
 مقدمه

سرطان از نگران كننده ترين بيماريهاست كه در سراسر جهان هزينه هاي بسيار زيادي هم به خانواده و هم به دولتها تحميل 
نكته مهم اينست كه . سرطان سومين علت مرگ در ايران است كه متأسفانه همچنان رو به افزايش مي باشد. كرده است

بسياري از سرطانها، اميد به درمان قطعي باال رفته و دريچه اي از اميد را به روي  با پيشگيري به موقع و تشخيص زود هنگام
 .انسانها گشوده است

 تعريف سرطان

هرگونه رشد غير طبيعي سلولهاي بدن كه منجر به تغيير طبيعي و يا جهش در سلول شود را بيماري سرطان يا كانسر مي 
ز بدن، سلولها بدون نظم و ترتيب تكثير شوند و بتوانند به قسمتهاي ديگر به عبارتي ساده تر هر وقت در قسمتي ا. گويند

در اغلب موارد سلولها زماني سرطاني مي شوند كه در اثر . حمله كنند كه به اين رشد غير طبيعي سرطان مي گويند
عي زياد تكثير شوند به در سلولهاي بدخيم وقتي سلولهاي غير طبي. مواجهه مداوم و مكرر با مواد سرطان زا قرار گيرند

 .سلولهاي طبيعي اطراف خود حمله مي كنند و در تمام بدن پخش مي شوند؛ كه به آن متاستاز مي گويند

 عوامل مؤثر در بروز سرطان

شناخت اين عوامل به علت تحقيقات و پژوهشهاي صورت گرفته به دست آمده، كه به دسته هاي مختلف از جمله موارد زير 
 : تقسيم مي گردد

 ( :ژنتيكي)عوامل ارثي  -1

بعضي از سرطانها در بعضي اقوام و خانواده ها بيشتر ديده مي شوند مانند افرادي كه در فاميل درجه يك فرد سرطاني دارند 
 .بيشتر در معرض خطر هستند

 :عوامل فيزيكي  -2

 .مانند اشعه ماوراء بنفش، پرتوها كه بيشتر در معرض خطر هستند

 :يي عوامل شيميا -3

 .عواملي مانند آرسنيك، بعضي رنگها، تنباكو، سيليكون، گاز خردل و بسياري ديگر كه منجر به سرطان ريه مي شود

 :عوامل بيولوژيكي  -4

كه منجر ) و پاپيلوما در دهانه رحم ( كه منجر به سرطان معده مي شود ) بعضي از عفونتها مانند هليكوباكترپيلوري در معده 
 (.رحم شود  به سرطان دهانه

 سرطان هاي شايع در ايران

سرطان پوست، سرطان مري، سرطان معده، سرطان پستان، سرطانم غدد لنفاوي، سرطان مثانه، سرطان دهانه رحم، 

 .سرطان ريه، سرطان خون، سرطان تيروئيد

 :عالئم هشداردهنده سرطان 

 :مراجعه گردد  در صورت بروز هر يك از عالئم زير بهتر است هر چه سريعتر به پزشك

 هرگونه زخمي كه به مدت طوالني خوب نشده است بخصوص در ناحيه زبان، لبها و دهان -1

 وجود هرگونه توده سفت يا غده در بدن بخصوص در پستانها -2

 هرگونه تغييري در نظم طبيعي اجابت مزاج، ادرار يا خون در مدفوع -3

 گرفتگي و خشونت صدا و سرفه هاي طوالني مدت -4

 (واژن، مقعد، مثانه و بيني ) خونريزي غير طبيعي از سوراخ ها و مجاري بدن  -5



 اشكال در بلع غذا و سوء هاضمه -6

 تغيير شكل و اندازه خال و زگيل -7

 عوامل پيشگيري كننده در سرطان

 :ويتامين آنتي اكسيدان : الف 

 سبزيجات و ميوه جاتموجود در Cو ويتامين Eاين ويتامينها شامل بتاكاروتن، ويتامين 

 :چاي : ب 

اثرات ضد . جمعيت كره زمين از آن استفاده مي كنند كه داراي تركيباتي بنام پلي فنل مي باشد 3/2چاي ماده اي است كه 
شناخته ... سرطان چاي در ارتباط با تومورهاي متاستاز دهنده به دستگاه گوارش، غدد پستان، كبد، ريه، پوست، لوكميا و 

 .شده است

 .فنجان چاي سبز در روز باعث تأخير در ايجاد سرطان پوست مي گردد 11مصرف 

 :گوجه فرنگي : ج 

اثرات ضد سرطاني گوجه فرنگي در پيشگيري از سرطانهاي دهان، دهانه رحم، پستان، ريه، كولون، پانكراس، پروستات، 
 .ركتوم و مري شناخته شده است

 :فيبرها : د 

 .از سرطانهاي پستان و كولون شناخته شده است نقش سبوس گندم در پيشگيري

 :لوبياي سويا و حبوبات : هـ 

لوبياي سويا باعث كاهش كلسترول سرم خون و وزن مي گردد و در افراد مبتال به ديابت استفاده مي شود، همچنين در 
 .سالمتي قلب و عروق تأثير زيادي دارد

 .انها و بيماريهاي كرونر قلب تأثير بسزايي دارندسبزيجات و غالت و حبوبات در پيشگير از بعضي سرط

 


