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 استراتژی غربالگری و پیشگیری از سرطان کولون و رکتوم

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

را که در معرض خطر ابتالء پزشکان تصور دارند فراتر از بیماران فکر کنند و به افراد سالم و یا ظاهراً سالم بنگرند و افرادی 

 هستند شناسایی و با اقدامات غربالگری به سمت پیشگیری و تشخیص زودرس حرکت نمایند.

های پیشگیرانه جهت دهند از روشنکته مهم آموزش و افزایش آگاهی بیماران است تا با اهمیتی که به سالمت خودشان می

 جلوگیری از بروز سرطان استفاده نمایند.

درضا زالیدکتر محم  

سازد و طبق آمار دومین عامل مرگ هایی است که جامعه بشری را مبتال میترین سرطانسرطان کولون و رکتوم یکی از مهم

ومیر ناشی از سرطان در جوامع غربی است. پزشکان همواره در حال شناسایی، تشخیص و درمان مبتالیان به این عارض هستند، 

توان از این بیماری پیشگیری نمود یا حداقل نسبت به تشخیص زودرس آن افتادند که چگونه می ها پیش به این فکرولی از مدت

خواهند فراتر از بیمار فکر کنند و به افراد سالم و یا ظاهراً سالم ها را نجات داد. یعنی پزشکان میاقدام کرد تا بتوان جان انسان

ناسایی و با اقدامات غربالگری به سمت پیشگیری و تشخیص زودرس حرکت بنگرند و افرادی را که در معرض ابتالء به هستند ش

 نمایند.

شود بلکه در واقع جستجوی سرطان در افراد سالم است. غربالگری در افرادی که دچار سرطان کولون هستند انجام نمی

رود ر کشورهای غربی کاهش دهند و امید میها غربالگری توانستند میزان شیوع بیماری را دها و فعالیتپزشکان با استفاده از تالش

با استفاده از استراتژی پیشگیری که به طور جدی تدوین شده است در آینده ناظر کاهش شیوع این بیماری باشیم. با پیشرفت علم 

پزشکان قرار  های نوین نیز در اختیارهایی که در ایجاد بیماری دخیل هستند شناسایی نماییم و آزمونو دانش و تکنولوژی، ژن

 خواهد گرفت تا با اطمینان و اعتماد بیشتری افراد را در پرتو اقدامات پیشگیری قرار دهند.

 در تدوین استراتژی پیشگیری در افراد فامیل و بستگان درجه اول به شرایط ذیل باید توجه نمود:



 سال الزم است تحت اقدام غربالگری قرار گیرند. 50تر از افراد مسن -

 ن در افراد جوان خانواده بروز نماید.سرطا-

 دو یا چند نوع سرطان در یک فرد خانواده ظاهر شود.-

 سابقه فامیلی سرطان، به خصوص در بستگان درجه اول وجود داشته باشد.-

 یک نوع سرطان در افراد فامیل بروز نماید.-

 سرطان به صورت ارثی در خانواده شیوع داشته باشد.-

 شود:ساز سرطان کولون هستند، اشاره میند نوع بیماری ارثی که زمینهدر این رابطه به چ

 (FAPبیماری ارثی پولیپوز بردون پولیپ )-

 (HNPCC)بیماری ارثی سرطان کولون بدون پولیپ -

 (Pautz-jegherپولیپوز جوانان به صورت فامیلیال و یا به صورت بیماری معروف پوتز جگرر )-

 بیماری التهابی روده-

 شتن پولیپ در بستگان درجه اولدا-

شود. نکته مهم آموزش و افزایش آگاهی مردم است تا با با این اطالعات ضروری انجام اقدامات غربالگری بیشتر محسوس می

 های پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز سرطان استفاده نمایند.دهند از روشاهمیتی که به سالمت خورشان می

ربالگری این است که بدون عارضه باشند، مؤثر و قابل تشخیص باشند، بتوان به راحتی در افراد سالم اصول مهم در اقدامات غ

های اقتصادی و اجتماعی قابل قبول باشد. و باالتر بکار گرفت، میزان نتایج منفی و مثبت کاذب در حداقل باشد و هم از نظر هزینه

ای چون های پیچیدهگیرند. فراهم آوزند چنین شرایطی در زمینه بیماریرار میاز همه مورد قبول افرادی باشد که تحت غربالگری ق

ای نیست، ولی آنچه که بر اساس تجربه و دانش حاصل شده و در شرایط فعلی قابل قبول است وجود همین سرطان کار ساده

 آنها به سرطان جلوگیری نمایند. اند جان بسیاری از افراد را نجات داده و از ابتالیها و متدها است که توانستهروش



 های غربالگری مؤثر است؟چرا آزمون

کنند. در ابتدا به گیرند و تظاهر پیدا میهای کولون و رکتوم به طور تدریجی و در مدت چند سال شکل میاکثر سرطان

ی و در نتیجه دچار سرطان کند و دچار تحوالت بدخیمها رشد میخیم هستند. به تدریج این پولیپصورت پولیپ کوچک و خوش

هایی است که شوند. گاهی اوقات از شروع تا پیشرفت کامل ممکن است ده سال به طول انجامد. اقدامات غربالگری شامل تالشمی

پذیر است، شناسایی شود. اقدامات منظم غربالگری سرطان در مرحله اول که به صورت پولیپ است و کامالً قابل برداشت و عالج

ه شناسایی پولیپ و برداشتن آن و کاهش خطر ابتالء به سرطان است. عالوه بر آن اگر ضایعات سرطانی در مرحله ابتدایی منجر ب

 درصد از موارد افراد عمر طبیعی خواهند داشت. 90تشخیص داده شوند در بیش از 

افراد در معرض خطر ابتالء به سرطان های غربالگری انجام غربالگری ژنتیکی هم گام دیگری در جهت شناسایی جدا از آزمون

 باشد.کولون از نوع ارثی می

های غربالگری عدم توجه بیمار و پزشکان به خونریزی از مقعد است و از سوی دیگر عالقه از علل مهم عدم موفقیت آزمون

 افراد به اقدامات غربالگری است که در نتایج غربالگری مؤثر است.

 های غربالگریآزمون

حاضر اقدامات غربالگری شامل انجام آزمون خون مخفی در مدفوع، مشاهده قسمت چپ کولون با سیگموئیدوسکوپی، در حال 

 برداری از کولون یا باریم انما و کونولوسکوپی به طور سالیانه است.عکس

 های جدیدی هم در حال آزمایش و بررسی است که مختصراً به آنها اشاره خواهیم داشت.آزمون

 وجود خون مخفي در مدفوع بررسي-1

شود شوند و خونریزی دارند، ولی اکثر اوقات خون به طور واضح مشاهده نمیهای کولون و رکتوم دچار زخم میاغلب سرطان

پی برد. اگر آزمایش مدفوع یک فرد » توان به وجود آکه شخص بدان توجه کند، بلکه به صورت مخفی است و توسط آزمایش می

های بعدی تا حصول تشخیص ادامه یابد. این روش بسیار ساده و بدون خطر است و انه مثبت بود، الزم است پیگیریدر مطالعه سالی

و داروهایی که سیستم  Cشود الزم است از مصرف گوشت قرمز، ویتامین کشد و براساس آزمونی که انجام میدو تا سه روز طول می

جات بیشتری استفاده شود. این اقدام ساده در بعضی از موارد تا بل سبزیجات و میوهکند، پرهیز شود. در مقاگوارشی را تحریک می



ها درصد توانسته به دلیل تشخیص زودرس در افزایش طول عمر مبتالیان کمک کند. ولی باید دانست که اغلب پولیپ 30

شود این آزمون حساس نگرانی در فرد میدهند و گاهی اوقات هم پاسخ مثبت آن به صورت کاذب است که منجر به اخونریزی نمی

 شود.سالی یک بار انجام می

 سيگموييدوسکوپي:-2

های کولون و رکتوم در قسمت چپ قرار دارد، انجام این آزمون که خطر و درد درصد از سرطان 60تا  50از آنجا که حدود 

 یعنی تمیز بودن روده برخوردار باشند. تواند مفید باشد. الزم است بیماران از آمادگی کاملچندانی هم ندارد، می

 سال یک بار انجام شود. 10تا  5این آزمون ممکن است هر 

 کولونوسکوپي:-3

دهد تمام روده بزرگ را رؤیت نماید. در حال حاضر بهترین کونولوسکوپ یک وسیله اندوسکوپی است که به پزشک قدرت می

 دقیق آن، امکان برداشتن نمونه و ضایعات پولیپ هم وجود دارد. و مؤثرترین روش غربالگری است که عالوه بر تشخیص

های دارویی موجب راحتی این روش گاهی سخت، دردناک و به ندرت هم ممکن است تمام روده رؤیت نشود. اخیراً با روش

گی الزم یعنی تمیز شود. این روش نیاز به متخصص و پزشک ماهر دارد. آمادکولونوسکوپی و عدم احساس درد از سوی بیمار می

کردن کامل روده است. علیرفم مزایایی که ذکر شد، این روش گاهی خطراتی نیز دارد. به ندرت ممکن است ضایعات بسیار کوچکی 

درصد دقیق نیست. ولی فعالً بهترین روش  100که با بافت طبیعی زیاد تفاوتی ندارند از طریق این روش قابل تشخیص باشند، لذا 

 شود.سال براساس وضعیت فرد توصیه می 10تا  5ش هر است. این رو

 برداری از روده بزرگعکس-4

شود دقت آن از سیگموییدوسکوپی و انما در شرایطی که بیمار قادر به انجام کونولوسکوپی نباشد، توصیه میانجام باریم

خطر آن از کولونوسکوپی کمتر است. به  کولونوسکوپی کمتر است، اگرچه ممکن است عوارضی به دنبال داشته باشد. ولی درصد

ای در این مطالعه مشاهده شد الزم است توسط کولونوسکوپی همین میزان دقت تشخیص کمتری نیز دارد. در ضمن اگر ضایعه

 پیگیری شود.



 اسکنتيبرداری با سيعکس-5

، ولی قدرت برداشتن نمونه و پولیپ را ندارد، انما استتر از باریماین روش اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. این روش دقیق

 هزینه سنگینی هم همراه دارد. برای تشخیص روش خوبی است.

 در مدفوع DNAآزمون -6

خطر و خوبی برای تشخیص است. ها روش بیسلول DNAپردازند لذا آنالیز های بدخیم میتومورهای سرطانی به ترشح سلول

 جهیزات بیشتر و افراد کارآمد دارد.در این روش نیازمند آزمایشگاه و ت

 های ژنتيک سرطانآزمون

طور که پیش اشاره شد دو عامل مهم محیطی و ارث در بروز سرطان کولون و رکتوم نقش دارند. آگاهی و دانش ما در همان

خوشبختانه نقش ژن و مورد عوامل محیطی و نقش آن چندان روشن نیست تا براساس آن اقدامات پیشگیری را ترسیم نماییم. ولی 

روز بر تعداد های کولون و رکتوم مشخص شده است و براساس گسترش دانش و تکنولوژی روزبهتحوالت آن در برخی از سرطان

های ژنتیک در کنار سایر اقدامات غربالگری شود و بدین ترتیب انجام آزمونهای شناسایی شده دخیل در بیماری افزوده میژن

 ی بیماران، افراد فامیل و جامعه به همراه خواهد داشت.منافع ذیل را برا

 توانند بیماری را در مراحل اولیه مشخص نمایند و لذا انجام اقدام پیشگیری را به همراه خواهند داشت.های ژنتیک میآزمون-

 سازد.بیماران را از شرایط ناطمئن دور می-

 کنند.یشگیرانه فراهم میانتخاب بهتری را برای عمل جراحی و سایر اقدامات پ-

 نماید.از اقدامات غربالگری غیرضروری جلوگیری می-

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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