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 توصيه هايي براي كاستن از خطر ابتال به انواع سرطان ها
 

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

 دكتر رضا ماليري فوق تخصص خون و انكولوژي

راه هاي پيشگيري از آن را پيدا كنيم دانشمندان در آزمايشگاه توانيم هر چه بيشتر درباره علل ايجاد سرطان بدانيم، بيشتر مي

ست، مي سر ا شند و تالش ميها در جست و جوي علل احتمالي ايجاد سرطان كه نام پزشكي آن كان كنند تا تعيين كنند كه با

سرطاني مي سلول ها در هنگامي كه  سرطان را در پيوندد. محققين همچنين الگشوند، به وقوع ميدقيقا چه چيزي در  وهاي 

يعني حالت هايي را كه  شاااانب ابتال به سااارطان را ا زاي   (risk factors)كنند تا عوامل خطرزا جمعيت ها مطالعه مي

ند. همچنين در جسااات و جوي  اكتورهاي حتاكت كننده  ياب كه خطر ابتال را كاه   (protective factors)ميدهند ب

 دهند، هستند.مي

شكان نيز به  سرطان ميحتي پز ضيح دهند چرا برخي ا راد مبتال به  شوند، اين شوند و عده اي ديگر نميندرت قادرند كه تو

شود و اگر چه آلوده شدن با برخي موضوع واضح است كه سرطان توسط صدمه جسمي مانند ضربه شديد يا كو تگي ايجاد نمي

هد اما ساارطان مسااري نيساات و هير كب ساارطان را از تواند خطر برخي از انواع ساارطان را ا زاي  دويروس هاي خاص مي

 گيرد.شخص ديگري نمي

باشد. تعدادي شود سرطان ناشي از مخلوطي از عوامل مربوط به شيوه زندگي وراثت و محيط ميسرطان در طي زمان ايجاد مي

ز انواع سرطان مربوط به مصرف اند. بسياري ادهند شناسايي شدهاز عواملي كه خطر پيداي  سرطان را در يك  رد ا زاي  مي

تنباكو، خوراكي و نوشااايدني ها، قرار گر تن در معرر قرار گر تن در معرر مواد ايجاد كننده سااارطان وكارسااانو ن ها  در 

 باشند.باشد برخي ا راد نسبت به ديگران به اين  عوامل حساس تر ميمحيط زندگي و محل كار مي

سرطان ميبا اين وجود، اكثر ا رادي كه مبتال  شده را ندارند و هم چنين اكثر ا رادي كه به  شناخته  شوند هير يك از عوامل 

 شوند.عوامل خطرزا را دارند مبتال به سرطان نمي

سرطان مي شگيري مياز برخي عوامل ايجاد كننده  شگيري كرد برخي ديگر، مانند عوامل وراثتي غير قابل پي شند اما توان پي با

توانند با آگاهي از عوامل خطر و هم چنين با مشااورت با پزشااك خود در آنها مطلع بود ا راد جامع مي بهتر اساات كه از وجود

مورد معاينات پزشااكي از برخي عوامل خطرزاي شااناخته شااده پيشااگيري نمايند. برخي عوامل خطرزا وجود دارند كه شااانب 

 پيداي  سرطان را ا زاي  ميدهند:

در معرر دود آن قرارداشتن مسبب حدود يك سوم مرگ هاي ناشي از سرطان در هر سال كشيدن تنباكو، جويدن و  تنباكو:

شيده اندمي سيگار ك سال هايي كه  سيگار در روز، تعداد  سرطان ريه با تعداد  سيگاري خطر ابتال به  شد در ا راد   year)با

pack)  شاق كرده اند ا ستن شدت دود آن را ا سيگاري و اين كه به چه  صول  يابد در مجموع آن هايي كه  زاي  ميو نوع مح

باشد. ا راد برابر ا راد غير سيگاري مي 10كنند احتمال ابتال به سرطان ريه در آنها حدود يك بسته سيگار در روز استعمال مي

ه، باشند، مانند سرطان دهان، حنجرسيگاري هم چنين در معرر پيداي  انواع ديگر سرطان نسبت به ا راد غير سيگاري مي

مري، پانكراس، مثانه، كليه، و گردن رحم. ساايگار كشاايدن هم چنين ميتواند احتمال پيداي  ساارطان معده كبد، پروسااتات، 

نمايد و خطر كولون و ركتوم را ا زاي  دهد خطر سرطان بال اصله پب ازاينكه شخص سيگار را ترك نمايد شروع به كاه  مي

 كاه  دارد. به تدريج هر ساله پب از ترك نمودن رو به

ناميده  (passive smoking)دهند كه مواجهه با دود ساايگار در محيط كه به  عنوان دود غير مسااتقيم مطالعات نشااان مي

 دهد.شود نيز خطر سرطان ريه در ا راد غير سيگاري را ا زاي  ميمي



 نمايند.سرطان نق  ايتاء ميمحققان در پي يا تن اين موضوع هستند كه چگونه عوامل تغذيه اي در پيداي   تغذيه:

ستات  سرطان كولون، رحم و پرو صي مانند  صو سرطان هاي به خ شواهد حاكي از ارتباط بين غذاي داراي چربي زياد و  برخي 

سوي ديگر، برخي مطالعات  شد. از  ستان در ارتباط با سرطان پ ست با  سن ممكن ا ست چاق بود بي  از حد درميان زنان م ا

توانند در برابر برخي از انواع سرطان نق  حقتاكتي داشته غذاهاي حاوي  يبر و مواد تغذيه اي خاص مي باشد كهبيانگر آن مي

 باشند.

ست از مقادير مردم مي سالم كاه  دهند. يك تغذيه متعادل عبارت ا سرطان را در خود با انتخاب غذاهاي  توانند خطر ابتال به 

سبزيجات و  راوان غذاهاي غني از  يبر، ويتامين ها، مو اد معدني و كم چربي. اين به معناي خوردن مقادير  راوان ميوه جات و 

شير كامل، كره و اغلب پنيرها .  شت پر چربي و لبنيات داراي چربي  راوان ومانند  صرف كمتر  تخم مرغ، گو غالت در روز و م

 باشد.سب ساالد، مارگارين و روغن  سرخ كردني مي

دارند كه انتخاب ماده غذايي سااالم بساايار متيدتر از مصاارف  انواع مكمل هاي ويتاميني و مواد  بسااياري از دانشاامندان عقيده

 باشد.معدني مي

شود كه مي تواند منجر تاب  اين اشعه از خورشيد موجب پير شدن زودرس پوست و آسيب پوستي مي تابش اشعه فرابنفش:

س ست كه تو سرطان پو ست گردد. براي كاه  خطر  سرطان پو ست تا از مواجهه با ط تاب   رابنت  ايجاد ميبه  شود بهتر ا

سط روز واز  شيد و شما از  3صبح تا  10خور سايه  ست كه هنگامي كه  ساده ديگر آن ا بعد از كهر  اجتناب نمود. روش روش 

 خود شما كوچك تر است از ايستادن مقابل خورشيد حذر نماييد.

 هاي بلند جنبه حتاكتي دارند.ذب كننده اشعه  رابنت ، شلوار و آستينپوشيدن يك كاله لبه پهن، عينك هاي آ تابي ج

سي هاي الكل: سرطان دهان، گلو، مري، حنجره، و كبد قرار دارند. برخي برر شديد در معرر خطر  زاينده پيداي   الكل هاي 

 .باشد كه حتي نوشيدن متوسط ممكن است تا حدي خطر سرطان پستان را ا زاي  دهدبيانگر آن مي

شعه پرتويونيزان: ست  در رويه هاي به كارگيري ا شعه  xسلول ها ممكن ا يا مواد راديواكتيو آسيب ببينند. در دوزهاي زياد، ا

توانند موجب ساارطان ياديگر بيماري ها شااوند. بررسااي ها بر روي باقي ماندگان بمب اتمي در  اپن نشااان هاي يونيزان مي

 دهد.لوكمي و سرطان پستان، تيروئيد، ريه، معده، و ساير اندام ها را ا زاي  ميدهدكه  پرتويونيزان، خطر پيداي  مي

شعه  1950قبل از دهه  شده،  xميالدي، ا شده، لوزه ، بزرگ  سرطاني ومانند تيموس بزرگ  به منظور درمان بيماري هاي غير 

ه ساار و گردن دريا ت نموده اند خطر بيشااتر ر ت. ا رادي كه پرتو درماني بكچلي ساار و آكنه  در بچه ها و جوانان به كار مي

بايست آن ازحد متوسط پيداي  سرطان تيروئيد در آنها طي سال هاي بعد وجود دارد. بيماران با سابقه چنين درمان هايي مي

 را با پزشك خود در ميان بگذارند.

لول هاي  طبيعي آنها آسيب برساند. بيماران تواند به سنمايند نيز ميپرتو  درماني كه بيماران جهت درمان سرطان دريا ت مي

ممكن است در مورد خطر پيداي  يك سرطان ثانويه  پب از پرتو درماني با پزشك خود مشورت نمايند. خطر پيداي  سرطان 

 ثانويه بستگي به سن بيمار در زمان  درمان و هم چنين قسمتي از بدن كه مورد درمان قرار گر ته دارد.

شعه ايكسي كه د شخيصي به كارميا شعه  ر كارهاي ت سبت به ا سطوح كمتري از پرتوتايي ن درماني  xرود، ا راد را  در معرر 

ضرات آنها ميقرارمي شد. با اين وجود مواجهه مكرر ميدهد. منتعت هاي چنين اقداماتي معموال بي  از م شد. با ضر با تواند م

ست ا راد با پزشك خود در مورد لزوم  ستتاده از پوش  براي محا ظت ديگر نقاط بدن بنابراين بهتر ا انجام هر عكسبرداري و ا

 مشورت نمايند.

تواند خطر ابتال به سرطان ك  ها ميقرار گر تن در معرر مواد شيميايي خاص،  لزات يا حشرهمواد شيميايي و ساير مواد:

اي از مواد ساارطان زا بنزن مثال هاي شااناخته شاادهرا  ا زاي  دهد. آزبساات، نيكل، كادميوم، اورانيوم، رادون، وينيل كلرايد، 

توانند به تنهايي يا همراه با ساااير مواد ساارطان زا مانند كشاايدن ساايگار عمل كنند تا خطر كانساار را باشااند. اين مواد ميمي

ست مي شاق آزب ستن ست كه ا سرو ا زاي  دهند. اين بدان معنا ست  شود و ا رادي كه با آزب سبب مزوتليوها  كار دارند و تواند 

 يابد.سيگاري هم هستند خطر بروز اين عارضه در آن ها ا زاي  مي



توان به درمان جايگزين نمودن هورمون ها در زنان يائساااه ، دي ا تيل اساااتيل از ديگر عوامل خطر در پيداي  سااارطان مي

سترول  سترو ن مي (DES)ب شاره نمود. دختران مادران حاملهكه  رم صناعي ا  DESه طي دوران بارداري خود از اي كباشد ا

ستتاده نموده سرطان رحم و وا ن ميا ستان، تخمدان،  اند، در معر خطر  پيداي   سرطان ها مانند مالنوم، پ شند. برخي از  با

 دهد.پروستات و كولون در برخي خانواده ها بيشتر از جمعيت عادي روي مي

 (screening)غربالگري

شخ سيله اي براي ت سترش بيماري و مرگ و مير غربالگري و شانه با هدف كاه  ميزان گ يص زودرس بيماري در ا راد بدون ن

باشند كه باشند ولي درعور بيانگر آن ميهاي غربالگري معموالً تشخيصي نميباشد. آزمونها، بررسي ها و شيوهناشي از آن مي

ه بيوپسي و تاييد پاتولو يك صورت گر ته باشد. شود كيك سرطان ممكن است وجود داشته باشد. تشخيص هنگامي د اده مي

شد مي شك به دنبال هر چيز غير معمول و لمب نمودن توده يا غده د رحال ر شات در معاينات  يزيكي معمول، پز شد. آزماي با

شعه  شگاهي، عكسبرداري با ا ست هاي آزماي نوع يا ديگر روش ها به طور عادي  قط براي چند  xغربالگري به خصوص مانند ت

 شوند.سرطان خاص به كار برده مي

ستان: شك و ماموگرا ي به عنوان روش هاي غربالگري  پ سط پز ستان تو شخص، معاينه باليني  پ سط خود  ستان تو معاينه پ

شي از اين بيماري را كاه  متيد مورد قبول قرار گر ته ستان خطر مرگ و مير نا سرطان پ ست كه غربالگري  شده ا اند. ثابت 

 شود كه زنان در دهه چهارم عمر و باالتر يك برنامه ماموگرا ي منظم يك بار در سال داشته باشد.صيه ميدهد تومي

ميزان مرگ و مير ناشي از سرطان گردن رحم از هنگام استتاده گسترده از پاپ اسمير كاه  يا ته است، گر چه گردن رحم:

سياري از  ست.   ب سمير را براي تمامي زناني اين روال پي  ازاين آغاز شده ا دستورالعمل هاي غربالگري ، آزماي  منظم پاپ ا

سي  عال بوده سن كه از نظر جن سيده 18اند يابه  صيه ميسالگي ر سي خطر انتقال ويروس اند، تو شروع  عاليت جن نمايد . با 

ساني سرطاا زاي  مي (HPV)پاپيلوماي ان صيه ن گردن رحم مييابد كه متداول ترين عامل ا تيولو يك براي  صله تو شد  ا با

 باشد.شده براي غربالگري با پاپ اسمير از يك تا سه سال متغير مي

آزمون خون مختي مد وع، معاينه ركتون باانگشت، سيگموئيد سكوپي سخت و انعطاف پذير، بررسي هاي  سرطان كولورتال:

 اند.رتاكتال مد نظر قرار گر تهراديوگرا ي با باريم و كولونوسكوپي  براي غربالگري كانسر كولو

ساليانه كه نمونه هاي هيدراته در آن به كار رود مي سرطان كولوركتال را آزومون خون مختي مد وع به طور  تواند مرگ و مير 

شوند ا زاي  مي سيت آزمون خون مختي اگر نمونه ها هيدراته  سا سوم كاه  دهد. ح سوي ديگر به ميزان يك  يابد ولي از 

شود سرطان دارند يابد. حدود دو الي ده درصد آن هايي كه خون مختي مد وع در آنها مثبت ميبودن آن كاه  مي اختصاصي

درصاااد آدنوم دارند. ميزان مثبت كابب باالي اين آزمون موجب ا  زاي  تعداد كولونوساااكوپي هاي ناخواساااته  30الي  20و 

 گردد.مي

ون سلول شناسي خلط به عنوان روش هايي جهت غربالگري سرطان ريه به كار راديوگرا ي هاي قتسه سينه و آزمسرطان ريه:

اند. هير گونه كاهشي در مرگ و مير سرطان ريه در اين بررسي ها يا ت نشده است. حتي غربالگري ا راد در معرر خطر ر ته

شااخيص دهد: اگر چه نتايج مثبت تواند ريه را در مراحل ابتدايي آن تمي (Spiral CT)باال وساايگاري ها  اثبات نشااده كه 

 كابب آن بسيار است.

سونوگرا ي از طريق وا ن و تعيين ميزان  سرطان تخمدان: ضمائم رحمي،  سر  CA-125لمب  سرمي به منظور غربالگري 

سرطان تخمدان در يك مرحله طان تخمدان به كار مي شخيص  سيت الزم براي ت سا شي  اقد ح ضمائم رحمي رو روند. لمب 

در هير   CA -125باشااد. سااونوگرا ي از طريق وا ن و يا غربالگري با هت كاه  مرگ و مير به طور قابل توجه ميابتدايي ج

منجر به يك بررسااي تواند اند. از اين رو غربالگري ساارطان تخمدان ميآزمون آينده نگر تصاااد ي تكميل شااده به كار نر ته

نتيجه گيري  1994سازد. طبق نظر انجمن ملي سالمت آمريكا  در سال تشخيص تهاجمي گردد كه الپاراتومي را ضروري مي

شدكه غربالگري معمول هستند و يا يكي ازاعضاي خانواده آنها گر تار شد، است ضرورتي ندارد، اما در خانواده هايي كه سندرم 

 تواند ارزشمند باشد.باشد؛ غربالگري مي ها شايع ميدان در آنهاي  نتيكي كانسر تخم



ستات: صوص  سرطان پرو سنج  آنتي  ن مخ شت و  ستات معاينه ركتوم با انگ سرطان پرو متداول ترين روش غربالگري 

ستات سرم مي(PSA)پرو سرمي مانند اندازه در  شد. آزمون هاي جديدتر  سبت با د آن در در تركيب به مقدار آزا PSAگيري ن

موجب گرديده است تا سرطان پروستات  PSAبايست به طور كامل مورد ارزيابي قرار گيرند. تأكيد بر غربالگري سرم، هنوز مي

شود. غربالگري سرطان پروستات بسياري از سرطان هاي شايع ترين سرطان غير پوستي باشد كه د رمردان تشخيص داده مي

سايي مي شنا شند اما توانايي جهت تشخيص بين تومورهايي كه كشنده بوده ولي هنوز قابل درمان مينمايند بدون عالمت را  با

سوب نمي سالمتي  رد مح صال تهديدي جهت  شد. در مردان باالي شوند، محدود مياز آنهايي كه كم خطر و يا ا سال  50با

 دارد.شيوع بسيار باالي سرطانها پروستات بدون نشانه هاي باليني قابل مالحظه وجود 

تواند موجب آساايب هايي مانند ناتواني جنسااي و بي شااوند ميدرمان قطعي ساارطان هايي كه توسااط غربالگري مشااخص مي

 اختياري ادراري در برخي ا راد شود.

اولتراسوند از طريق وا ن و نمونه گيري از رحم به عنوان تست هاي غربالگري جهت سرطان رحم مورد حمايت  سرطان رحم:

شدهقرار گر ته شنهاد  سه، پي سي خونريزي از وا ن در زنان يائ شده براي برر ست هاي اند. اين دو روش بكر  اند، اما به عنوان ت

 اند.غربالگري در زنان عالمت دار در نظر گر ته نشده
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