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 مقعد  -احتمال ابتال به سرطان رودة بزرگ

ست و دومين  –سرطان روده بزرگ  شايع در اياالت متحده ا سرطان  سرطان رودة بزرگ( چهارمين  شنده مقعد ) سرطان ك

سوب مي شده 000/147 شود. بيش ازمح سايي  شنا سرطان  سال بيش ازآمريكايي با عالئم اين  نفر براثر  57000اند و هر 

سپارند. روش ست جان مي  شده ابتال به اين بيماري كه كامالً قابل پيشگيري ا هاي كاهش خطر ابتال به اين بيماري كه تثبيت 

% از موارد 70ربالگري مؤثر براي مبارزه با اين بيماري شتتتايع و مرگبار وجود دارد. در واقع هم هستتتتند و همننين ابزارهاي غ

 توان با تعديل روش زندگي و انجام گسترده غربالگري كاهش داد. مقعد را مي -سرطان رودة بزرگ

سياري از زنان براين باورند كه سرطان روده بزرگ ست. در حالي« بيماري مردانه»مقعد يك  -ب ساالنه در اياالت متحده اين ا كه 

سبت به مردان گرفتار مي شتري را ن سايي خطر و اقدام براي سرطان عمالً زنان بي شنا سبت به  كند. آگاه كردن زنان و مردان ن

 كاهش آن اهميت دارد. 

سرطان روده بزرگ ستون الف احتم -دو روش مختلف آگاهي دادن از خطر  ست.  شده ا ال ابتال به اين مقعد در جدول زير ارائه 

صد فهرست مي 30بيماري را در طي  سن فعلي و در ساس  شده اما سال آتي برا ستفاده  ستون ب از همان اطالعات ا كند. در 

 احتمال به صورت تعداد افراد از يك گروه هزار نفري كه به اين بيماري دچار خواهند شد آمده است.

 مقعد برحسب سن و جنسيت  -خطر سرطان رودة بزرگ -1شماره جدول 

 مردان زنان  

ستتن فعلي برحستتب 

 سال 

چه درصتتتد از  الف( 

زنان در اين ستتن در 

سي ساله آينده طول 

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

ستتتال  30در طول 

چه درصتتتد از ا لف( 

مردان در اين سن در 

سال آينده  30طول 

ب( چه تعداد از يك 

فري  1000گروه  ن

از متتردان در طتتول 



به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

آينده به اين بيماري 

 دچار خواهند شد؟ 

به اين بيماري مبتال 

 خواهند شد؟

ستتتال آينده به  30

اين بيمتتاري دچتتار 

 خواهند شد؟

 1000در 1كمتراز  %01/0 1000در 1كمتر از  10/0% 5

 1000در  1كمتر از %06/0 1000در 1كمتر از  06/0% 10

 1000در  3 %25/0 1000در  2 23/0% 20

 1000در 9 %90/0 1000در  7 71/0% 30

 1000در 23 %33/2 1000در 18 79/1% 40

 1000در  43 %33/4 1000در 34 41/3% 50

 1000در 56 %62/5 1000در 49 87/4% 60

، ستترطان رودة بزرگ و مقعد )مهاجم(. ريال الگ، آيزنر SEER ،2000-1975نكته: براستتاس مروري برآمارهاي ستترطان 

پي، فيوير اي جي، ادواردز بي كي، مروري برآمارهاي اماف، ميلر بي اَ، كلگ ال، ماريوتواَ، فيال، هنكي بيپي، كوستتاري ستتيام

-http://seer.cancer.gov/csr/1975. مؤستتتستتته ملي ستتترطان. بتستتتدا، ام دي. SEER ،2000-1975ستتترطان 

2000,2003 
 مقعد  -پيشرفت سرطان رودة بزرگ

 اي يک روند چند مرحله

سلولهاي تكثير  -سرطان رودة بزرگ سه تغييرات در اپي تليوم طبيعي به  سل شي از يك  شوندة غيرطبيعي و مقعد نا

شدن به يك پليپ غده سرانجام بدخيم ميسپال تبديل  سله اي خوش خيم و  سل شد. از آنجا كه اين فرآيند يك  با

توان با عوامل متعدد اين فرآيند را تحت تغييرات ژنتيكي استتتت كه در طول يك دورة چند ستتتاله اتفاف مي افتد مي

 تأثير قرار داد. 

سرطان در برخي از تحقيقات عوامل سي قرار مي -هاي رودة بزرگخطر بدون آنكه تمايزي بين  شود، موردبرر گيرد. مقعد قائل 

سي قرار گرفته صورت تركيبي مورد برر سرطان  2اند. در جدول بنابراين هر دو بيماري در اين بخش به  عوامل مرتبط به خطر 

استتت. جزئيات مربوط به هريك از عوامل خطر به مقعد نيز عوامل كه هنوز تحت بررستتي هستتتند فهرستتت شتتده  -رودة بزرگ

 تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. 

 مقعد  -عوامل خطر سرطان رودة بزرگ -2جدول 

   عوامل قابل تعديل
 عوامل غيرقابل تعديل

  
 دهندخطر را كاهش مي دهندخطر را افزايش مي عوامل تحت بررسي

 وزن اضافي 

 الكل 

 گوشت قرمز 

     دخانيات 

 غربالگري 

 فعاليت بدني 

 اسيد فوليك 

 سبزيجات 

هاي بعد از هورمون

 قاعدگي 

آسپرين و ديگر داروهاي 

 ضدالتهاب 

 كلسيم 

 سن 

 بيماري التهابي روده 

تاريخنه شخصي پليپ 

 اي غده

تاريخنه خانوادگي 

اي يا هاي غدهپليپ

 -سرطان رودة بزرگ

 مقعد 

 شرايط ارثي 

 قد 

 زمينة نژادي 

 ر فيب

 چربي رژيم غذايي 

 رژيم غذايي يا قند باال 

 سير 

 قرص ضدبارداري 

 عوامل خطر قابل تعديل 



 غربالگري 

سرطان رودة بزرگ ضايعات تواند به عنوان پيشگيري اوليه از طريق مقعد مي -آزمايش هاي مربوط به  شتن  سازي و بردا شكار آ

پيش ستترطاني و يا پيشتتگيري ثانويه براي شتتناستتايي و درمان ستترطان در مراحل اوليه براي كاهش مرگ و مير عمل كند. 

ستتتالگي و اگر تاريخنة خانوادگي بيماري و يا عوامل خطر باال وجود دارد زودتر  50ها بايد براي اكثر بيماران از ستتتن آزمايش

سرطان آمريكا )انجام گيرد. ت ( پنج ACSقريباً تمامي گروههاي مسئول از جمله گروه ويژة خدمات پيشگيرانه امريكا و انجمن 

 از اين قرارند:  ACSهاي مقعد را توصيه كرده اند. توصيه -روش غربالگري سرطان رودة بزرگ

 ( كه بايد هر سال انجام شود. FOBTجستجوي خون در مدفوع ) -1

 سال يكبار  5( هر flex sdigي قابل انعطاف )سيگموئيدوسكوپ -2

 سال يكبار  5( هر DCBEتنقيه كنتراست دوبل باريم ) -4

 سال  10كولونوسكوپي هر  -5

 مهمترين انتخاب براي يكديگر با بايد پزشكان و بيماران است، خاصي محاسن و معايب داراي هاروش اين از  از آنجا كه هريك

مراجعه « غربالگري سرطان»هاي غربالگري به بخش رند. براي دسترسي به جزئيات مربوط به روشبگي تصميم درمان استراتژي

استراتژي مقرون به صرفه در نظر گرفته مي شود و  5ها با يكديگر تفاوت دارد، هر كنيد. در حالي كه هزينة هريك از اين روش

شش قرار ميخدمات بيمه درماني اين آزمايش ساني كه بايد اين آزمايشدهند. ها را تحت پو سياري از ك سفانه ب ها را انجام متأ

هاي افتراقي ممكن استتت اثر قابل توجهي بر ميزان شتتيوع ستترطان رودة گيرند. ميزان غربالگريبدهند مورد آزمايش قرار نمي

 تأثير قرار دهد.هاي مختلف را تحتمقعد بگذارد و ميزان مرگ و مير جمعيت -بزرگ

پيشنهاد توصيه شده، راه نجات كلية بيماران  5شود. با مقعد باعث نجات زندگي مي -ط به سرطان رودة بزرگهاي مربوآزمايش

سالگي و در صورت وجود عوامل خاص خطر و يا نگراني زودتر از  50ها به صورت مرتب از سن مطمئن شدن از انجام آزمايش

 سالگي است.  50

 فعاليت بدني 

ست كه فعاليت ب شده ا شخص  سرطان رودة بزرگم ستمر باعث كاهش خطر  ست خطر را تا مقعد مي -دني م شود و ممكن ا

سرطان رودة بزرگ 50% شتري در برابر  شد، حفاظت بي شتر با مقعد  -كاهش دهد. به طور كلي هر چه ميزان فعاليت بدني بي

ترين كاهش خطر همراه است، ورزش هاي طوالني مدت و شديد با بيشرسد كه ورزشبوجود خواهد آمد. در حاليكه به نظر مي

تواند حفاظت قابل مالحظه اي ايجاد كند حتي اگر در سنين باالتر شروع روي ميها و پيادهدر حد متعادل مانند باال رفتن از پله

 شود. 

زن مؤثر مقعد محافظت كند. فعاليت بدني در كنترل و -تواند به طرف مختلف از انستتان در برابر ستترطان رودة بزرگورزش مي

سرطان نيز تأثير مي ست كه بر خطر  شود( و نيز زمان عبور مدفوع در بدن و زمان تماس بين ا صل بعدي مراجعه  گذارد )به ف

هاي مخاطي رودة بزرگ را با كاهش ميزان دهد. ورزش ممكن است رشد سلولمخاط روده ومواد بالقوه و سرطانزا را كاهش مي

سولين كاهش دهد و اين چن ستاگالندين برعملكرد ين فرض ميگردش ان سرطان را با تغيير در ميزان پرو شود كه ورزش خطر 

 دهد. گذارد و متابوليزم اسيد صفرا را كاهش ميايمني بدن تأثير مي

هاي مزمن اثر حفاظتي دارد، همة بيماران بايد از آنجا كه ورزش فوائد بستتياري داشتتته و در برابر انواع ستترطان و ستتاير بيماري

 دقيقه ورزش كنيد.  30شويق شوند كه روزانه حداقل ت

 اسيدهاي صفراوي 

مقعد انجام گرفته به بررسي نقش اسيدهاي صفرا كه در بدن براي  -در تحقيقات مهمي كه دربارة سرطان رودة بزرگ

ضم و جذب چربي به كار مي ست. در عمل ه شده ا سترول آيند، پرداخته  سط كبد از كل صفرا كه تو سيدهاي  ابتدا ا

سله عمليات باكتريسنتز مي سل صفرا كه از طريق يك  سيدهاي  گردند. فرض براين هاي روده توليد ميشوند و بعد ا

اي تستتريع كننده عمل كنند كه با افزايش تكثير ستتلولي يا جهش استتت كه استتيدهاي صتتفرا ممكن استتت به گونه



تشكيل غدد بيشتر شوند. عوامل متعدد بسياري از جمله رژيم غذايي، فعاليت بدني و تركيب  سلولهاي روده اي باعث

 هاي دارويي حاوي استروژن ممكن است به علت اثري كه بر اسيدهاي صفرا دارند برخطر سرطان تأثير بگذارند. 

 وزن اضافي 

مقعد محسوب مي شود. مطالعات نشان  -رگچاقي، بخصوص چاقي در نواحي شكم شكم يك عامل خطر براي سرطان رودة بز

ست به  ست كه افزايش خطر ممكن ا ساير عوامل  80تا  50داده ا سولين و  ضافي بدن با افزايش ميزان ان سد. وزن ا صد بر در

 شدن آن شود. اي و بدخيمهاي غدههاي روده، پيشرفت پليپرشد همراه است كه ممكن است باعث رشد سلول

المتي فوائد بسياري دارد. همة بيماران بايد تشويق شوند تا وزن خود را توسط توازن كالري مصرفي حفظ وزن مناسب براي س

 مراجعه شود.( « كنترل وزن»شان كنترل كنند )براي به دست آوردن اطالعات بيشتر به بخش و فعاليت جسماني

 عامل رشد انسولين 

سولين مانند ) شد ان شد و IGFعامل ر اش كند و براي مطالعة تأثير بالقوهمتابوليزم بازي مي( يك نقش كليدي در ر

برروي پيشرفت سرطان به صورت گسترده مورد بررسي قرار گرفته است. عوامل بسياري مانند وزن بدن، رژيم غذايي 

تغيير دهد. در آزمايشتتگاه  IGFو استتتفاده از استتتروژن ممكن استتت خطر ستترطان را از طريق تأثير گذاري برميزان 

شان  سولين و ن ست كه ان سلولي طبيعي و سرطاني را افزايش مي IGFداده شده ا ممكن  IGFدهند. به عالوه رشد 

 سلولي تكرار امكان  ريزي شدة سلولي دگرگون كند واست ميزان تغيير و تبديل سلولي را با جلوگيري از مرگ برنامه

 كه ممكن است رشد غده را تسهيل كند برانگيزد. تواند توليد ساير عوامل رشد را مي IGF همننين. سازد فراهم را

 فوالت 

مقعد وجود دارد.  -مطالعات بسياري نشان داده است كه ارتباط معكوس بين مصرف فوالت )اسيدفوليك( و سرطان رودة بزرگ

كه مكمل اگر چه رژيم غذايي حاوي استتيدفوليك ممكن استتت داراي فوائدي باشتتد، شتتواهد به قوت براين نكته داللت دارند 

شتتود. از آنجا كه استتيدفوليك اثر حفاظتي بيشتتتري دارد، احتماالً به اين دليل كه دوزهاي باالتر باعث افزايش ارزش حياتي مي

شتتان شتتود، مكمل استتيدفوليك ممكن استتت براي بيماراني كه مصتترف الكلمصتترف الكل باعث كاهش ميزان استتيدفوليك مي

 تر باشد. باالست بسيار مهم

كامالً مشخص نيست، نشان داده شده است كه اسيدفوليك برروي سنتز، تخمير متيله  Bه مكانزيم حفاظتي ويتامين در حاليك

گذارد. بنابراين استتيدفوليك براي تنظيم چگونگي قرارگيري ژن مهم استتت و ممكن استتت تأثير مي DNAشتتدن و بازستتازي 

 بگذارد.  ة سرطان تأثيرهاي متوقفق كنندهاي مولد سرطان و ژنبرژن

 -ها براي كاهش خطر سترطان رودة بزرگترين روشمصترف روزانة مولتي ويتامين و استيد فوليك ممكن استت يكي از آستان

( اسيد فوليك در روز توصيه gμ400ميلي گرمي ) 4/0مقعد مصرف مكمل  -مقعد باشد. براي كاهش خطر سرطان رودة بزرگ

 گردد. مي

 الكل 

دهد. با مقعد را افزايش مي -ليوان شتتراب يا ليكور( خطر ستترطان رودة بزرگ 1مقدار اندكي الكل در روز )يك آبجو، مصتترف 

شود، خطر را بيش از  سيدفوليك همراه  صرف الكل اگر با ميزان ناكافي ا شتر الكل خطر نيز افزايش پيدا مي كند و م صرف بي م

 است.  DNAكند فرآيند متيله شدن به پيشرفت و بدخيم شدن غده كمك ميپيش افزايش مي دهد. يكي از راههايي كه الكل 

مراجعه شود(. بيماراني كه « رژيم غذايي و الكل»كمك به بيماران براي درك خطرات و فوائد مصرف الكل مهم است. )به بخش 

 ن و اسيدفوليك ترغيب گردند. كنند بايد از اين كار منع شوند و به مصرف روزانة مولتي ويتاميبيش از حد الكل مصرف مي

 گوشت قرمز 

سي شان ميبرر شده ن سرطان رودة بزرگهاي انجام  شت قرمز با خطر فزايندة  صرف باالي گو ست.  -دهند كه م مقعد مرتبط ا

خطر ابتال به اين سرطان براي كساني كه حداقل يك بار در روز گوشت قرمز )شامل گوشت گوساله، گوشت گوسفند و خوك( 

 كنند دوبرابر است. د، در مقايسه با كساني كه كمتر از يك بار در ماه گوشت قرمز مصرف ميخورنمي



نهنظريه ند هاي چندگا با اثر گوشتتتت قرمز برروي رودة بزرگ وجود دارد. بعضتتتي از ستتترطانزاهاي خاص مان طه  اي در راب

سايكليك امين ست در فرآيهاي معطر چند حلقهها و هيدروكربنهترو صوص اي ممكن ا شت قرمز در دماي باال بخ ند پخت گو

سيدهاي  شح ا سرطان را با تغيير تر ست خطر  شت قرمز ممكن ا در فر بوجود بيايند. به عالوه رژيم غذايي حاوي مقدار زياد گو

 هاي هيدروكسل افزايش دهد. صفراوي يا با باالبردن غلظت آهن مدفوع و توليد راديكال

ص سبزيجات كه م شت قرمز را به حداقل ميرژيم غذايي برپايه  ساير بيماريرف گو سرطان و  ساند خطر  هاي مزمن را كاهش ر

 دهد. مي

 سبزيجات 

مقعد ندارد.  -آيد كه مصتترف ميوه و ستتبزيجات ارتباط قابل توجهي با خطر ستترطان رودة بزرگاز نتايج مطالعات متعدد برمي

اند نشتانگر اثر حفاظتي آنها هستتند، به ويژه ستبزيجات تههرچند مطالعات چندي كه به بررستي انواع خاص ستبزيجات پرداخ

سفناج، كرفال، برگ چغندر،  سبز و برگي )مانند ا سبزيجات  سل( و  خانوادة كلم )مانند كلم بروكلي، كلم، گل كلم و كلم بروك

ر هستند كه ممكن كاسني(. سبزيجات حاوي رتكيبي از عوامل ضروري براي سالمت، مانند آنتي اكسيدان ها، اسيدفوليك و فيب

 است خطر را كاهش دهند. 

هاي مزمن مانند بيماري قلبي و سكته را كنند، بلكه خطر ساير بيماريسبزيجات نه فقط به حفاظت در برابر سرطان كمك مي

 دهند و بيماران بايد تشويق شوند كه روزانه انواع سبزيجات را مصرف كنند. كاهش مي

 دخانيات 

شيدن  سرطان رودة بزرگهاي غدهخطر پليپسيگارك شدهمقعد را افزايش مي -اي و  شناخته  سرطانزاهاي  اي در دود دهد. 

شوند كه ممكن است از طريق سيستم گردش خون به روده بزرگ رسيده وجهش سلولي را باعث شوند. ممكن سيگار يافت مي

سرطا ستعمال دخانيات بگذرد تا خطر فزايندة  شروع ا سالها از  ست  ست كه  -ن رودة بزرگا شود. فرض براين ا مقعد ظاهر 

 كنند و اين اثر ممكن است غيرقابل بازگشت باشد. سرطانزاهاي موجود در دود دخانيات به عنوان آغازگرهاي سرطان عمل مي

د. براي آناني اي است كه بيماران نبايد هرگز سيگار بكشنمقعد يكي ديگر از داليل قانع كننده -پيشگيري از سرطان رودة بزرگ

سيگار مي ضر  سرطان رودة بزرگكه در حال حا شند، ترك كردن اثر زيادي براي خطر  مقعد ندارد، اما فوائد ديگري وجود  -ك

كند. براي يافتن راههاي كمك به بيماران براي ترك ستتتيگار به بخش دارد كه ترك ستتتيگار را در استتترع وقت ضتتتروري مي

 پيشگيري و ترك سيگار مراجعه شود. 

 هاي بعد از يائسگي هورمون

ستفاده ميزناني كه از هورمون سگي ا ستفاده هاي بعد از يائ سه با زناني كه هرگز از اين هورمون ها ا ست در مقاي كنند ممكن ا

رسد كه كساني مقعد داشته باشند. همننين اينگونه به نظر مي -% در ميزان خطر سرطان رودة بزرگ20اند يك كاهش نكرده

شوند. اگر چه اين ارتباط هنوز بخوبي مشخص مند ميكنند از فوائد اضافي بهرهها استفاده ميال حاضر از اين هورمونكه در ح

 IGFمقعد را از چند مكانيزم مانند كاهش ميزان  -هاي برون ريز ممكن است پيشرفت سرطان رودة بزرگنشده است، هورمون

 يد صفراوي كاهش دهند. و كاهش توليد اس DNAو اثر برروي متيله شدن 

هاي ها بيش از فوائد آنهاستتت. براي پيشتتگيري از بيماريدهند كه بطور كلي خطر استتتفاده از اين هورمونتحقيقات نشتتان مي

مزمن بيشتر بيماران نبايد از تركيب استروژن و پروژسترون استفاده كنند چون خطر بيماري كارديوواسكوالر و سرطان پستان 

 يابد. ش ميبا آنها افزاي

 آسپرين و ساير داروهاي ضدالتهاب 

سپرين خطر پليپ ستفاده منظم از آ سرطان رودة بزرگهاي غدها ضروري و مدت مقعد را كاهش مي -اي و  دهد. هرچند دوز 

مان قرص در روز براي مدت ز 1آيد كه مصرف زمان استفاده هنوز به خوبي تعريف نشده است. از نتايج برخي از مطالعات برمي

شان داده 10حداقل  ساير مطالعات ن ست اما  سودمند ا ضروري  20اند كه مصرف مرتب بيش از سال  سال براي كاهش خطر 

 است. 



مقعد نقش  -( در كاهش خطر سرطان رودة بزرگSNSAIDمشخص شده است كه ساير داروهاي ضدالتهاب غيراستروئيدي )

ها را در بيماراني كه ستتابقة بيماري (، تعداد پليپCOX-2) 2-يژناز دارند براي مثال ستتلكوكستتيب يك بازدارندة ستتليكواكستت

دهند. سلكوكسيب توسط اداره غذا و دارو براي استفادة ماه مصرف، كاهش مي 6( دارند حتي فقط بعد از FADاي )پليپ غده

ست. كند مورمقعد تهديدشان مي –% خطر سرطان رودة بزرگ 100سالگي نزديك به  40بيماراني كه تا  د تأييد قرار گرفته ا

ها داشته باشند، خصوصاً NSAIDاثرات جانبي كمتري از آسپرين و ديگر  COX-2هاي انتخابي اميد براين است كه بازدارنده

هنوز تحت بررسي هستند. آسپرين  COX-2هاي از نظر جراحات معده و روده، اما اثرات جانبي و اثرات طوالني مدت بازدارنده

هاي مختلف كاهش دهند. يك فرضيه اين مقعد را از طريق مكانيزم -ها ممكن است خطر سرطان رودة بزرگNSAIDو ساير 

سلولي يا اپوپتيوزيز )مرگ برنامه ست كه اين داروها خطر را از طريق توقف چرخة  سلولهاي غيرطبيعي ا سلولي(  شدة  ريزي 

ست با بازدارنده هايكاهش مي سرطان ممكن ا سيژناز  دهند. احتمال كمتر  سايكلواك شته  2-غيرقابل برگشت آنزيم  ارتباط دا

ستاگالندين سنتز پرو شد؛ اثر بازدارندگي اين آنزيم  شد، كاهش مي دهد. به با شته با شد غده تأثير دا ست بر ر ها را كه ممكن ا

 بگذرد.  عالوه آسپرين ممكن است پيام رساني بين سلولي را از طريق جلوگيري از فعاليت فسفوليپاز تحت تأثير

شوند. هر چند بسياري مقعد توصيه نمي -ها فقط براي كاهش خطر سرطان رودة بزرگNSAIDبه طور كلي آسپرين و ديگر 

كنند و جلوگيري از ستترطان ممكن هاي قلبي عروقي و تستتكين درد استتتفاده مياز بيماران اين داروها را براي درمان بيماري

 است از فوائد جانبي آنها باشد. 

 يم كلس

دهد. مطالعات بسياري و البته مقعد را كاهش مي –هاي غده و سرطان رودة بزرگ نشان داده شده است كه كلسيم خطر پليپ

رستتد كه كلستتيم در مرحلة اولية پيشتترفت ستترطان عمل كنند. اينگونه به نظر مينه همة آنها، اين رابطه معكوس را تأييد مي

ست اثر حفاظتي خود رمي شان كند و ممكن ا صفراوي ن سيدهاي  ساختن ا سلولي و يا محدود  ستقيم از تكثير  ا با جلوگيري م

ستانه ست كه يك اثر آ شواهد دال براين ا سرطان دهد.  سيم احتمال ابتال به  سيار پايين كل اي وجود دارد، در حاليكه ميزان ب

ميلي گرم در روز(، مصرف كلسيم  700حدود 0كند ولي پال از رسيدن به يك حداقل معين مقعد را بيشتر مي –رودة بزرگ 

اضافي فايدة بيشتري نخواهد داشت. تحقيقات بيشتري براي تعيين نوع خاصي كلسيم )رژيم غذايي يا مكمل( يا ميزان مصرف 

 خاص آن الزم است تا بيشترين ميزان حفاظتي اين ماده را مشخص كند. 

مقعد الزم است، ممكن است بيماراني كه  -سرطان رودة بزرگ اگر چه هنوز مشخص نيست چه مقدار كلسيم براي پيشگيري از

 شان محصوالت لبني يا غذاهاي سرشار از كلسيم وجود ندارد بخواهند اين ماده را به طور مكمل مصرف كنند. در رژيم غذايي

 عوامل خطر غيرقابل تعديل 

 سن 

% از موارد شناسايي شدة اين سرطان باالتر 90رود. بيشتر از مقعد با افزايش سن به سرعت باال مي -سرطان رودة بزرگخطر 

هاي رسد كه سالهاي زيادي براي جهشسال است. اينگونه به نظر مي 72سال هستند. سن متوسط ابتال به اين بيماري  50از 

 الزم است. شوند،اي كه در نهايت تبديل به سرطان ميهاي غدهو تبديل به پليپ ژنتيكي در پوشش روده و انباشده شدن سلولها

 بيماري التهاب روده 

مقعد را  -هاي زخمي مخاط روده بزرگ و بيماري كرون، خطر ستتترطان رودة بزرگشتتتامل كوليت IBDبيماري التهابي روده 

ستتال پال از شتتروع بيماري توصتتيه  10تا  8لونوستتكوپي دهد. ميزان خطر بستتتگي به مدت زمان بيماري دارد. كوافزايش مي

غربالگري »به بخش  IBDمقعد در بيماران مبتال به  -شتتتود. براي اطالعات خاص دربارة غربالگري ستتترطان رودة بزرگمي

 مراجعه شود. « سرطان

 ايهاي غدهتاريخچة شخصي از پليپ

مقعد در بين مردم بسيار شايع است؛  -وما به سرطان رودة بزرگاي آدنهاي غدهتغيير حالت جراحت هاي مقدماتي مانند پليپ

شوند. اگر چه شوند. بيشتر موارد آدنوماها هرگز بدخيم نميسالگي تقريباً نيمي از جمعيت به اين بيماري مبتال مي 70تا سن 

 ند. مقعد دار -كساني كه دچار آدنوما هستند شانال بيشتر براي ابتال به پليپ و سرطان رودة بزرگ



سال بسته به  5تا  3اند بايد اين عمل را در هر هاي خوش خيم را از طريق كولونوسكوپي برداشتهبه طور كلي، كساني كه پليپ

هاي اوليه تكرار كنند. براي اطالعات بيشتتتتر در مورد غربالگري افراد با تاريخنة آدنوما به بخش ها و پاتولوژي پليپتعداد پليپ

 راجعه شود. م« غربالگري سرطان»

بدنبال برداشتتتن آدنوماي خوش خيم، مهم استتت كه بيماران درك كنند كه احتمال تشتتكيل آدنوماي جديد و حتي ستترطان 

ستجو  صاً غربالگري و ج صو ست برندارند خ شوند تا از تالش خود براي كاهش خطر د شويق  وجوددارد، لذا همة بيماران بايد ت

 نقش مهمي دارد. 

 مقعد  -اي يا سرطان رودة بزرگهاي غدهيپتاريخچة خانوادگي پل

كند. خطر افزوده احتماالً برابر مي 6تا  2مقعد خطر ستترطان را  –اي يا ستترطان رودة بزرگ هاي غدهتاريخنة خانوادگي پليپ

شي از تركيب ژن ست. در افرادي كه در خانوادهنا ضاي خانواده ا شترك در بين اع شيوة زندگي م شترك و عوامل  ان شهاي م

سن  سته به تعداد افراد مبتالً در خانواده و  40سابقة بيماري وجود دارد، غربالگري بايد از  شود و نوع غربالگري ب سالگي آغاز 

غربالگري »هاي مربوط به غربالگري به بخش كند، براي دستتيابي به جزئيات بيشتتر در زمينة توصتيهستن ابتالي آنها فرف مي

 مراجعه شود. « سرطان

 ارثي شرايط 

سرطان رودة بزرگ FAPاي ارثي پليپ غده ستند كه HNPCCمقعد غيرپلپي ارثي ) -و  شده ه شناخته  ضعيت ارثي  ( دو و

سرطان رودة بزرگ ضعيت كه در نتيجة جهشمقعد را افزايش مي -خطر  سيار هاي ژنتيكي پديد ميدهند. اين و آيد به ميزان ب

شدن منجر مي ساني كه دچار 80شود. بيش از زيادي به بدخيم  ستند و نزديك به  HNPCC% از ك ساني كه 100ه % از ك

سال زودتر از سن متوسط ابتال  20تا  15شوند و اين اتفاف اغلب مقعد مبتال مي -هستند به سرطان رودة بزرگ FADدچار 

 10از ستتن  FAPال به گيرد. بنابراين انجام غربالگري مقتضتتي حياتي استتت و بايد براي افراد مبتبه اين بيماري صتتورت مي

هاي خاص براي زمان شروع، تكرار و روش غربالگري بسته سالگي آغاز گردد. توصيه 20از سن  HNPCCسالگي و در افراد با 

مقعد در بيماران با  -كند. براي جزئيات در مورد غربالگري ستتترطان رودة بزرگبه بيمار و تاريخنة خانوادگي بيماري فرف مي

FAP  وHNPCC مراجعه شود. « غربالگري سرطان»ش به بخ 

هايي كه ميزان خطر در آنها هاي ژنتيكي به خانوادهها و مشتتاورهعالوه بر مراقبت دقيق و نظارت پزشتتك متخصتتص، آزمايش

شود كه هردو باهم باشند؛ اينگونه تخمين زده مينادر مي HNPCCو  FAPشود. خوشبختانه هر دو مورد باالست توصيه مي

 دهند. مقعد را تشكيل مي -درصد از كل موارد سرطان رودة بزرگ 8تا  5فقط 

 قد 

شان دادهتعدادي از مطالعات آينده سرطان رودة بزرگنگر ن ساير مطالعات  -اند كه خطر  ست اما  شتر ا مقعد در افراد قدبلند بي

قد افراد وجود ندارد كه آنها را در معرض خطر افزوده قرار دهد، اما اند. هيچ اندازة مشتتخصتتي براي چنين چيزي را نشتتان نداده

هاي بيشتري هستند كه شانال راههاي متعدد ممكني وجود دارد كه قد افراد بزرگسال بستگي دارد. افراد قد بلند داراي سلول

شتر مي شدن را بي سرطاني  شانهبالقوة  ست ن صرف موكند. بلندي قد همننين ممكن ا ادغذايي در دوران كودكي و اي براي م

 مقعد تأثير بگذارد.  -نوجواني و ميزان هورمون رشد باشد كه ممكن است بعدها براحتمال ابتال به سرطان رودة بزرگ

 عوامل در دست مطالعه 

 زمينة نژادي 

شتتي از اين بيماري در آنان هاي افريقايي تبار احتمال بيشتتتري براي ابتال به اين بيماري دارند و ميزان مرگ و مير ناامريكايي

شرفته شخيص، بيماري آنان در مراحل پي ست. همننين در زمان ت شتر ا سفيد بي سبت به نژاد  ست. ارتباط بين نژاد و ن تري ا

سي به مراقبت،  -سرطان رودة بزرگ ستر شواهدي وجود دارد كه ميزان تنوع غربالگري و د ست،  شن ني مقعد هنوز كامالً رو

 گذارند. تصادي اجتماعي، عوامل شيوة زندگي و بيولوژي غده برميزان بقا تأثير ميهاي اقتفاوت موقعيت

 فيبر 



سرطان رودة بزرگ صرف فيبر و  سي ارتباط بين م شان مي دهد. فرض  -مطالعاتي كه به برر ضي را ن مقعد پردازد نتايج متناق

شي از كاهش تم ست اثر حفاظتي نا ست كه خوردن مواد فيبردار ممكن ا سرطانزا در روده، كاهش زمان انتقال براين ا ركز مواد 

مقعد داشته باشد. اگر چه برخي  -روده يا تأثير بر متابوليزم اسيد صفراوي بر عليه سرطان رودة بزرگ PHاز رودة بزرگ، تغيير 

  اند.مقعد نبوده -ترين مطالعات قادر به پيدا كردن ارتباط بين فيبر و سرطان رودة بزرگاز متقاعد كننده

 چربي رژيم غذايي 

هاي گيرد، اما يافتهمقعد از منابع متعددي سرچشمه مي -هاي انجام شده برروي چربي رژيم غذايي و سرطان رودة بزرگبررسي

ضح نبوده سرطان رودة تحقيقات تاكنون وا شت قرمز در ارتباط با  اند. چربي رژيم غذايي به عنوان يك عامل مؤثر موجود در گو

مقعد كه از  -هاي مختلف ستترطان رودة بزرگار گرفته استتت. همننين اين مستتأله توضتتيحي استتت براي نر مقعد قر -بزرگ

ست به عنوان مطالعات بين ست كه چربي ممكن ا شان داده ا ست. مطالعات انجام گرفته برروي حيوانات ن شده ا صل  المللي حا

شان مي شواهدي چند نيز ن سرطان عمل كند.  ساز چربي، محرك جدارة روده دهد كه محيك عامل محرك  سوخت و  صوالت 

شتتوند. همننين باور براين استتت كه مصتترف زياد هستتتند و باعث تقستتيم ستتلولي ستتلولهاي طبيعي و بالقوه غيرطبيعي مي

سيبچربي ساني به هاي خاص باعث افزايش آ شي مي DNAر ساي دهد. هر چند براي ها را تغيير ميشود و ميزان هورموناك

 مقعد مطالعات بيشتري برروي انسانها ضروري است.  -تباط بين مصرف چربي و سرطان رودة بزرگدرك بهتر ار

 رژيم غذايي با ساكارز زياد 

مقعد را  -شتواهدي وجود دارد كه نشتان دهندة اين نكته استت كه رژيم غذايي با ستاكارز احتمال ابتال به سترطان رودة بزرگ

سلولي مخاطي فزايند سيم  سولين افزايش مياحتماالً با تق شتر هنوز ه در رودة بزرگ يا با تغيير ميزان ان دهد. براي تحقيقات بي

 به مطالعات تكميلي نياز است تا ارتباط اين عوامل مشخص گردد. 

 سير 

شكار كرده ست خطر پليپبرخي از مطالعات آ سير ممكن ا سرطانهاي غدهاند كه  مقعد را كاهش دهد.  -بزرگهاي رودة اي و 

هاي حاوي سير. سير كه يك تركيب بودار و حاوي سولفور است، اين اثر در سير خام و پخته شده ديده شده است نه در مكمل

 ممكن است تأثير ضدباكتري و ضدسرطاني نيز داشته باشد. 

 هاي ضدبارداري خوراكي قرص

 نيانجاميده مشتتخصتتي نتايج به مقعد  -( و ستترطان رودة بزرگOCP)مطالعات انجام شتتده برروي قرص ضتتدبارداري خوراكي 

ست ستروژن. ا سولين  OCP در موجود ا شد ان صفرا، كاهش هورمون ر سيد  شح ا سرطان با كاهش تر ست برخطر  ها ممكن ا

اده از اين مانند و يا عملكرد به صتتورت متوقف كننده غده تأثير بگذارد. اگر چه از چندين مطالعه ارتباط معكوستتي بين استتتف

مقعد پيدا شده است ولي تعداد كمي از اين مطالعات اين ارتباط را بسيار بارز و تأثيرگذار نشان  -ها و سرطان رودة بزرگقرص

سرطان رودة بزرگمي شان نمي -دهند. ديگر مطالعات هيچ اثري براحتمال ابتال به  شود براي دهند و اينگونه فرض ميمقعد ن

 ها بايد آنها را به مدت طوالني مصرف نمود. صمشخص شدن اثر اين قر

شته كلديال سرطان، نو شگيري  ستفاده: راهنماي ارزيابي و پي شارات  -منبع مورد ا ساالر مهاجر، انت ستاين، ترجمه: فاطمه ديو ا
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