
 

 

 الـورکتـری از سرطان کولـپیشگی

کولون بخشی از سیستم هضمی بدن است. سیستم هضمی مواد مغذی 
ها، مواد معدنی، کربوهیدرات، چربی، پروتئین و آب( را از غذا )پروتئین
 .از بدن دفع شود کند مواد زائدکند و کمک میجدا می

های سرطانی بدخیم در بیماری است که در آن سلولسرطان کولون، 
تواند برخطر گیرد. سوابق مرتبط با سالمتی میبافت کولون شکل می

گسترش سرطان کولون مؤثر باشد. عالئم سرطان کولون شامل تغییرات 
ها بررسی در پیش تشخیص و درمان خون، صفرا و مدفوع است. تست

 .مؤثر هستند
( سومین عامل بدخیم و جهان شمول و CRCرکتال )سرطان کولو

دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان مردان و زنان ایاالت 
در ایاالت  CRC، بروز 2012تا  2008های باشد. طی سالمتحده می

سال و بیشتر کاهش یافته است.  50درمان در بزرگساالن  %5/4متحده 
 یابد.در مردان و زنان افزایش می CRCتر، میزان در بزرگساالن جوان

 ر هستند؟ـرض خطـانی در معـه کسـچ
 50فاکتور عمدۀ بیشتر مردم، افزایش سن است. افزایش خطر بعد از 

بعد از این سن تشخیص داده  CRCهمۀ  %90دهد، سالگی رخ می
آفریقایی آمریکایی در  نژادهای شده است. میزان بروز و مرگ و میر در

درجۀ اول،  CRCمقایسه با دیگر نژادها بیشتر بوده است. سوابق 
، CRCشود. سوابق شخصی سالگی دو برابر می 55بخصوص قبل از 

فاکتورهای یابد. خطر باالی آدنوماس یا سرطان تخمدان هم افزایش می
تراند. افراد مبتال به خطر دیگر نسبت به سن و سوابق خانوادگی ضعیف

هستند. درصد کمی  CRCالتهاب روده هم بیشتر در معرض خطر 
(%5< )CRC ها در افراد با سوابق ژنتیکی که شامل پلی پوسیس

 شود.آدنوماتوس، وراثت کولی غیرپلی پوسیس می
یاد از اهد خام مطالعات، استفادۀ زبراساس شو: استفادۀ زیاد از الکل

 (.CRCرکتال همراه است )الکل با افزایش خطر کولو
همراه  CRCبا افزایش خطر و مرگ و میر ناشی از  : سیگار کشیدن

 است.
براساس شواهد خام، چاقی با افزایش بروز مرگ و میر ناشی از : چاقی

CRC  .همراه است 

شامل پلی پوسیس آدنوماتوس خانوادگی و کولی  : سوابق خانوادگی
 یابد.افزایش می CRCغیرپلی پوسیس ارثی با 

براساس شواهد خام، فعالیت منظم روزانه با کاهش : فعالیت جسمی
 همراه است.  CRCبروز 

 الـرکتکاهش خطر سرطان کولووامل واسطۀ ـع
اسید  ASAبراساس شواهد خام، استفادۀ روزانه از آسپرین ) : آسپرین

دهد را کاهش می CRCبروز  ،سال 5آکتیالسیلیک( به مدت حداقل 
ها دهد. این دادهسال کاهش می 20تا  10و میزان مرگ و میر بعد از 

های عروق های بالینی مصرف آسپرین برای بیماریبراساس آزمایش
 قلب بوده است.

آسپرین ضرر بالقوه و مهمی در استراتژی پیشگیری دارد. استفادۀ  
منظم از آسپرین در دوز کم خطر خونریزی امحاء و احشاء داخلی که 

دهد. بررسی سیستماتیک شامل همولوژیک )بواسیر( را افزایش می
یا  mg100صرف م مصرف آسپرین و بیماری عروق قلب نشان داد که

افزایش  %58ی امعاء و احشاء داخلی را تا بیشتر آسپرین خطر خونریز
دهد. این خطر در میان افراد پیرتر، مردان و فاکتور خطر همراه با می

 دهد.آن بیشتر است که خطر خونریزی را افزایش می

 هورمون درمانی )استروژن به عالوه پروژسترون(
، هورمون ترکیبی )استروژن و پرژسترون به میزان براساس مطالعات

و ترکیب استروژن  دهد.مهاجم را کاهش می CRCبرابر( بروز 
 CRCیا میزان مرگ ومیر ناشی از  پروژسترون یا هیچ تأثیری ندارد

که استروژن و ها از زنانی بدست آمده داده)دهد. را کاهش می
 .استفاده کرده اند( Placebaپرژسترون را در شرایط 

 مـورهای رژیـفاکت
 چربی رژیمی و مصرف گوشت

کردند در میزان سرطان کولون در افرادی که چربی زیاد مصرف می
کردند، بیشتر بود. به طور مقایسه با افرادی که کمتر مصرف می

کل مصرف کالری در کشورهای غربی را  %45تا  %40متوسط، چربی 
دهد که مصرف زیاد چربی بروز تومور نشان میدهد. مطالعات نشان می

بین خطر دهد. ارتباط های حیوانی افزایش میکولون را در آزمایش
یا چربی و مصرف پروتئین و انرژی بارز  سرطان کولون با مصرف گوشت

هایی بود و ارتباط مثبتی بین مصرف گوشت و چربی در مقایسه با گروه
ها حاکی از بررسی رفت.کردند صورت گکه سبزیجات مصرف می

افزایش خطر سرطان کولون با افزایش مصرف گوشت قرمز است. به 
                                                           عالوه ماهی در دمای باال پخته شود، احتماال  خطر سرطان کولون را 

 دهدافزایش می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ان و بقوالتـایی، ماکیـای دریـی، غذاهـماه
روی را فراهم  ماهی، غذاهای دریایی، ماکیان و بقوالت، آهن، پروتئین و

گوشت قرمز هستند تا خطر سرطان آورند. آنها گزینه اجتنابی بجای می
 ودکتال را کم کنند.کول

 تان وارد کنید.های غذاییسعی کنید که آنها را در وعده
  آنها حاوی ویتامینC نگی، بروکلی یا فلفل( ها، گوجه فر)میوه

 جذب کنند.هستند تا بدنتان بتواند آهن گوشت و بقوالت را 

  برای بیماری قلبی است. 3ماهی و غذاهای دریایی منبع غنی امگا 

 .جوجۀ کبابی بدون پوست را انتخاب کنید 

 اـهوهـمی
 کند.رژیم غنی از میوه به کاهش خطر بروز سرطان کلورکتال کمک می

باشند. با ها غنی از ویتامین و مواد معدنی هستند و شیرین میمیوه
 غذاهایتان میوه و نیم چاشت بخورید. 

 5های تازه، منجمد، کنسرو شده و خشک شده بیشتر از همۀ میوه 
 وعده در هر روز.

 ها را قبل از خوردن با دقت بشویید.میوه 

 های کنسرو شده در آب میوۀ طبیعی مصرف کنید.میوه 

 های واقعی ساخته شده تا هایی باشید که از میوهبه دنبال آب میوه



 

 

 ها و آن را به یک لیون در روز کاهش دهید.نوشیدنی

 یـات رنگـسبزیج
سبزیجات رنگی، منبع غنی خانگی هستند که با کاهش خطر سرطان 

 کلورکتال همراه است، آنها را در سراسر روز بخورید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التـها و غهـان، دانـن
و همۀ  Bها و غالت منبع کربوهیدرات، فیبر و ویتامین نام، دانه

بار  1-2فاکتورهای مهم تأمین عملکرد روده هستند. که حداقل شامل 
 شوددر هر وعده می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یـهای روغنهـها و دانهـها، کره، دانروغن
های سالم گیاهی بخش مهمی از رژیم هستند، الگوی ناسالم چربی

های ناسالم حیوانی با افزایش خطر رژیم، چربی
ل همراه است. چربی سالم برای سرطان کلورکتا

 قلب مهم است. سالمت

 چربی یکسانی دارند، اما نوع  هاهمۀ روغن
 چربی تفاوت دارد.

نظیر روغن دانۀ انگور، ذرت،  ؛های گیاهیاز روغن
کفاکوال، برنج، یا زیتون انتخاب کنید. از روغن 

نارگیل، پالم، کرۀ مایع، روغن خوک، چه کم یا قطره قطره اجتناب 
 کنید.

 انیـفعالیت جسم

مزایای فعالیت منظم ورزشی شامل بهبود عملکرد روزمره، کنترل وزن، 
 کاهش خطر سرطان کلورکتال است. و بهبود فعالیت، قلب سالم

 ارتباط دارد. در برخی موارد CRCسبک زندگی با افزایش خطر 
مطالعات متعدد به بررسی ارتباط بین 
فعالیت جسمی و خطر سرطان کولون 

 %50تا  PR 40%پرداخت. متوسط کاهش 
و  %54ها PRگزارش شد. مطالعات تناسب 

را حین مقایسۀ میزان متوسط انرژی  53%
را در  PR 76%ها دهد. فراتحلیلنشان می

 زنان و مردان یکسان نشان داد.

 دقیقه شروع  30را از روزی  فعالیت
ی، روتواند شامل پیادهمیکار ید. این /کن

خانه  کارسواری، باغداری و شنا، دوچرخه
 دقیقه تقسیم کنید.  10باشد. کار را به سه تا 

  ص کنید؛ برای                 اهداف هفتگی مشخ
بیشتر از هفته  این هفته یک دور مثال:

 د.گذشته در استخر بچرخی

های آسانسور، استفاده از پله ها در هر روز،  مثلافزایش حجم فعالیت
 . رویدور کردن ریموت تلویزیون یا سوار اتوبوس شدن و پیاده
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 تنظیم کننده:

 اجتماعيمعاونت -ي کرمانشاه کدانشگاه علوم پزش

 دکتر مهرداد پاينده

 فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلولهاي بنیادي
 
 


