ضد سرطان، آنتاگونيست

 ستم ايمنيداروهاي سركوب كننده سي
  
  : ها ابتالء به ساير بيماري)  5
 ها در جوامع در حال  يك چهارم سرطان: هاي مزمن عفونت

در   Cو Bويروس هپاتيت . ها هستند توسعه منتسب به عفونت
ارتباط با كارسينوم هپاتوسلوالر كبد، ويروس پاپيلوماي انساني 
در ارتباط با سرطان سرويكس، ويروس اپشتين بار در ارتباط با 
لنفوم بوركيت، هوچكين و كارسيوم نازوفارنكس، ويروس 

، Tانساني در ارتباط با لنفوم و لوسمي سلول  Tلنفوتروپيك 
و ساركوم كاپوزي،  HIVهليكوباكتر پيلوري و سرطان معده، 

 شيستوزوما و سرطان مثانه
 هاي همراه با سركوب سيستم ايمني و ساركوم  بيماري

 پوست غيرمالنومي، لنفوم غيرهوچكينسرطان كاپوزي، 
  : تشخيص زودهنگام سرطان

  
تشخيص زودهنگام يك سرطان بمعناي تشخيص آن سرطان در 

و كوچك است و احتمال ) لوكاليزه(مرحله ايست كه هنوز محدود 

                                                 
ديگر نظير تلويزيون، موبايل و مايكروويو مطالعاتي انجام  در مورد امواج 3

 شده ولي نتايج روشني در اين زمينه وجود ندارد



ي كلي براي تشخيص  دو شيوه. درمان قطعي آن زياد است
  :زودهنگام، آموزش و غربالگري است

به منظور افزايش آگاهي در مورد عاليم و نشانه  آموزش -1
ص در جمعيت درمعرض خطر، هاي اوليه سرطان بخصو

هاي  طور در بين پزشكان سطوح اوليه مراقبت همين
  . بهداشتي، پرستاران و پيراپزشكان است

فرآيندي است كه در آن يك آزمايش باليني  غربالگري -2
براي جمعيت بي عالمت اما در معرض خطر بيماري انجام 

. شود تا امكان تشخيص قبل از بروز بيماري فراهم شود مي
د توجه داشت برنامه تشخيص زودهنگام فقط درصورتي باي

در غير . موفق است كه درمان مناسب در دسترس باشد
 . لزومي ندارد اين صورت اجراي برنامه تشخيص زودهنگام،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  :پيشگيري از بروز سرطان 
  

با بخش بزرگي از علل سرطان ها شناخته شده نيستند اما 
ها  سرطان 3/1توان از بروز حداقل رعايت چند نكته مي 

   :جلوگيري نمود
  عدم استعمال دخانيات  -1
  عدم مصرف مشروبات الكلي  -2
رعايت رژيم غذايي مناسب يعني مصرف سبزيجات و  -3
، استفاده كم از غذاهاي با منشا  )روزانه و به مقدار كافي(جات  ميوه

، عدم مصرف مواد غذايي داراي ماده نگهدارنده  چربي حيواني
نيتريت مثل سوسيس و كالباس، عدم مصرف غذاهاي كپك زده، 

  اندود و نمك سود  شور، دود
  نگه داشتن وزن در حد طبيعي  -4
  هاي ورزشي منظم  انجام فعاليت -5
  زا  محدوديت مواجهه با عوامل شغلي خطر -6
بخصوص در (ر آفتاب جلوگيري از مواجهه طوالني با نو -7

  ) بعدازظهر 4صبح تا  10ساعات بين 
  هاي خانوادگي   پيگيري موارد ژنتيكي و انواع سرطان -8
  هاي مقاربتي  رعايت بهداشت جنسي و پيشگيري از بيماري -9
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خطر و راههاي پيشگيري از سرطان

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

مديريت بيماريهاي غير واگير و خاص اداره سرطان مركز  

 


