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اتیولوژی و عوامل خطر

اگرچه علل و عوامل خطر برای سرطان متنوع ھستند نظیر ژنتیک، رفتار و محیط، اما عوامل سبک زندگی بسیار 
که  است  یافته  دست  نتیجه  این  به  از سرطان  پیشگیری  در خصوص  ھاروارد  گزارش  می باشند.  اھمیت  حائز 
تقریبا دو سوم مرگ و میر ناشی از سرطان در ایاالت متحده به علت مصرف تنباکو، رژیم غذایی ضعیف و عدم 
انجام تمرینات ورزشی می باشد. به عالوه، تنھا 5 تا 01 درصد از بیشتر انواع سرطان ھا به وسیله نقص در ژن ھای 
خانوادگی ایجاد می شوند و تنھا یک درصد بسیار مشابه و جزیی از موارد ابتال به سرطان به علت قرارگیری در 
برای سرطان  به عنوان یک عامل خطر  فیزیکی  فعالیت  زیست محیطی می باشد. عدم  و  معرض عوامل شغلی 
توجه پژوھشی قابل توجھی را بر اساس تعداد مکانیسم ھای بیولوژیکی قابل ارزیابی به خود جلب کرده است. 
از  ابتال به برخی  در طول دھه گذشته، شواھد پژوھشی نشان داده اند که فعالیت فیزیکی ممکن است خطر 
به  ابتال  یافته  کاھش  با خطرات   (a) فیزیکی  فعالیت  که  است  این  کلی  نظر  اتفاق  دھد.  کاھش  را  سرطان ھا 
سرطان روده بزرگ و سینه و (b) احتماال با خطر کاھش یافته سرطان آندومتری و (c) خطرات کاھش یافته ابتال 
به سرطان پروستات و ریه مرتبط است. به عالوه، شواھد موجود پیشنھاد می دھند که فعالیت فیزیکی ممکن 
است یک تاثیر محافظتی در برابر سرطان ھای تخم دان، کلیه و پانکراس داشته باشد اگرچه در این زمان نمی 
ای  اندازه  به  بیضه)  و  لنفاوی  غدد  (معده،  دیگر  برای سرطان ھای  شواھد  یافت.  دست  قطعی  نتایج  به  توان 

. پراکنده ھستند که حتی نمی توان به نتایج تجربی دست یافت

نشانه ھا و عالئم شایع

خاص  بلکه  نیستند  عمومی  سرطان  شایع  عالئم  و  ھا  نشانه  نیست،  بیماری  یک  سرطان  که  خاطر  این  به 
با دیگر وضعیت ھای پزشکی می  این حال، بیشتر نشانه ھا و عالئم سرطان مشابه  با  باشند.  سرطان می 
می  رخ  عالئم  این  وقتی  وجود،  این  با  باشد.  نمی  سرطان  وجود  از  حاکی  ضرورتا  حضورشان  بنابراین  باشند 

 . دھند، حتما پزشک باید آنھا را چک کند

غربال گری و تشخیص

کلید افزایش نرخ بھبودی از سرطان تشخیص زود ھنگام و به موقع آن می باشد. غربالگری، فرایند شناسایی 
بیماری در افرادی است که فاقد عالئم ھستند. مزیت اصلی غربال گری این است که می تواند ناھنجاری ھایی 
از وقوع سرطان باشند، را شناسایی  از رشد عالئم و نشانه ھا حاکی  اولیه پیش  که ممکن است در مرحله 

کند. 
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