
 بیماری سرطان

 ایي ّوِ در آًچِ .رٍد هی مبر ثِ ثذى هختلف ّبي قسوت در هختلف ثیوبري ًَع 022 اس ثیص ثزاي سزطبى ملوِتعریف سرطان :

 ثز را خَد مٌتزل سزطبًی ّبي . سلَلاست سلَل هزه ٍ تنثیز ٍ طجیؼی رضذ مٌٌذُ تٌظین ّبي هنبًیشم در ًقع است هطتزك ثیوبریْب

 ثِ تْبجن قبثلیت ٍ دٌّذ هی تنثیزاداهِ ثِ رضذ فبمتَرّبي ٍ سلَلی پیبهْبي ثِ تَجِ ثذٍى ٍ هذاٍم طَر ثِ ٍ دادُ دست اس سلَلی چزخِ

 .دارًذ را ثذى دیگز هٌبطق ثِ گستزش ًْبیت در ٍ هجبٍر ّبي ثبفت

 رقن ایي 0202 سبل در ضَد ثیٌی هی پیص .گزیجبًٌذ ثِ دست سزطبى ثیوبري ثب مِ مٌٌذ هی سًذگی جْبى در ًفز هیلیَى 02 اس ثیص اهزٍسُ

 گزٍُ دٍهیي ٍ هیز ٍ هزه ػلت سَهیي ػٌَاى ثِ ٍ است افشایص حبل در ثیوبري ایي اّویت هب درمطَر .یبثذ افشایص ًفز هیلیَى 02 ثِ

 .است دادُ اختػبظ خَد ثِ را مطَر درهبى ٍ ثْذاضت ٍاگیز غیز ٍ هشهي ّبي ثیوبري اس ثشره
 ثبلقَُ سٍدٌّگبم، ٍ سزیغ تطخیع ثِ هطزٍط ّن سَم یل ٍ است پیطگیزي قبثل سزطبى هَارد اس سَم یل اس ثیص مِ هیطَد سدُ تخویي

 ثبضٌذ. هی پذیز درهبى
 

 سرطان شدٌ شىاختٍ خطر عًامل

ٍ...( استزس ، ًبمبفی ثذًی فؼبلیت ، ًبسبلن تغذیِ ) سًذگی سجل -1

 دخبًیبت ٍ سیگبر -0

 النل  -0

 صًتیل -4

 ثبال سي  -5

( ...ٍ خَرضیذ ًَر ، َّا ٍ آة ضبهل هحیطی آلَدگی ) هحیطی ػَاهل -6

 ػفًَی ػَاهل  -7

 ضغلی ػَاهل -8

  َّرهًَی ٍ جٌسی فبمتَرّبي  -9
 

 ًبسبلن غذاي ٍ ّبست ثزٍسسزطبى اس %02اس ثیص هسئَل سیگبر ٍ النل هػزف مِ طَري ثِ است هتفبٍت ػَاهل ایي اس یل ّز تبثیز درغذ

 آلَدگی ٍ ضغلی ػَاهل الجتِ ٍ ّبست سزطبى اس % 02تب12 حذٍد هسجت ػفًَی ،ػَاهل ضَد هی هَجت را سزطبى ػلل اس %05 بت 02 ثیي

 طَر ثِ ٍ ّبست سزطبى ثزٍس افشایص هْن ػبهل ، سي افشایص .اًذ دادُ اختػبظ خَد ثِ را ّب سزطبى ػلل اس% 0سْن ّن ثب هحیطی ّبي

 سزطبى ػوذتب ٍ مٌٌذ هی ثزٍس ارث دلیل ثِ ّب سزطبى اس % 15 تب 7 اس موتز .دارًذ قزار سزطبى ثِ اثتال هؼزؼ در سًبى اس ثیص هزداى ملی

 .است هزتجط صًتیل ثِ پَست ٍ پزٍستبت پستبى،تخوذاى، ثشره، رٍدُ ّبي
 ٍاگیز غیز ّبي ثیوبري توبم ثزٍس هسئَل تحزمی ثی ٍ النل ، سیگبر ، ًبهٌبست تغذیِ ضبهل ٍاگیز غیز ثیوبري 4 ثِ هٌتست خطز ػبهل چْبر

 تًاویم می زودگی سبک تغییر ي عًامل ایه کىترل با . ّستٌذ ّب سزطبى ٍ ثبال فطبرخَى دیبثت، ػزٍقی،  -قلجی ّبي ثیوبري یؼٌی

  .کىیم پیشگیری َا سرطان از %04حديد بريز از

 داوشگاي علىم پسشکی قسویه سرطان بیماري کىترل و پیشگیري راههاي آمىزشی جسويمىبع:


