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چگونه سرطان شناس شویم؟

اهداف آموزشی 
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:

از  پیشـگیری  در  سـالمت  سـواد  سـطح  ارتقـای  اهمیـت  بـا   
شـوند. آشـنا  بیماری هـا 

 هدف از ارزیابی و غربالگری سرطان روده بزرگ را شرح دهند.
 نحوه ارزیابی تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده 
بزرگ افراد 50 تا 70 سال را شرح داده و به طور عملی انجام دهند. 

ترتیب نویسندگان از راست به چپ

مقدمه
 سواد سالمت را می  توان به صورت توانایی خواندن، درک کردن 
و عمل کردن بر اساس توصیه های بهداشتی و سالمتی تعریف 
کمتری اطالعات  کافی، با احتمال  کرد. افراد، با سواد سالمت نا
را  سالمتی  متخصصان  توسط  شده  ارایه  گفتاری  و  نوشتاری 
می  کنند.  عمل  آن ها  توسط  شده  داده  دستورات  به  و  درک 
هزینه  های  و  دارند  ضعیف  تری  سالمتی  وضعیت  همچنین 
پزشکی بیشتری را متحمل می  شوند. در نتیجه امروزه سواد 
کافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می  آید.  سالمت نا
سالمت،  سواد  سطح  ارتقای  مقاله،  این  از  هدف  رو  این  از 
و  پیشگیرانه  رفتارهای  اتخاذ  و  کولون  سرطان  شناخت 
در  سالمت  حوزه  صاحبنظران  و  کارشناسان  است.  درمانی 
که با وجود باال بودن میزان اطالعات در حوزه  کشور معتقدند 
در  عمومی  دانسته های  کارگیری  به  و  گاهی  آ سطح  سالمت، 
تحقیق  یک  نتایج  نیست.  رضایت بخش  چندان  حوزه  این 
سراسری نشان می دهد سطح سواد سالمت در کشور ٢٩ درصد 

راه های ارتقای سطح »سواد سالمت« افراد 
جامعه در زمینه سرطان کولون
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که می تواند زنگ خطری برای نظام  است، آماری نگران کننده 
که سواد سالمت یکی از  سالمت کشور باشد. این درحالی است 
مؤلفه های بسیار مهم در افزایش سطح سالمت جامعه است. 
باالتر  جامعه  افراد  سالمت  سواد  و  گاهی  آ هرچه  کلی  به  طور 
باشد، به همان میزان سالمت جامعه نیز ارتقا می یابد و از طرف 
کاهش می دهد.  دیگر هزینه های درمانی را به طرز چشمگیری 
بیشتر نظام های درمانی  اخیر،  به همین دلیل در چند  سال 
مترقی در دنیا بخش زیادی از فعالیت ها و منابع خود را به حوزه 
آموزش عمومی اختصاص داده اند. لذا در راستای برنامه های 
اساس  بر   1394 سال  از  بهداشت  حیطه  در  سالمت  تحول 
خدمات سالمت تعیین شده سطح اول، شناسایی و غربالگری 
سرطان روده بزرگ، با هدف تشخیص بهنگام افراد در معرض 
خطر این نوع از سرطان ها، ارایه خدمات مناسب و بموقع به 
گاهی  کاهش مرگ زودهنگام آن ها، افزایش آ این افراد، زمینه 
آن ها  خودمراقبتی  سازماندهی  و  میانساالن  سالمت  سواد  و 

فراهم آمد.
بهورزان )در مناطق روستایی( و مراقبان سالمت )در مناطق 
شهری( موظف به انجام غربالگری سرطان روده بزرگ در افراد 
50 تا 70 سال جمعیت تحت پوشش هستند؛ لذا در این مقاله 
به  بزرگ  روده  سرطان  غربالگری  و  شناسایی  نحوه  و  اهداف 

اختصار شرح داده می شود.

سرطان روده بزرگ
کنترل  از  ج  خار و  بی رویه  رشد  دنبال  به  سرطان  بیماری 
هر  سلول های  می شود.  ایجاد  بدن  سلول های  از  تعدادی 
گسترش  کل بدن  عضوی از بدن می توانند سرطانی شده و به 
کنند. سرطان روده بزرگ یا سرطان »کولورکتال« در واقع  پیدا 

سرطانی است که در روده بزرگ یا قسمت انتهایی روده )رکتوم( 
شروع شده است. 

در بیشتر موارد سرطان روده بزرگ و رکتوم با سرعت بسیارکم و 
به آرامی در طول سال های متوالی ظاهر می شود. بیشتر مواقع 
این سرطان ها به صورت پولیپ شروع می شوند. پولیپ؛ رشد 
بافتی به داخل مرکز روده بزرگ یا رکتوم است. بیشتر پولیپ ها 
سرطانی  پولیپ ها  از  خاصی  انواع  فقط  نیستند.  سرطانی 
آن  اندازه  که  وقتی  پولیپ  زودهنگام  برداشتن  می شوند. 
از ایجاد سرطان پیشگیری می کند. با  کوچک است، در واقع 
انجام غربالگری، پولیپ های مستعد سرطان در مرحله قبل از 
سرطان شناسایی می شوند و می توان قبل از این که به سرطان 
می تواند  همچنین  غربالگری  شوند.  برداشته  شوند،  تبدیل 
کند و درمان  سرطان روده بزرگ را در مراحل اولیه شناسایی 
سرطان های  و  بزرگ  روده  پولیپ های  شود.  بهبودی  باعث 
روده بزرگ همیشه نشانه دار نیستند، به خصوص در مراحل 
یا  پولیپ  افراد  مواقع  از  بسیاری  هستند.  نشانه  بدون  اولیه 
سرطان روده بزرگ دارند ولی متوجه نیستند و هیچ نشانه ای 
اهمیت  بزرگ  روده  سرطان  دوره ای  غربالگری  پس  ندارند، 

زیادی دارد. 

نحوه شناسایی و غربالگری سرطان روده بزرگ
خانه های  به  که  سال   70 تا   50 سنین  در  افراد  همه  ابتدا   
وسیله  به  می کنند،  مراجعه  سالمت  پایگاه های  یا  بهداشت 
بهورز/ مراقب سالمت خانواده، ارزیابی و مشخصات آن ها در 
کولورکتال  پرونده ثبت شده و جهت غربالگری بیماری سرطان 
که از مهم ترین نشانه های مشکوک به  )روده بزرگ( موارد زیر 
سرطان روده بزرگ است، از ایشان پرسیده و در پرونده آن ها 
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ثبت می شود:
گوارش تحتانی در یك ماه اخیر خونریزی دستگاه 

و  دردشکم  اسهال،  بدون  یا  با  اخیر  ماه  یك  طی  یبوست 
احساس پربودن مقعد پس از اجابت مزاج

با  از ده درصد وزن بدن طی شش ماه همراه  کاهش بیش 
یکی از نشانه های باال

از نشانه های ذکر شده در باال  که فرد دارای هریك  در صورتی 
باشد، فرد از نظر ابتال به سرطان روده مشکوك تلقی شده و باید 
وی را برای تأیید یا رد ابتال به سرطان روده و انجام ارزیابی های 
ارجاع  به پزشك  غیرفوری  ارجاع  فرم  تکمیل  از  تکمیلی، پس 
دهد. در غیر این صورت طبق برنامه اقدام می کند. در فردی 
گزینه برنامه غربالگری است، ابتدا در مورد سابقه سرطان  که 
روده بزرگ درخود فرد یا خانواده، ادنوم روده )پولیپ روده( یا 
بیماری التهابی روده، سؤال و پاسخ ها ثبت و پس از تکمیل فرم 
ارجاع غیرفوری، به پزشك ارجاع می شود. در غیر این صورت، 

آزمایش های مربوط را با همکاری فرد انجام می دهند.

اصول خود مراقبتی برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام 
سرطان روده بزرگ

کنترل سرطان روده بزرگ، انجام  یکی از مهم ترین اصول اولیه 
آموزش های  است  الزم  بنابراین  است.  پیشگیرانه  اقدام های 
بیماری  ایجادکننده  خطر  عوامل  شناخت  زمینه  در  الزم 
سرطان روده بزرگ که موجب بروز یا تشدید نشانه های بیماری 
کنترل این عوامل به بیمار و  می شوند و راه های پیشگیری و 
خانواده وی داده شود. مهم ترین عوامل خطر بیماری سرطان 

روده بزرگ به جز افزایش سن عبارتند از:
بیماری التهابی روده

 سابقه سرطان روده بزرگ یا پولیپ های روده در فرد با سابقه 
خانوادگی این بیماری ها

ادم(  )دارای  ادنوماتوز  پولیپ های  مانند  ژنتیکی  سندرم 
کولون ارثی بدون پولیپوز فامیلی یا سرطان 

که می تواند خطر سرطان روده  عوامل مربوط به سبك زندگی 
کمبود  فیزیکی منظم،  فعالیت  مانند: فقدان  افزایش دهد  را 
رژیم  باالی  چربی  و  پایین  فیبر  مصرفی،  سبزی های  و  میوه 

غذایی، اضافه وزن و چاقی، مصرف الکل، مصرف دخانیات
سرطان  بروز  هشداردهنده  نشانه های  درباره  باید  همچنین 
روده و نحوه برخورد و اقدام های اولیه درصورت بروز نشانه ها 

به بیمار و اطرافیان وی آموزش داده شود.
و غربالگری  برنامه تشخیص زودهنگام  که در  افرادی  به  باید 
گر در فواصل برنامه غربالگری،  شرکت می کنند، آموزش داد تا ا

وظیفه  پزشك  کنند.  مراجعه  زودتر  داشتند،  را  نشانه ها  این 
اصلی طبقه بندی افراد در معرض خطر و مشکوك و ارجاع آن ها 

به سطح باالتر را بر عهده دارد.

نتیجه گیری
اصالح پذیر  خانوادگی  سابقه  و  نژاد  سن،  مانند  خطر  عوامل 
الگوی  با  زندگی  شیوه  اصالح  می رسد  نظر  به  ولی  نیستند، 
مصرف نکردن  فیزیکی،  فعالیت  افزایش  و  سالم  تغذیه ای 
از بروز سرطان روده بزرگ  الکل و دخانیات می تواند تا حدی 
کند. نمایه توده بدنی باال در میان مردان همراه با  جلوگیری 
کم تحرك در هردو جنس بشدت با سرطان روده بزرگ  زندگی 
مرتبط است. مدارك معتبری خطر باالی ابتال به بیماری را در 
مصرف زیاد گوشت قرمز، همچنین کاهش خطر ابتال به بیماری 
کلسیم نشان داده است.  گیاهی و  را در مصرف باالی غذاهای 
بعضی از داروها از جمله مصرف آسپرین و داروهای ضدالتهابی 
غیراستروییدی اثرات محافظتی دارند. لذا می توان با آموزش و 
کاسته و با انجام  توصیه های الزم به مردم از بروز این بیماری 
غربالگری این بیماری نسبت به شناسایی زودهنگام افراد در 

کرد.  معرض خطر این سرطان اقدام 

پیشنهادها
گروه سنی 50 تا 70  انجام آموزش عمومی غربالگری همه افراد 
سال تحت پوشش واحدهای بهداشتی درمانی طی سال های 

آینده  با توجه به خطرات این بیماری 
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