رٍدُ تشرگ یا کَلَى اس اػضای دسسگاُ گَارش اسر کِ اس

آزمایص ها و روش تطخیص:

تزرسی هیشاى گسسزش سزطاى در تذى ضوا اًجام هی دّذ.

آخاًذیس ضزٍع ضذُ ٍ تِ راسر رٍدُ یا هقؼذ خسن هی ضَد ٍ

تا اًجام تزرسی ّای السم ،سزطاى کَلَى هی زَاًذ

افرادی که خطر ابتال به سرطان کولون هستنذ:

تِ ضکل یک ػالهر س ؤ ال تشرگ رٍدُ کَچک را احاطِ هی

قثل اس گسسزش ػالین ٍ سهاًی کِ ػالج خذیز اسر،



کٌذٍ .قسی ها غذا هی خَرین ،هَاد هغذی ٍ هفیذ قثل اس

زطخیص دادُ ضَد .خشضک ضوا ،یک تزرسی

 افزادی کِ رصین غذایی سزضار اس چزتی ٍ گَضر دارًذ

رسیذى تِ رٍدُ تشرگ جذب ضذُ ٍ هاتقی تِ ػٌَاى هَاد سائذ

فیشیکی اًجام هی

 افزاد سیگاری

ٍارد رٍدُ تشرگ ضذُ ٍ در آًجا زخویز ٍ سزاًجام دفغ هی

دّذ ٍ تزای ایي

 کساًی کِ در ّز جای دیگز اس تذى دچار سزطاى ّسسٌذ

ضًَذّ .ز چِ ایي هَاد تیطسز در رٍدُ تشرگ تواًٌذ ،آب

کارًَ ،احی ضکوی

جلیح ّای رٍدُ تشرگ
 داضسي ٍ

تیطسزی اس دسر دادُ ٍ دفغ آًْا سخر زز هی ضَد .

ضوا را فطار هی

 داضسي السْاب رٍدُ ٍ ضکن

سزطاى رٍدُ هؼوَال تا ایجاد تزآهذگی ّایی تِ ًام خَلیح در

دّذ .آسهایص

 داضسي ساتقِ خاًَادگی تِ اتسال تِ سزطاى کَلَى

دیَارُ رٍدُ تِ ٍجَد هی آیذ .خَلیح ّا خیلی ضایغ ّسسٌذ،

فیشیکی تِ ًذرذ

هزاحل سزطاى کَلَى ػثارزٌذ اس:

ٍلی تیطسز آًْا تِ سزطاى زثذیل ًوی ضًَذ  ،حسی اگز خَلیح

هطکلی را ًطاى

ّای هطکَک سٍد زطخیص دادُ ضًَذ ،قاتل درهاى ّسسٌذ .

مرحله صفر  :سزطاى اٍلیِ در ال یِ ّای خیلی داخلی رٍدُ

هی دّذّ ،زچٌذ هوکي اسر دکسز زَدُ ای را در

مرحله یک :سزطاى در الیِ

ضکن احساس کٌذ .اگز در آسهایص ٍ تزرسی هقؼذ

عال یم:
تسیاری اس اًَاع سزطاى کَلَى ّیچ ػال ئوی ًذارًذ .ػالین سیز
هی زَاًذ سزطاى کَلَى را تزای ها ًوایاى
ساسًذ:
 درد ضکن ٍ حساس تِ لوس تَدى در
ًاحیِ خاییي ٍ سیزضکن
ٍ جَد خَى در هذفَع
 اسْال ،یثَسر یا دیگز زغییزاذ در
ػاداذ هذفَع کزدى
 گزفسگی رٍدُ
 هذفَع تاریک ٍ دراس
 کن خًَی هخفی
 کاّص ٍسى تذٍى ّیچ دلیل ضٌاخسِ ضذُ ای

زَدُ ای زطخیص دادُ ضَد در ایي صَرذ فزد هثسال
تِ سزطاى هقؼذ اسر ٍ سزطاى کَلَى ًذارد.
آسهایص خَى هخفی در هذفَع هوکي اسر هقذار
کوی خَى را در هذفَع زطخیص دّذ کِ هی زَاًذ
ًطاى سزطاى کَلَى تاضذ ،اگزچِ ایي آسهایص اغلة
در تیواراى هثسال تِ سزطاى کَلَى هٌفی اسر .تِ
ّویي دلیل ،آسهایص

خَى هٌفی تایذ ّوزاُ تا

کَلًََسکدی اًجام ضَد .قاتل زَجِ اسر کِ هثثر
تَدى آسهایص خَى هٌفی ّن الشاهاً تِ هؼٌی اتسال تِ
سزطاى ًیسر .آسهایص ّای خَى کِ هوکي اسر
اًجام ضًَذ ػثارزٌذ اس :آسهایص کاهل خَى ( )CBC
تزای چک کزدى کن خًَی ٍ آسهایص کارکزد کثذ.
اگز خشضک ضوا زطخیص دّذ کِ ضوا هثسال تِ
سزطاى کَلَى ّسسیذ ،آسهایص ّای دیگزی را تزای

افزاد تاال ی  ۶۰سال

ّای داخلی کَلَى

مرحله دو :گسسزش سزطاى زا دیَارُ ّای هاّیچِ ای کَلَى
مرحله سه:

گسسزش سزطاى در غذد لٌفاٍی

مرحله چهار :گسسزش سزطاى در دیگز ارگاى ّای تذى
درمان:
درهاى تِ هزحلِ سزطاى تسسگی دارد ٍ ضاهل ضیوی درهاًی
تزای اس تیي تزدى سلَلْای سزطاًی ،جزاحی تزای تزداضسي
سلَل ّای سزطاًی (اغلة تزای خارج کزدى رٍدُ تشرگ) ٍ
اضؼِ درهاًی تزای زخزیة تافر ّای سزطاًی اسر .سزطاى
کَلَى در هزحلِ صفز هوکي اسر تا تزداضسي یا اس تیي تزدى
سلَل ّای سزطاًی درهاى ضَد .تزای هزاحل یک ،دٍ ٍ سِ
سزطاى ،جزاحی جْر تزداضسي قسوسی اس کَلَى کِ سزطاًی
ضذُ ال سم اسر .اکثزاً ّوِ تیواراى در سزطاى هزحلِ سِ ،تایذ
تؼذ اس جزاحی ضیوی درهاًی دریافر کٌٌذ.

توجه به نکات زیر بسیار مهم می باضذ:

 در صَرذ ٍجَد فزدی در خاًَادُ کِ ساتقِ

 تؼذ اس درهاى ساالًِ تا ًظز خشضک کَلًََسکَخی اًجام

سزطاى کَلَى دارد اس سي

ضَد زا در صَرذ ػَد آى زطخیص دادُ ضَد.

غزتالگزی را تا دسسَر خشضک اًجام دّیذ.

 50سالگی زسسْای

 داضسي رصین ّای غذایی تا چزتی تاال (هخصَصاً چزتی ّای
مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

حیَاًی) در ارزثاط هسسقین تا تزٍس سزطاى رٍدُ تشرگ
قزارداردّ .وچٌیي خیزٍی اس رصین تا فیثزغذایی تاال ٍ اسسفادُ
فزاٍاى اس هیَُ ٍ سثشیجاذ ًقص هَثزی در خیطگیزی سزطاى

سرطان روده بسرگ

رٍدُ تشرگ دارد.
ٍ رسش کزدى ضاًس اتسال تِ سزطاى رٍدُ تشرگ را تِ طَر

(کولون)

قاتل زَجْی کاّص هی دّذ.

منابع
 سیگار کطیذى یکی اس ػَاهلی اسر کِ ضاًس اتسال تِ
سزطاى رٍدُ تشرگ را افشایص هی دّذ .هصزف زٌثاکَ اس طزیق
زٌفس ،ػاهل هْوی در تزٍس سزطاى رٍدُ تشرگ هی تاضذ.
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