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 نكاتي در مورد پيشگيري از سرطان ها

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

 

 دكتر نعمت اهلل رستمي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

 : دارد وجود پيشگيري نوع دو سرطانها مورد در 

 پيشگيري اوليه كه قبل از سرطان اعمال مي شود  -1

 . آيد مي در اجرا به سرطان به ابتال از بعد كه رس زود يابي بيمار  پيشگيري ثانويه با -2

متاسفانه علي رقم پيشرفتهاي زيادي كه در زمينه سرطان شناسي به خصوص در ده هاي اخير حاصل شده در زمينه پيشگيري 

اني نداشررته ايم ي ي از دليل عدا ايم موفتيچ عدا شررناخچ دقيل علل سرررطانها اسررچ هر دند ما از سرررطانها موفتيچ دند

ايم ولي هيچ كداا از ايم عوامل خطر به تنهايي عوامل خطر زيادي در زمينه رشررد سررلولهاي سرررطاني را شررناسررايي كرده

ما در بحث پيشگيري اوليه روي سه عامل: سيگار،  دارند نتش سلولها شدن سرطاني فرايند در بل ه نيستند سرطان ايجاد  عامل

شا اهلل در فرصچ هاي آتي در مورد پيشگيري ثانويه بحث خواهيم كرد  شعه خورشيدي ماورا بنفش بحث مي نيم و ان تغذيه و ا

يماريهاي سيگار: سيگار شايع تريم عمل سرطان زاي قابل پيشگيري اسچ البته سيگار عالوه بر سرطانها در مرگ مير ناشي از ب

 قلبي و عروقي و ريوي نتش عمده اي دارد .

عامل سرطانزا شناخته شده اسچ ايم عوامل سرطانزا در يك سوا سرطانها نتش شناخته شده اي دارد از جمله  43در سيگار 

 در سرطان ريه مثانه سر و گردن )دهان و حنجره ( مري...........

سيگار در  صرف  سفانه م سوا همچنان رو بهسال اخير بر خال 50متا شورهاي جهان  سعه يافته در ك شورهاي تو  افزايش  ف ك

سچ  برنامه علچ هميم به اند كرده سيگار مصرف به شروع سالگي 18 از قبل سيگاريها صد در هشتاد موجود اطالعات طبل ا

عتياد به سرريگار حتي اگر ا از بعد شررود گرفته جدي بايد سرريگار به اعتياد از اجتناب براي مدرسرره خانواده در آموزشرري منظم

 . نشود منتفي كامال خطر ايم هم شايد و دارد وجود باليي حد در سرطان به ابتال خطر مدتها كنيم ترك را  سيگار

سيگار نيز در  سيگارهاي مزمم اتخاذ يك 90در مورد ترك  شد ولي در  سيگار فردي و بدون كمك ديگران مي با % موارد ترك 

ل مشاوره پزش ي و دارو مي باشد لزا اسچ. ترك تدريجي سيگار معمول موفل نيسچ وبايد يك باره برنامه ترك سيگار كه شام

ايم كار انجاا شود استفاده از سيگارهاي با فيلتر مخصوص وبا ني وتيم كمتر در سرطان زايي سيگار تغييري نميدهد ن ته آخر 

 در مورد سيگار ايم اسچ. 

در معرض دود سيگار مانند همسر و فرزندان فرد سيگار شانس ابتال به سرطان ريه بيشتر از  كه متاسفانه در افراد غير سيگاري

 افراد عادي اسچ .

ستات رحم و كولم همان  ستان پرو سرطان پ صوص  سرطانها به خ شگيري از  شده براي پي صيه  رژيم غذايي: رژيم غذايي تو

اري هاي قلبي و عروق توصرريه مي شررود اشررعه ماورا بنفش رژيمي اسررچ كه براي پيشررگيري از بيماريهاي مزمم از جمله بيم

شود و لذا تغيير در  سوب مي  سرطانزا مح سچ عامل  شيدي براي پو شعه خور شان مي دهد كه ا شيد مطالعات متعدد ن خور

 پوشش خارج از خانه به خصوص استفاده از كرمهاي ضد آفتاب موثر شناخته شده در روزهاي گرا آفتابي توصيه مي شود 
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