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 سیگار

درصد  ۹۰مسئول حدود  سیگاردر ایاالت متحده آمریکا 

های ناشی که یک علت عمده مرگ سرطان ریهتمام موارد 

با هر  .روداز سرطان در مردان و زنان است بشمار می

ماده سرطان زا وارد  ۶۰بار استعمال سیگار، بیشتر از 

ود. به عالوه تار )ماده قیر مانند( موجود در ریه هامی ش

ای را برروی پوشش ای رنگ چسبندهدود سیگار الیه قهوه

سازد که های هوایی و مسیرهای عبور هوا میداخل حباب

زا در خود نگه خود مقدار زیادی از این مواد سرطان

 داردمی

 

 قلیان

َٔ هْاد سشطاى صای سیگاس سا  دّد قلیاى ًَ تٌِا ُو

هًْْکسیذ داسد، تلکَ داسای هقذاس تیطتشی گاص سوی 

د قلیاى تَ دلیل گزس اص آب است. ُوچٌیي چْى دّ کشتي

ُا ّ هخاط تذى سسْب کشدٍ هشطْب است، دس سیَ

  تشاتش سیگاس است ۱۰تا  ۷تٌاتشایي هػشف قلیاى 
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 چای

چای ُن اص ًْع قشهض ّ ُن اص ًْع سثض داسای هیضاى 

 تاضذصیادی آًتی اکسیذاى هی

 الکلی مشروبات و دخانیات از استفاده عدم

انواع دخانیات انسان را در مسیر ابتال به سرطان تمام 
دهند. ترک دخانیات بهترین کار برای قرار می

جلوگیری از سرطان در این افراد است. خودداری از 
کاهد مصرف دخانیات از خطر چندین نوع سرطان می

ها، از جمله: ریه، مری، حنجره، دهان، مثانه، کلیه
)لوسمی میلویید  لوزالمعده، گردن رحم، سرطان خون

 (حاد

 

                         5 

 

 سیر

حاّی تشکیثات گْگشد است دستگاٍ ایوٌی تذى سا  سیش

کٌذ ّ یکی اص عْاهل هؤثش دس پیطگیشی اص  تحشیک هی

 .سشطاى هعذٍ است

 

 

 

 کلم بروکلی

کلن تشّکلی اص جولَ گیاُاى ضذ سشطاى است. اها 

ضْد. هػشف آى تیطتش تَ غْست خام تْغیَ هی

تْاًذ خاغیت ضذ گشها ّ اهْاج هایکشّّیْ هی

 دسغذ کاُص دُذ ۹۷سا تا  سشطاًی آى
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 پیطگیشی اصسشطاى

شود به مجموعه اعمالی گفته می پیشگیری از َسَرطان

تواند احتمال بروز بیماری سرطان را کاهش که می

دهد. بسیاری از سرطانها قابل پیشگیری اند. 

های سرطان اگر به موقع تشخیص داده شوند بیماری

قابل درمان هستند. در حال حاضر بسیاری از 

توان شوند میسرطانها چون زود تشخیص داده می

تواند حد زیادی زنده نگهداشت و بیمار میبیمار را تا 

به زندگی خود ادامه دهد این کار با انجام خود آزمایی 

 .پذیر استو غربالگری امکان

سرطان بدشانسی نیست بلکه این بیماری         

مهلک ساخته و پرداخت دست خود انسان ها و سبک 

زندگی آنان است. تغذیه و ورزش از مهم ترین راههای 

 .له با این بیماری استمقاب

تغذیه مناسب و ورزش می تواند عاملی جهت پیشگیری از 

بسیاری از بیماری های حاد و خطرناک مانند دیابت، 

گرفتگی عروق و سرطان باشد. سال هاست باال رفتن آمار 

سکته های قلبی و مغزی و میزان ابتالی افراد به انواع 

عه پزشکی سرطان ها نگرانی های ویژه ای را در جام

ایجاد کرده است، اکنون به ارائه راهکارهایی ساده برای 

 .مقابله با سرطان می پردازیم

پیشگیری طبیعی از سرطان به 

اعمال تغییراتی در الگوی 

زندگی بستگی دارد که در اینجا 

مورد از موثرین آنها  چندبه 

میکنبم اشاره  
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 رژیم صحیح غذایی

 

 انگور

اثش اًگْس تش پیطگیشی اص سشطاى ٌُْص تَ طْس کاهل 

تَ اثثات ًشسیذٍ اها هْادی دس اًگْس ّجْد داسًذ کَ 

 اًْاع سشطاى هؤثش تاضٌذ تْاًٌذ دس تِثْدهی

 

 انار

گشم آب اًاس، خطش اتتال تَ  ۲۵۰هػشف سّصاًَ 

 .ًقص داسد سشطاى پشّستات

                                    ۳                             

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA


 

 

  الکل

تْاًذ خطش اتتال تَ سشطاى سا ُش هیضاى اص الکل هی

 ۶افضایص دُذ. تحقیقات ًطاى دادٍ کَ حذّد 

هْسد اتتال( اص کل  ۶۶۲۰هْسد اص  ۲۱۸۲دسغذ)

تش  ۲۰۰۹ُای ایجاد ضذٍ دس استشالیا دس سال سشطاى

هػشف الکل   اثش استفادٍ اص هطشّتات الکلی تْدٍ

، هشی، حٌجشٍ، گلْ، دُاىُای احتوال اتتال تَ سشطاى

 دُذسا تَ ضذت افضایص هی لْصالوعذٍّ  کثذ

 

تشای تطخیع صّد ٌُگام سشطاى تایذ ُوْاسٍ خْد سا 

تشیي عالیوی کَ تایذ هشاقة آًِا تاضیذ هِن هعایٌَ کٌیذ

تا یافتي ُشکذام اص آًِا تَ پضضک هشاجعَ ًواییذ، تَ  ّ

 قشاس صیش است

ّجْد تْدٍ دس ُشجایی اص تذى هاًٌذ پستاى یا تیضَ  -۱

 تغییش دس یک خال پْستی -۲
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ّجْد تْدٍ دس ُشجایی اص تذى هاًٌذ پستاى یا تیضَ  -۱

 تغییش دس یک خال پْستی -۲

 یاتذصخوی کَ تِثْد ًوی -۳

 سشفَ یا گشفتگی غذا تطْس هذاّم -۴

 اختالل دس تلع تطْس هذاّمسْء ُاضوَ یا  -۵

 تِْع یا سشفَ خْى آلْد -۶

تغییش دس عادات طثیعی سّدٍ هاًٌذ اسِال یا یثْست  -۷

 تطْس داین

ّجْد ُشگًَْ خْى دس ادساس یا هذفْع ّ ُش  -۸

 خًْشیضی غیشطثیعی ّاژیٌال

 کاُص ّصى غیشقاتل تْجیَ -۹

 تی اضتِایی غیشقاتل تْجیَ -۱۰

در باال ذکر شد به معنی وجود داشتن هریک از عالیمی که 

ای از وجود سرطان سرطان نیست بلکه ممکن است نشانه

سالگی به بعد باید هرساله  ۴۰ها از سن همچنین خانم .باشد

 .انجام دهند ماموگرافی

 اصالح سبک زندگی
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 استرس

ّ فطاسُای سّحی هْجة تشضح ُْسهْى  استشط

ضْد ّ ایي ُْسهْى ًقص هِوی دس هی کْستیضّل

سشکْب سیستن ایوٌی تذى داسد. ُْسهْى کْستیضّل 

پشفْسیي ّ ُا اص جولَ هْجة تجضیَ پشّتییي

ُوچٌیي استشط هْجة هقاّهت   ضْدهی ُاایٌتشفشّى

 ضْدُای سشطاًی هیتیطتش سلْل

 

 ورزش

دسغذ اص  ۴۰تْاًذ تا حذّد فعالیت تذًی ّ ّسصش هی

تکاُذ. ُوچٌیي  سّدٍ تضسگحتوال اتتال تَ سشطاى ا

 سشطاى پستاىّسصش هْجة کاُص خطش اتتال تَ 

ضْدهی
[
.

۵][۲۴][۲۵]
دقیقَ ّسصش دس سّص  ۳۰حذاقل  

 ضْدتاعث کاُص خطش اتتال تَ سشطاى هی
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 چاقی

، جذاس سحن، پستاى، سّدٍ تضسگُای اًْاع سشطاى

کاُص ّصى حتی دس  تا چاقی استثاط داسًذ هشی، ّ کلیَ

تِثْد تیواساى هثتال تَ سشطاى ُن هفیذ است. ُوچٌیي 

ایص احتوال اتتال افضایص ّصى دس تضسگسالی هْجة افض

تَ سشطاى است. دس تیواساى تِثْد یافتَ اص سشطاى، 

ُای دیگش تْاًذ هْجة سشطاىافضایص ّصى هی

ضْد
[
.

۲۸]
ُا دس دّسضکن تاعث تشضح گشدآهذى چشتی 

سّدٍ ، َسیٌُای تَ خْى هیطْدّ تا سشطاى استشّژى

استثاط داسد. هػشف تیص  سحنّ  لْصالوعذٍ، تضسگ

سا  سشطاى هعذٍگشم ًوک خطش اتتال تَ  ۲/۴اص 

  دُذافضایص هی
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 هوای سالم

اثش رسات هعلق دس ُْای آلْدٍ دس ایجاد سشطاى سیَ 

تْاًٌذ هْجة تَ اثثات سسیذٍ. ُوچٌیي ایي رسات هی

 ضًْذ هعذٍّ  سشطاى سیٌَ

 سایش پیطگیشیِا

 

 برخی از مواد آرایشی

ُا دس تشخی لْاصم آسایطی تَ خػْظ اًْاع تقلثی آى

ضْد هاًٌذ فتاالت، اص هْاد سشطاى صا استفادٍ هی

اکسی تٌضّى، فشهالذئیذ
[
.

۳۳]
کَ تاعث  تٌضیل تٌضّاتّ 

 ضًْذهْاسدی اص سشطاى هی
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 ضد آفتاب

تْاًذ تا حذی هاًع اص تشخْسد هػشف ضذ آفتاب هی

اضعَ فشاتٌفص تَ پْست ضْد. اها هطالعات جذیذ ًطاى 

ُا خْد تاعث ایجاد دادٍ کَ هػشف صیاد ضذ آفتاب

ُا تا کاُص جزب ُوچٌیي ضذ آفتاب ضْدسشطاى هی

ّ  سّدٍ تضسگُای تَ ایجاد سشطاى  Dّیتاهیي

کوک کٌذ استخْاى
 

 SPF ُای هٌاسة هعوْالا ضذ آفتاب

اى تسْصد ّ داسًذ. اجاصٍ ًذُیذ پْستت ۱۵تاالی 

 ضایعات ًاضی اص آفتاب سا دسهاى کٌیذ

 

 واکسیناسیون

ُای ّاکسیٌاسیْى تا جلْگیشی اص اتتال تَ تیواسی

هختلف تاعث جلْگیشی اص تضعیف سیستن ایوٌی تذى 

 داسدضذٍ ّ ایوٌی تذى سا ُویطَ قذستوٌذ ًگَ هی

 

 

 

۱۲ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%AD%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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