
 دانستنی های علمی در مورد سرطان

 

 هستند: عواملی که به طور مشخص با سرطان در ارتباط

 درصد از تمام مرگ و میر ناشی از سرطان ریه است و ارتباط تنگاتنگی با سایر سرطان ها  09مسئول  مصرف تنباکو

 دارد.

 میلیون مرگ در سراسر دنیا، در اثر اضافه وزن  5/4، با افزایش بسیاری از انواع سرطان ها همراه است و ساالنه چاقی

 اتفاق می افتد.

 ممکن است مصرف ارتباط میزان چربی، میوه جات، سبزیجات و فیبر رژیم غذایی با سرطان، هنوز نامشخص است.

 با افزایش سرطان کولون و مصرف بسیار زیاد گوجه فرنگی با کاهش سرطان پروستات همراه باشد. گوشت قرمز

  میلی گرم در روز( با افزایش خطر سرطان پروستات همراه است. میزان  0999) بیش از  مقادیر باالی کلسیممصرف

فوالت )اسید فولیک( رژیم غذایی، با کاهش سرطان کولون و پستان همراه است؛ مخصوصا در خانم هایی که الکل 

 مصرف می کنند.

 حلقی می شود. -طان های کولون، پستان، مری، و دهانیحتی در مقادیر متوسط، باعث افزایش خطر سر الکل مصرف 

  خطر ابتال به سرطان افزایش وزنفعالیت بدنی با کاهش خطر ابتال به سرطان های کولون و پروستات همراه است و 

 های متعدد را باال می برد.

  عداد ت تأسفانه. ماست مواجهه با اشعه ی ماوراء بنفش طبیعی یا مصنوعیسرطان پوست، مستقیما مرتبط با

اشعه های خورشیدی اولین دلیل سرطان های پوستی مالنومی و غیرمالنومی مبتالیان به مالنوم در حال افزایش است. 

است. اشعه ی ماوراء بنفش با مختل کردن سیستم ایمنی پوست، توانایی بدن برای رد سلول های غیر طبیعی را 

مراه با تاول و برنزه کردن بدن در فضاهای بسته، مخصوصا در بالغین تاریخچه ای از آفتاب سوختگی همحدود می کند. 

در معرض نور خورشید باشد، احتمال ابتال به سرطان  یبیشترمدت ه فرد چجوان، خطر ویژه ای برای مالنوم است. هر

 های پوستی غیر از مالنوم باالتر می رود.

 ( ویروس های زگیل تناسلیHPV هپاتیت ،)C (HCV ویروس لنفوسیت های ،)T  1انسانی تیپ (HTLV1 ویروس ،)

( ارتباط شناخته H. Pylori(، و هلیکوباکترپیلوری )EBV(، ابشتین بار )HBV) B(، هپاتیت HIVنقص ایمنی انسان )

 شده ای با سرطان های انسانی دارند.

  اجتناب از نور خورشید، استفاده از کرم ضدآفتاب، واکسیناسیون علیهHPVپاتیت ، هB و درمان زودرس یافته های ،

 می تواند جلوی ایجاد سرطان را بگیرد. HPVغیرطبیعی دهانه ی رحم و عفونت با 

  در افراد با خطر باالی ابتال به سرطان، پیشگیری دارویی می تواند کمک کننده باشد. اما خطر و مزایای این کار باید

اب غیراستروئیدی )اصطالحا مسکن ها( می توانند علیه پولیپ های به دقت سنجیده شود. آسپیرین و داروهای ضدالته

و  مرگ آدنوماتوز و سرطان کولورکتال اثر محافظتی داشته باشد و استفاده ی طوالنی مدت و با دوز پایین، احتمال

 میر ناشی از سرطان های تومورال را کاهش می دهد.

 



 از سرطان:صیه های کلی اصالح شیوه ی زندگی، برای پیشگیری تو

o .(! مصرف سیگار، قابل پیشگیری ترین علت سرطان است ) از تنباکو دوری کنید 

o .فعالیت بدنی داشته باشید 

o زن نرمال نگه دارید.بدنتان را در و 

o  از رژیم غذایی غنی از سبزیجات، میوه جات، غالت کامل و حداقل چربی های اشباع، گوشت قرمز و گوشت های

 لباس( استفاده کنید.فراوری شده )سوسیس و کا

o .مصرف الکل را محدود کنید 

o .در مقابل عفونت های جنسی از خود محافظت کنید 

o دختران و پسران را علیه  HPV .واکسینه کنید 

o .از مواجهه ی طوالنی با خورشید اجتناب کنید 

o  بزرگ را مرتب انجام دهید.معاینات روتین پستان، دهانه ی رحم و روده ی 
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