
 ها عوامل خطر در ایجاد سرطان

 عوامل خطر غير قابل كنترل( الف
 : سن

احتمال خطر بروز برخی از سرطانها از جمله سرطان 

پستان، پروستات و روده بزرگ با افزايش سن بيشتر 

 .شود می

 :سابقه پزشکی بيمار

مثالَ داشتن سابقۀ هپاتيت و سيروز کبدی احتمال ابتال 

دهد و يا در افرادی که  میبه سرطان کبد را افزايش 

اگر بيضه در . شوند خطر سرطان کليه باالست دياليز می

داخل کيسه بيضه نزول نکرده باشد، احتمال سرطان 

 .بيضه وجود دارد

همچنين وجود يك سرطان در فرد استعداد ابتالی او 

 .دهد های ديگر را افزايش می برای سرطان

 :سابقه خانوادگی

اط ژنتيکی بيشتر از ساير سرطانها در بعضی سرطانها ارتب

در زنانی که مادر، خواهر و يا دختر آنها . مشهود است

اند، احتمال سرطان پستان  مبتال به سرطان پستان شده

 .بسيار بيشتر از ساير افراد است

های خاصی از شيوع  ها در خانواده بعضی از سرطان

 .بيشتری برخوردار هستند

 ( کیهاي ژنتي جهش)حاالت ژنتيکی 

بيماريهايی مثل سرطان پستان، سرطان پروستات، 

از ( نوعی سرطان پوست)سرطان روده بزرگ و مالنوم 

هايی هستند که ارتباط ژنتيکی در آنها  شايعترين سرطان

 .مورد تاييد قرار گرفته است

با توجه به شدت و ميزان عوامل خطر موجود، پزشکان 

 .توصيه می کننداقدامات پيشگيرانه را به بيماران خود 

 عوامل خطر قابل كنترل( ب
عوامل خطر قابل کنترل مهم در سبك زندگی که خطر 

 :دهند عبارتند از سرطان را افزايش می

 دخانيات -1

 تغذیه  -2

ای توصيه شده برای جلوگيری از  پيشنهادهای تغذيه

 :باشد سرطانها، شامل موارد زير می

ازه در روزخوردن پنج وعده سبزيجات و ميوه جات ت 

خوردن غالت کامل به جای غالت فرآوری شده 

 ٌمحدود کردن مصرف گوشت قرمز، خصوصا

و ( سوسيس و کالباس)های فرآوری شده  گوشت

 های چرب گوشت

 انتخاب غذاهايی که به حفظ وزن متعادل و سالم

 .کنند کمك می

محدوديت مصرف نمك 

هايی که در معرض  کاهش مصرف ترشيجات و گوشت

 .شوند ستقيم آتش کباب میم

 هاي فيزیکی فعاليت -3

هاي ورزشی به شرح  اقدامات الزم در انجام فعاليت

 :باشد زیر می

 قبل از شروع برنامه های تمرينی، در مورد وضعيت

 .سالمت خود با پزشك مشاوره کنيد

های تمرينی خود را بتدريج افزايش دهيد برنامه. 

ده کنيد که تعداد برای شروع از ورزشهايی استفا

مانند دويدن ) کنند  بيشتری از عضالت را درگير می

 (.آرام، شنا و دوچرخه سواری

 به خاطر بسپاريد که الزم نيست خودتان را برای

 .آل خسته کنيد رسيدن به شرايط فيزيکی ايده

تمرينات بايد به صورت متناوب وادامه دار انجام شوند. 

م هيچ وقت دير نيستبرای شروع فعاليت فيزيك منظ. 

 ها عفونت -4

های باکتريايی و  ها با عفونت بعضی از انواع سرطان

ويروسی ارتباط دارند و با تغيير در شيوه زندگی و 

 .ها پيشگيری کرد توان از اين سرطان واکسيناسيون، می

 : مواجهه با سرب -5

سرب فلزی است که به طور طبيعی به مقدار کم در کره 

زا بودن آن را  ارد و بعضی شواهد، سرطانزمين وجود د

برای کاهش خطر مواجهه با سرب . دهند نشان می

 : درمنزل، موارد زير را رعايت نمائيد

 از رنگهای بدون سرب برای رنگ آميزی منزل استفاده

 .کنيد

کنند که ممکن  افرادی که در ساختمانهايی زندگی می

ير آب گرم های آب آن فرسوده باشند، از ش است لوله

 .برای پخت و پز استفاه نکنند
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 گرد و غبار را به وسيله مواد شوينده و آب از لبه پنجره

درموقع . و کف منزل وساير سطوح از بين ببريد

تراشيدن رنگ ديوارها، وسايل کودکان را ازمنزل 

دقت کنيد کودکان کوچك رنگهای . بيرون بگذاريد

ر کودکان سرب د. کنده شده را به دهان نگذارند 

 . آسيبهای عصبی را به دنبال دارد

 تشعشعات یونيزه  -6

. ساطع شدن انرژی از هر منبعی تشعشع ناميده می شود

ای بافرکانس باالست که احتمال داده  اشعه يونيزه اشعه

 . شود سبب سرطان گردد می

  درمورد احتمال سرطانزا بودن امواج منتشره از

بودن اين تکنولوژی نيز تلفنهای همراه، به دليل تازه 

اختالف نظر وجود دارد، اما عاقالنه اينست که اطفال 

 .سال از تلفن همراه استفاده نکنند 22کمتر از 

  ماکروويوها اشعه دارند که قبل از استفاده بايد با چك

دوره ای توسط افراد متخصص در اين مورد از عدم 

 . نشت اشعه مطمئن باشيم

 : وراي بنفش نورخورشيد واشعه ما -7

خورشيد همچنان که توليد کننده نور وگرما است، اشعه 

تواند به چشم و  کند که می ماورای بنفش را نيز توليد می

 . ها آسيب برساند پوست انسان

  از تماس مستقيم با نورخورشيد در ساعات ميانی روز

 .که اشعه خورشيدی بسيار قوی است، بپرهيزيد

  بدن شما  بيشترکنيد که قسمت از لباسهايی استفاده

دار مانع تابش  های لبه استفاده از کاله. را بپوشانند

 .گردد اشعه اضافی به صورت می

  21ازکرمهای ضد آفتاب=SPF  يا باالتر برای حفاظت

 .صورت و سر وگردن خود استفاده کنيد

 درصد اشعه ماورای  99 حداقل از عينکهای آفتابی که

 . ند استفاده نمائيدکن بنفش را مسدود می

 مواد شيميایی -8

تواند سرطانزا  تماس با برخی مواد و استشمام آنها می

 :باشد

  گازوئيل 

 ها دود اتومبيل 

 دود سيگار 

 دود ساطع شده از اجاق گاز 

  فاضالب بعضی از کارخانجات 

افراد بايد تالش کنند در معرض دود سيگار افراد سيگاری 

مثل )هنگام رانندگی در فضاهای بسته قرار نگيرند و در 

 .و در جاهای پر ترافيك، شيشه اتومبيل را ببندند( تونلها

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد در عوامل خطر 

 سرطان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 5 

(2- 2: )كد  


