راهكارهاي پيشگيري از سرطان
بسياري از علل بيماري سرطان و اقداماتي كه در
جهت كاستن از خطرات شان است شناخته شده
است .در حال حاضر بسياري از سرطانها چون زود
تشخيص داده مي شوند مي توان بيمار را تا حد
زيادي زنده نگهداشت و بيمار مي تواند به زندگي
خود ادامه دهد اين مهم با انجام خود آزمايي و
غربالگري امكان پذير است.
مهم ترين عاليمي كه بايد مراقب آنها باشيد و با يافتن
هركدام از آنها به پزشك مراجعه نماييد ،به قرار زير
است:
وجود توده در هرجايي از بدن مانند پستان يا
-1
بيضه
تغيير در يك خال پوستي
-2
زخمي كه بهبود نمي يابد
-3
سرفه يا گرفتگي صدا بطور مداوم
-4
سوء هاضمه يا اختالل در بلع بطور مداوم
-5
تهوع يا سرفه خون آلود
-6
تغيير در عادات طبيعي روده مانند اسهال يا
-7
يبوست بطور دايم
وجود هرگونه خون در ادرار يا مدفوع و هر
-8
خونريزي غير طبيعي واژينال
كاهش وزن غير قابل توجيه
-9
 -11بي اشتهايي غير قابل توجيه
داشتن هريك از عاليم فوق به معني وجود سرطان نيست اما
بايد فورا به پزشك مراجعه كنيد تا وضعيت موجود كامال ارزيابي
شود .بايد دانست پيشگيري از سرطان محدود به سن خاصي
نيست و بايد با تغييرات تدريجي در مسير زندگي سعي در
اصالح شيوه زندگي خود و جامعه نمود.

در اين قسمت به توضيحاتي پيرامون راههاي پيشگيري از
سرطان مي پردازيم.
.1سيگار نكشيد:
سيگار نكشيدن بزرگترين عامل پيشگيري از سرطان است.
 %30مرگ و مير تمام سرطان ها به علت كشيدن سيگار
است .آمار ساالنه مرگ و مير ناشي از كشيدن سيگار
عبارتست از :بيش از  31111فوت بعلت سرطان ريه ،بيش از
 13111فوت بعلت سرطان مري ،حنجره ،مثانه ،كليه،
لوزالمعده و معده بيش از  66111مرگ بعلت ديگر بيماريها.
سرطان ريه شايعترين سرطان در مردان و مقام دوم شيوع را
در زنان دارد .اگر شما هر روز  25عدد سيگار بكشيد نسبت به
يك فرد غير سيگاري  25بار بيشتر در معرض خطر سرطان ريه
قرار مي گيريد و هرچه در سنين پايين تري سيگار كشيدن را
شروع كنيد امكان ابتال به سرطان ريه بيشتر مي شود.
چگونه خطر ابتال را كم كنيم؟

مهمترين راه قطع سيگار مي باشد و بهتررين راه ايرن اسره هرگ ر ر
سيگار هشيدن را شروع نكنيد .بگ محض قطرع سريگار رطرر ريشرر ه
سرطان متوقف مي شود مگر آنكگ تومور قبل از آن ريشر ه هرده باشد.
 .1سيگار هشيدن را قطع هنيد.
.2رژيم غذايي مناسب داشتگ باشيد:
تخمين زده شده هگ  %35سرطانها احتماال با رژيم غذايي در ارتباطنرد.
سرطان ايي هگ وابستگ بگ رژيم غذايي ستند عبارتند از :سرطان اي
سيستم وارش ،رستان ،رروستات .رژيم راي سرشرار از ميروه رات و
سب يجات مختلف شما را در برابر سررطان را محظروگ نگرگ مري دارد.
غذا اي ررچرب ،غذا اي سرخ هردني ،هبرابي ،غرذا اي نمرو سرود و
غذا اي هپو زده مي توانند در ايجاد چاقي نقش داشتگ باشند.
ارتباط بين چاقي و سرطان رستان و رحم در زنان و رروستات در مردان
و ود دارد .در مورد سرطان رستان اين مسالگ قط در مورد زنان چاقي
هگ بگ دوران يائسگي رسيده اند صدق مي هند.
يچ آزمايش تاييد شده اي و ود ندارد هگ ويتامين ا يا امالح معردني
مي توانند شما را در برابر سرطان حظظ هنند.
تحقيق در مورد ا ودني ايي مانند مواد نگهدارنده ،چاشني ا و عامرل
سرطان بودن آنها ادامگ دارد.

لذا هه ها ش احتمال رطر:
 -1ميوه و سب يجات را بيشتر مصرف هنيد
 -2غذا اي حاوي يبر زياد مصرف هنيد
 -3از غذا اي چرب همتر استظاده نماييد.

.4از تماس زياد با نور رورشيدبپر ي يد:
مقدار زياد نور رورشيد مي توانرد منجرر برگ سررطان روسره
شود.
روسه اي روشن بيشتر در معرر ايرن رطرر قررار دارنرد.
مي ان اشعگ ماوراء برنظش برراي روسره مارر اسره .آ تراب
سورتگي قطعا براي روسه مار اسه و مي تواند رطر دي
براي سرطان روسه باشد.
هه ها ش رطر:
ضايعات ناشي از آ تراب را درمران هنيرد .ر ر ا رازه
ند يد روسه شما بسوزد.
از سايگ استظاده هنيد و سعي هنيد بگ نگرا ههرر زيرر
نور رورشيد قرار نگيريد.
-

از ضد آ تاب مناسب اسرتظاده هنيرد .ع عمومرا SPF

اي باالتر از  15مناسبند ).
.4بطور منظم ورزش هنيد:
ورزش منظم سبب تنظيم وزن و عاليتهاي بدني مري شرود و
از ايجاد بسياري بيماريهرا از ملرگ سررطان ريشرگيري مري
نمايد.
.5از مصرف الكل بپر ي يد:
مصررف الكررل در ايجرراد بسررياري از سرررطانهاي د رران ،لررو،
حنجره ،مري ،هبرد و لوزالمعرده نقرش دارد .مصررف الكرل و
درانيات احتمال ايجاد سرطان را بشدت ا ايش مي د د.
 .6بطور مرتب هه معاينگ و بررسي بگ ر شو رود مرا عرگ
نماييد:

بايد تو گ داشره هرگ بسرياري از سررطانها تنهرا برا معاينرگ ر شركي و
آزمايشررات تكميلرري تشررخيد داده مرري شرروند.غربالگري روش ري بررراي
تشخيد زودرس بيماري در ا راد بدون نشانگ برا ردف هرا ش مير ان
سترش بيماري و مرگ ومير ناشي از آن مي باشد  .مي توان ظه هرگ
بسياري از سرطان ا در صورت تشخيد بگ موقع قابل درمان باشند.
عمده ترين سرطانهايي هگ مي توان با معاينرگ و آزمرايش غربرالگري در
مرحلگ اوليگ آنها را تشخيد داد و درمان هرد شرامل  :سررطان رسرتان،
سرطان د انگ رحم و سرطان روده ب رگ و رروستات باشد.
سرطان رستان:
تشخيد سرطان رستان در مراحرل اوليرگ نرگ تنهرا شرارد درمران را
ا ايش مي د د بلكگ از عوار روحي  -رواني  ،رانواد يو ا تماعي آن
لو يري مي هند .لذا توصيگ مي شود رر
رانم رستان رود را معاينگ هند و ر

از  21سرالگي ما انرگ رر

از  41سالگي ساالنگ يكبار توسط

ر شو معاينگ شود.ر از  41سالگي انجا مرامو را ي سراالنگ توصريگ
مي شود .در ر سني بايد بگ عاليم زير تو گ هرده و با مشا ده آنهرا برگ
ر شو مرا عگ نماييد.
 – 1ر ونگ تغيير در شكل رستان ا

 -2چروهيد ي يا رور تگي روسه رستان
 – 3رونري ي يا ر ونگ ترشح از نوك رستان
 – 4و ود توده در رستان
سرطان د انگ رحم:

توصيگ مي شود رانم اي  21تا  65سالگ اين آزمرون را انجرا د نرد.
اين تسه بايد قبل يا بعد از عادت ما يانگ باشد.
سرطان روده ب رگ :
از مهمترين عوامل لرو يري از ابرتال برگ سررطان روده  ،رژيرم غرذايي
رر يبر و انجا تمرينات ورزشي اسه .شما مري توانيرد روزانرگ برا چنرد
دقيقگ باال و رايين رريدن  ،از رلگ ا باال و رايين ر تن يا ظتگ اي  3برار
رياده روي بگ سالمتي روده اي رود همو هنيد .

نكتگ بسيارمهم ديگر ،روردن ميوه و سب ي اسه . .عمل رختن بايد در
حداقل زمان ممكن و با آب و حرارت هم انجا شرود .سرب يجات بررگ
سب  ،مانند اسظناج ،هلم و ها و ني بسيار مظيد ستند.ا ر سرطان روده
در مراحل اوليگ ،تشخيد داده شود تا  91درصد قابل درمان اسه.
استظاده از روش اي غربالگري معمول در بيماراني هگ ر ونرگ راهتور
رطري داشتگ باشند يا اينكرگ عالئرم مرذهور را داشرتگ باشرند توصريگ
ميشود .از ملگ روش اي تشخيصي هگ براي غربالگري ايرن سررطان
مورد استظاده قرار مي يرد .مي توان بگ آزمايش اي زير اشاره نمود.
معاينگ راسه روده عرهتو ) :در ايرن معاينرگ ر شرو راسره
•
روده را معاينگ مي هند ترا و رود ر ونرگ مرورد را بررسري هررده و در
صورت و ود مواد در دارل راسه روده آنها را از نظر آغشرتگ برودن برا
رون مورد بررسي قرارد د.
رروهتوسكوري  :در اين روش از طريق دسرتگا هاي راصري
•
بصورت مستقيم دارل راسه روده و قسمه راي تحتراني روده بر رگ
مورد مشا ده قرار مي يرد .از طريق اين روش نيمي از سررطانها قابرل
تشخيد ستند .در اين روش ممكن اسه بيمار احساس شار هند اما
دردي را احساس نخوا د هرد.
هولونوسكوري:بگ همو اين روش با اب ار اي راصي ،مشا ده
•
هلي روده ب رگ و راسه روده ممكن ميشود .در ايرن حالره نير ررد
دردي را احساس نخوا د هرد.
در صورت و ود ر ونگ توده در طول اين قسمه ا نياز
•
اسه هگ بيمارتحه نمونگ برداري ازتوده مذهورقرار يرد تا در زير
ميكروسكوپ از نظر و ود با ه يا سلولهاي سرطاني مورد بررسي قرار
يرد .اين عمل را بيورسي مي نامند.
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