
؟بیماري سرطان چیست
جانشین آنها هر روز میلیون ها سلول در بدن انسان به علت پیري و جراحات می میرند و سلول هاي تازه اي یعی بدر حالت ط
سلول سرطانی . در بعضی شرایط به عللی خاص، یک سلول تغییر شکل پیدا کرده و به سلول سرطانی تبدیل می شود. می گردند

بدن ندارد و تقسیمات بی هدف و سریع سلول هاي سرطانی در هر نقطه از بدن که باشد شباهت زیادي به سلول هاي طبیعی 
، به مجموعه این توده سلولی و عالئم و عوارض ناشی از آنها بیماري سرطان گفته می می دهدبتدریج توده یا توموري را تشکیل

.شود

کدام است؟انواع سرطان
که هریک ممکن است غیرطبیعی شوند و به همین دلیل انواع بدن انسان از تعداد زیادي سلول مختلف تشکیل شده است

.مختلف سرطان را پدید بیاورند

–سرطان تخمدان –سرطان پروستات –مري سرطان –سرطان کلیه –سرطان استخوان –سرطان پستان –سرطان ریه 

...و سرطان روده بزرگ–سرطان خون –سرطان معده –کبد سرطان –سرطان پوست –مغز سرطان 

چیست؟عالیم سرطان
متفاوت خود را نشان دهد، ولی به طور کلی در صورت دارا عالئم بیماري با توجه به محل ایجاد سرطان، می تواند به صورت هاي 
.بودن عالئم هشدار دهنده زیر الزم است سریعاٌ به پزشک مراجعه کنید

تغییر در عادات دفع مدفوع یا ادرار مانند یبوست یا اسهال غیرطبیعی و به مدت طوالنی- 
خمی که بهبود و التیام نمی یابد ز- 
از واژن، مثانه، مقعد و نوك پستانخونریزي یا ترشح غیر طبیعی - 
توده یا برآمدگی در پستان یا هر جاي دیگر بدن- 
اشکال در بلع یا هضم غذا- 
در زگیل یا خال هاي موجود در بدن...) رنگ، اندازه و ( هرگونه تغییر - 
استفراغ یا سرفه خونی- 
یا گرفتگی صدا به مدت طوالنی سرفه و- 
مشخصبی اشتهایی یا کاهش وزن بدون علت - 

کدامند؟هاعوامل خطرساز سرطان
)نور مستقیم و طوالنی مدت خورشید ( نور خورشید - 
آلودگی هاي محیطی- 
عوامل شیمیایی مانند انواع سموم و داروها- 
عوامل ژنتیکی- 
انه، کلیه، حلق، معده، لوزالمعده و دهانه رحم را خطر ابتال به سرطان هاي ریه، حنجره، دهان، مري، مث: سیگار- 

.افزایش می دهد



Bمثل ویروس هپاتیت : بعضی ویروس ها و باکتري ها- 
مثل استروژن: هورمون ها- 
افزایش سن فرد- 
.بخصوص اگر همراه با کشیدن سیگار باشد خطر چندین برابر می شود: مصرف مشروبات الکلی- 
پرتوهاي یون ساز مانند اشعه ایکس- 
به سرطان هاي پروستات، روده بزرگ و رحم را ابتالرژیم غذایی پرچرب احتماالً : و چاقیم تحرکی، کتغذیه بد- 

.افزایش می دهد
سابقه فامیلی- 

؟چگونه می توان از ابتال به سرطان جلوگیري کرد
.مرگ می شود غیر قابل انکار استتأثیر سیگار در ایجاد سرطان، خصوصاً سرطان ریه که بیشتر از همه سبب - 

.توصیه می شود که از استعمال دخانیات خودداري شودبنابراین 
.را محدود کنیدغذاهاي بسیار چرب، کنسرو و ادویه مصرف سرخ کردنی ها، - 
.خودداري شود... از نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر مانند تریاك، شیره و سوخته هاي تریاك و - 
.مقابل آفتاب محافظت کنیدپوست خود در از- 
.ورزش کنیدبه طور منظم - 
.به طور مرتب جهت معاینه و بررسی به پزشک مراجعه کنید- 
.به عالئم هشدار دهنده سرطان توجه کنید- 
.با احساس مشکالت مبهم گوارشی و یا احساس گیرکردن غذا در مري به پزشک مراجعه کنید- 
Bتزریق واکسن هپاتیت - 

معاینه منظم دستگاه تناسلی زنان پس از ازدواج توسط پزشک- 
اگر از نظر شغلی با مواد شیمیایی، مواد پرتوزا، و عوامل سرطان زا مانند دوده، روغن هاي صنعتی و آرسنیک سر و - 

.کار دارید با رعایت دستورهاي بهداشتی خود را به وسایل ایمنی مجهز کنید

پیشگیري از سرطان با تغذیه صحیح
:چاقی باعث افزایش خطر ابتال به سرطان هاي زیر میشود- 

روده ، پروستات، مننژیوم،*میلوم متعدد، کیسه صفرا، معده، لوزالمعده، پستان، رحم، مري، کبد، تخمدان، تیروئید
بزرگ

میلوم متعدد یا سرطان سلول هاي پالسما در مغز استخوان یافت میشوند، مغز استخوان بافت اسفنجی در داخل برخی از :میلوم متعدد یا سرطان سلول هاي پالسما* 
گاهی اوقات این سلول هاي پالسما غیر طبیعی، که به عنوان سلول هاي میلوم شناخته میشوند، یک تومور تنها تشکیل می دهند، که . استخوان هاي بزرگتر است

.اگر بیش از یکی از این تومورها را داشته باشید، میلوم متعدد نامیده می شود. پالسماسیتوماي انفرادي نامیده می شود



موجب چاقی می شود و این غذاها هم .چربی هاي حیوانی را کم کنیدگوشت هاي قرمز و چربی ها خصوصاً مصرف - 
.خطر سرطان هایی مثل سرطان پستان، پروستات و روده بزرگ را زیاد می کندهم 

نشدنی ویتامین ها، مواد معدنی مفید، مواد ضد سرطان و الیاف هضم سبزي ها و میوه ها به دلیل داشتن انواع - 
.بسیار مفیدتر و از پیدایش خیلی از سرطان ها جلوگیري می کنند

.مشروبات الکلی عامل بروز برخی سرطان ها مثل سرطان هاي دستگاه گوارش و حفره دهان است- 
منجر به بروز برخی مواد سرطان ... ) کباب کردن و ( پختن غذاها خصوصاً گوشت ها در درجه حرارت خیلی زیاد - 

.می شودزا در آنها
.زیاد غذا نخورید و چاق نشوید. وزن خود را در حد متعادل حفظ کنید- 
.به جاي سرخ کردن مواد غذایی در روغن از غذاهاي آب پز استفاده کنید- 
امکان کم کنید و به جاي آن از غذاهاي تا حدچربی هاي حیوانی و لبنیات چرب را،مصرف گوشت هاي قرمز - 

.رفته شده استفاده کنیدگیاهی، ماهی و مرغ پوست گ
خیلی بهتر است اما اگرچه روغن هاي گیاهی مثل روغن زیتون، ذرت، سویا، آفتاب گردان و کنجد از سایر روغن ها - 

.آنها را نیز بی رویه مصرف نکنید
.از غالت کامل و سبوس دار استفاده کنید. هر روز سبزي و میوه بخورید- 
.شوري ها را کنار بگذارید، نمک سود و انواع مصرف غذاهاي دودي- 
.هم محدود باشدفریزرو نگه داري نکنید و مدت نگه داري غذا در یخچالغذا را خارج از یخچال - 
.نوشابه ها و آب میوه هاي غیرطبیعی ننوشید- 
تنقالتی مثل پفک و چیپس و غذاهاي آماده مثل سوسیس، کالباس و پیتزا براي توجه داشته باشیم که خوردن - 

مضر است ،ویژه براي کودکانبه، همه 
.به جاي مصرف فست فودها، از خانواده بخواهید غذاهاي سالم پرانرژي برایتان آماده کنند- 
؟بد نیست گاهی به مادرتان استراحت بدهید، چرا شما یک غذاي سالم براي همه درست نمی کنید- 

دخانیات- سرطان 
.دخانیات پرهیز کنیداز - 
.سایر افراد سیگار می کشند، خودداري نماییدایی کهاز نشستن در جاه- 
.اگر سیگار نمی کشید، هرگز نکشید- 
. )مهم ترین تصمیم زندگیتان باشدشاید ترك سیگار (.، همین امروز ترك کنیداگر سیگار می کشید- 
کودکان کمتر از % 50کودکانی که والدین مراقب دارند . ( گوش به زنگ شروع مصرف سیگار در فرزندانتان باشید- 

.فاقد والدین هوشیار سیگار می کشند
.سالگی گفتگو کنید5- 6در مورد مضرات مصرف سیگار واضح و شفاف با کودکان از سن - 
.در مورد مرگ آشنایان بر اثر سیگار با کودکان و نوجوانان صحبت کنید- 



اگر سیگاري هستید:
.در حضور فرزندانتان سیگار نکشید- 
.نکنیدبه آنها سیگار تعارف - 
.سیگار را در دسترس بچه ها نگذارید- 

اگر کودك شما سیگار می کشد:
.با او برخورد خشن نکنید- 
.دلیل سیگاري شدن او را بیابید- 
.حامی فرزند خود باشید- 
.سیگار نکشیدتان خود - 

نوجوانانی که دخانیات مصرف می کنند:
.بیشتر مبتال به سرطان می شوند- 
.ی شوندبیشتر معتاد به مصرف الکل م- 
.بیشتر خودکشی می کنند- 
.بیشتر دچار افسردگی می شوند- 
.بیشتر در معرض اعمال جنسی پرخطر قرار دارند- 
.مضر است... ) چه سیگار و چه پیپ، چه جویدنی، چه قلیان، ( هر فرم استفاده از تنباکو - 
.سیگاري نخواهند شدهرگز اندنکشیدهسیگارنوجوانیدرکهافرادياکثرکهاستشدهدادهنشان- 
.سالگی شروع به سیگار کشیدن می کنند18سیگاري ها قبل از % 90نشان داده شده است که - 
.درصد مرگ هاي ناشی از سرطان در سرتاسر جهان به دلیل مصرف سیگار رخ می دهد20حدود - 
.چه خوب است در دورهمی هاي دوستانه، نشانی از دود نباشد- 
.به دنیاي دود وارد می کند، دنیایی که پیداکردن راه خروج از آن دشوار استاولین پک سیگار، شما را - 
.ماده آن از لحاظ سرطانزایی شناخته شده است69که ماده شیمیایی دارد4800یک نخ سیگار بیش از - 
خطر ابتال به سرطان در یشفزاسبب او فعالیت بدنی ناکافی در کودکان و مصرف دخانیات باعث عادات بد غذایی- 

.بزرگسالی می شود
ل درون شیشه را با مصرف قلیان، غو. (مصرف قلیان از سیگار نه تنها مطمئن تر نیست بلکه خطرناك تر نیز است- 

)بیرون نکشید 
.با مصرف قلیان، غول درون شیشه را بیرون نکشید- 
باعث افزایش احتمال بروز سرطان می شود بلکه نه تنها) توسط فرد سیگاري و یا دیگران ( استنشاق دود سیگار - 

.اثرات سایر عوامل سرطان زا را نیز افزایش می دهد
پوستازمراقبتوسرطان

.بعد از ظهر خودداري شود4صبح تا 11رویی با نور آفتاب بین ساعات رویااز- 
.با پوشیدن لباس هاي پوشیده حدالمقدور از پوست بدن خود محافظت کنید- 



حتی در روزهاي مه آلود و ابري هم از کرم .( استفاده از کرم هاي ضدآفتاب از پوست خود محافظت کنیدبا - 
)استفاده کنیدضدآفتاب 

.صورت، گوش ها و گردن در برابر نور آفتاب استفاده کنیدمحافظتراي از کاله ب- 
.در برابر نور آفتاب استفاده کنیدچشم ها و پوست اطراف چشماز عینک هاي آفتابی براي محافظت - 

جسمانیفعالیتوسرطان
.در برنامه روزانه زندگی خود حتی چند دقیقه هم شده ورزش کنید- 
.فعالیت بدنی مداوم و مرتبی داشته باشید- 
.وزن خود را در حد مناسب حفظ کنید- 
.مواظب باشید چاق نشوید- 
فعالیت بدنی با شدت متوسط در دقیقه 150(بار در هفته5با شدت متوسط براي حداقل فعالیت بدنیدقیقه 30- 

.توصیه می شود) هفته
ها و نرمش قبل و بعد از انجام فعالیت ورزشی به منظور گرم کردن و سرد تدریجی شدت فعالیتو کاهش افزایش- 

.کردن تدریجی بدن ضروري است
یکساعت قبل از غذا و تا دو ساعت بعد از غذا فعالیت شدید انجام حداقل(.ندهیدبعد از غذا فوراً فعالیت انجام- 

)ندهید
.ها استراحت کنیدقبل و بعد از فعالیت- 
.توقف کنید و  استراحت کنیداگر در حین فعالیتی خسته شدید،- 
.طوالنی استاز استراحت ثرترؤمسته هستید چند بار استراحت کوتاه کنید خیلی خوقتی احساس می- 
فعالیت فیزیکی براي جلب سالمتی و کم هزینه ترین تریندسترسرترین، دراحتروي در سطح صافپیاده- 

.باشدمی
.چقدر خوب است گاهی شما برنامه ورزشی دسته جمعی براي خانواده بچینید- 

معیار هاي مهم سالمتی
ثابت نگه داشتن وزن متناسب در تمام طول زندگی

فعالیت فیزیکی مناسبداشتن 
مصرف رژیم غذایی سالم با تأکید بر منابع گیاهی

پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی

نکات قابل توجه
 -ی نیستپیشگیري از سرطان محدود به سن خاص.
.باید با تغییرات تدریجی در مسیر زندگی، سعی در اصالح شیوه زندگی خود و جامعه نمود- 
.درمان پذیرتر استهر چه سرطان زودتر تشخیص داده شود،. ه سرطان را بشناسیدعالیم هشدار دهند- 
.دست کم نیمی از سرطان ها درمان پذیرند. باورهاي نادرست را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید- 
.سن سرطان در ایران پایین تر نیست، جمعیت جوان ما بیشتر است- 
.است% 50از از سرطان، بیشسهم شما از علل قابل پیشگیري مرگ ناشی - 



.سرطان بیماري سنین باالست، اما گاهی زمینه ارثی، شروع سرطان را جلو می اندازد- 
.سرطان مساوي مرگ نیست- 


