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مقدمه

دهد که در صورت تشخیص به موقع و زودهنگام، تومور ها مورد در جهان رخ میساالنه هزاران مورد ابتال به سرطان در ایران و میلیون
و بهبود کامل آن بسیار زیاد است. در مراحل اولیه و محدود بوده، در نتیجه درمان آن آسان تر و امکان کنترل

میلیون نفر 25میالدي به حدود 2030میلیون نفر بوده است که تا سال 14میالدي، 2012میزان بروز سالیانه سرطان در سال 
نفر میلیون8خواهد رسید یعنی ظرف مدت کوتاهی بروز سرطان نزدیک به دو برابر خواهد شد. همچنین عدد مرگ و میر سالیانه از 

دهد.رسد. هفتاد درصد از این افزایش در کشورهاي در حال توسعه رخ میمیلیون نفر می13در همین مدت به 

خورشیدي) با افزایش دست 1409میالدي (2030شوند که این عدد تا سال در ایران ساالنه بیش از نود هزار نفر مبتال به سرطان می
ر خواهد رسید. هزار نف160کم هشتاد درصدي به بیش از 

ترین دالیل براي افزایش بروز سرطان در ایران و جهان عبارتند از:مهم

o یابد)ان با افزایش سن، افزایش میچرا که بروز سرط(افزایش امید به زندگی و تعداد سالمندان

oتغییر در شیوه زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، غذاهاي چرب و پرکالري و کم تحرکی

oهاي فسیلی طی مانند افزایش مصرف سوختعوامل محی



56

ها افزایش یافته است اما به طور کلی نسبت افرادي که از سرطان در حال حاضر با وجودي که عدد خام مرگ و میر ناشی از سرطان
فته است. نیمی از افرادي که امروز با کنند با در نظر گرفتن جمعیت و تعداد موارد ابتال، در مقایسه با سه دهه پیش، کاهش یافوت می

کنند. متوسط میزان بعد از ده سال هنوز زندگی می٪40تشخیص سرطان تحت درمان هستند، پنج سال زنده خواهند بود و بیش از 
سال گذشته شده است. 30بقاي ده ساله براي سرطان دو برابر 

هاي اي موثرتري که پیدا شده است، افزایش آگاهی مردم و ارتقاي روشهمهمترین دلیل بهبود در بقاي بیماران، عالوه بر درمان
تشخیص زودهنگام است. حتی براي کسانی که احتمال بهبودي آنها کم است، شانس زنده ماندن در زمان تشخیص زودتر، بیشتر 

ري.غربالگتشخیص زودهنگام وخواهد بود. دو جزء اصلی در برنامه تشخیص زودرس سرطان وجود دارد: 

گري چیست؟تفاوت تشخیص زودهنگام و غربال

وان ارائه دهنده خدمات سالمتی در سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور، عالیم نمعناي تشخیص زودهنگام این است که ما به ع
ها اگر فردي با این زیابیهاي دوره اي، اگر فردي را بررسی کردیم و یا در فواصل بین ارهشداردهنده سرطان را بدانیم تا در زمان ارزیابی

عالیم مراجعه کرد، آمادگی شناسایی این عالیم و جدا کردن موارد مهم از غیر مهم را داشته باشیم تا در مرحله بعدي موارد مهم را 
باالتر و مجهزتر معرفی کنیم. سطح براي اقدامات تشخیصی کامل تر به مراکز

اي براي سرطان ندارند اما به دلیل شرایط جنسی (مثال سرطان که هیچ عالمت هشداردهندهاما معنی غربالگري این است که در افرادي 
ها تنها با پستان) یا سنی خاص (مثال سن باال) بالقوه در معرض سرطان هستند، اقدامات تشخیصی را انجام دهیم. بسیاري از سرطان

هاي پستان، دهانه رحم و روده بزرگ هستند. جمله آنها سرطانشوند که از هاي تکمیلی تشخیص داده میمعاینه پزشکی و آزمایش
غربالگري به عنوان بخشی از برنامه تشخیص زودرس است. غربالگري به معنی شناسایی بیماري احتمالی ناشناخته با استفاده از معاینه 

افراد تشخیص داده شده ،گريبعد از غربالن، ملی مبارزه با سرطاو آزمایشات ساده در فردي است که هنوز عالئم ندارد. در یک برنامه 
گیرند. تحت درمان مناسب قرار می
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هاي بهداشتی به اهمیت تشخیص زود هنگام از راه آشنایی با عالیم مشکوك سرطان الزم است هم بیمار و هم ارائه دهندگان مراقبت
شود.ود نتیجه و کاهش اتالف منابع هاي غربالگري سرطان پایبند باشند که منجر به بهبهمچنین انجام فعالیت

گري سرطان روده بزرگ (کولورکتال)، پستان و دهانه رحم (سرویکس)، هدف شناسایی و ثبت در برنامه تشخیص زودهنگام و غربال
دهی بیماران مشکوك یا مبتال به این سرطان ها و سپس ارائه خدمات مناسب در سطوح مختلف شبکه بهداشتی درمانی همچنین سامان

درمان و مراقبت بیماران است. 

سرطان روده بزرگ

کند که از غشا یا اپی تلیوم طبیعی داخل اي است و در اثر مجموعه تغییراتی بروز میبروز سرطان روده بزرگ یک فرآیند چند مرحله
به نام پولیپ آدنوماتوز اتفاق میرود. در مرحله بعدي زواید قارچ ماننديهاي غیرطبیعی میروده شروع شده و به سمت تکثیر سلول

کند. چون این فرآیند شامل ایجاد تغییرات ژنتیک متعددي است که در طول یک دوره چندساله رخ افتد و سرانجام بدخیمی بروز می
تر به دلیل هاي زمانی زیادي وجود دارد. علت بروز پولیپ و سرطان بیشمی دهد، براي عوامل مختلف تأثیرگذار بر این فرآیند، فرصت

هاي ارثی نیز در درصد تاثیرگذاري آنها بیشتر شود اما برخی بیماري،شیوه زندگی نامناسب است که ممکن است در یک زمینه ژنتیکی
اندکی از موارد در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش دارند.

اصول خود مراقبتی براي پیشگیري و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ 

زش خود مراقبتی به افراد شرکت کننده در برنامه هاي پیشگیري و تشخیص زودهنگام سرطان ها دو اصل مهم باید آموزش براي آمو
داده شود:

راه هاي پیشگیري از سرطان.1

 به طور کلی باید به افراد آموزش داده شود که سرطان بر خالف تصور عام، یک بیماري قابل پیشگیري است به طوري که
رصد سرطان ها قابل پیشگیري اند.د40بیش از 
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 از آن کدامند همچنین کننده سرطان و راه هاي دوري کردنبراي پیشگیري از سرطان روده بزرگ باید بدانیم که علل ایجاد
چه عواملی اثر محافظتی در برابر این سرطان دارند.

عالیم هشدار دهنده سرطان.2

 مراجعه به موقع به خانه ها و پایگاه هاي بهداشتی می توان ضایعات با شناخت عالیم هشداردهنده سرطان روده بزرگ و
ودتر تشخیص داد.زل شدن به سرطان، پیش سرطانی را پیش از تبدی

آنپیشگیري از  و بزرگسرطان رودهعوامل خطر 

عوامل خطر زم است در خصوصشگیرانه است بنابراین السرطان روده بزرگ، انجام اقدامات پیمبارزه بایکی از مهمترین اصول اولیه 
ایجاد کننده این سرطان و راه هاي پیشگیري و کنترل این عوامل آموزش هاي الزم به بیمار و خانواده وي داده شود. 

عوامل غیرقابل اصالح عبارتند از:اصالح و قابل اصالح تقسیم کرد. توان به دو دسته غیرقابلعوامل خطر سرطان روده بزرگ را می

oسنافزایش

oیا سرطان روده بزرگخانوادگی پولیپسابقه

oهاي آدنوماتوز فامیلی (مانند پولیپهاي ارثیبیماريFamilial Adenomatosis Polyposis, FAP یا سرطان کولون (
)Hereditary nonpolyposis colorectal cancer(ارثی بدون پولیپوز

یا (پدر، مادر، برادر، خواهر یا فرزندان)بنابراین، باید به افراد آموزش داد که اگر فرد مبتال به سرطان به خصوص در فامیل درجه یک 
دارند باید توجه بیشتري به عالیم خود داشته باشند و به ارزیابی هاي (عمه، عمو، خاله، دایی، پدربزرگ یا مادر بزرگ)درجه دو 

سال) 50ه روش هاي غربالگري نیاز دارند. هر چه تعداد فامیل مبتال بیشتر و سن ابتالي آنها پایین تر (به خصوص زیر بیشتري از جمل
باشد، میزان خطر بیشتر افزایش می یابد.

دارند که آنها عوامل خطريبسیاري از اما نزیک به دو سوم افرادي که به سرطان روده بزرگ می شوند، هیچ سابقه خانوادگی ندارند و 
توان دوري کرد و یا اگر مانند بیماري التهابی روده بزرگ، اجتناب ناپذیر توان اصالح کرد به این معنی که یا از این عوامل خطر میمی

هاي دقیق پزشکی، از بروز سرطان روده بزرگ در آنها جلوگیري کرد: توان با بررسیباشند، می

o) بیماري التهابی رودهIBDدهد و میزان یت اولسراتیو و بیماري کرون، خطر سرطان روده بزرگ را افزایش می): شامل کول
یابد و معموال پس از ده سال از شروع بیماري، به بیشترین خطر با افزایش طول مدت بیماري التهابی روده بزرگ افزایش می

ز سرطان در این افراد، آن را زودتر توان در صورت برورسد. با انجام کولونوسکوپی در فواصل مشخص میمیزان خود می
تشخیص داد.
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oشوند، پیش زمینه ایجاد سرطان هاي آدنوماتوز: در واقع این ضایعات که به نام آدنوم هم نامیده میسابقه فردي پولیپ
عرض خطر باالتر اي از آدنوماها را دارند، در مشوند، اما افرادي که سابقههستند. هر چند بیشترآدنوماها هیچ وقت بدخیم نمی

گیرد. اما امکان بروز مجدد ها با کولونوسکوپ، جلوي ایجاد سرطان را میسرطان روده بزرگ هستند. برداشتن این پولیپ
پولیپ و حتی سرطان وجود دارد بنابراین باید پس از برداشتن پولیپ، در فواصل منظم کولونوسکوپی تکرار شود.

:شودها اشاره میه شیوه زندگی هستند که در اینجا به آنبرخی عوامل خطر قابل اصالح مربوط ب

oهاي سنگین مثل دویدن و تواند خطر سرطان روده بزرگ را کم کند. ورزشفعالیت بدنی ناکافی: هر میزان از فعالیت بدنی می
هاي با روشسبک مثل پیاده روي تند هر دو به سهم خود موثرند حتی اگر در سنین باالي زندگی شروع شوند. ورزش 

مختلف از جمله کاهش وزن، کاهش ماندگاري مواد غذایی مضر در دستکاه گوارش، کاهش سطح انسولین خون و در نتیجه 
هاي مخاطی روده، بهبود عملکرد سیستم ایمنی و متابولیسم اسید صفراوي، احتمال سرطان روده بزرگ را کاهش رشد سلول

دهد.کاهش می

oشود. وزن زیاد با سطوح ه چاقی دور شکم، یک عامل خطر براي سرطان روده بزرگ محسوب میافزایش وزن: چاقی، به ویژ
هاي آدنوماتوز و اي، ظهور پولیپهاي رودهباالتري از انسولین و دیگر عوامل رشد مرتبط است که ممکن است در رشد سلول

ا براي سالمتی به همراه دارد. همه افراد باید تغییر شکل به بدخیمی دخیل باشند. داشتن یک وزن متعادل فواید متعددي ر
هاي دریافتی و فعالیت بدنی منظم، کنترل نمایند.توصیه شوند که وزنشان را از طریق تعادل در میزان کالري

oیابد و هر چه میزان مصرف بیشتر شود، الکل: حتی اگر روزانه یک بار الکل مصرف شود، خطر سرطان روده بزرگ افزایش می
شود.رطان روده نیز بیشتر میخطر س

oدهد. مواد سرطان هاي آدنوماتوز و سرطان روده بزرگ را افزایش میدخانیات: مصرف دخانیات از جمله سیگار، خطر پولیپ
که ممکن است روده بزرگ را از طریق سیستم گردش خون تحت تاثیر قرار دهند و ي زیادي در دود سیگار وجود دارندزا

سلولی شوند. از زمان شروع مصرف سیگار تا پدیدار شدن افزایش خطر سرطان روده بزرگ، ممکن است هاي منجر به جهش
ها طول بکشد. سال

oتواند بروز سرطان روده بزرگ را زیاد کند. یکی مقدار مصرف گوشت قرمز گوشت قرمز: دو مساله در مورد گوشت قرمز می
کنند در مقایسه با مصرف گرم گوشت قرمز مصرف می90تا 80ش از است  و دیگري نحوه پخت آن. افرادي که روزانه بی

دارند. بنابراین باید تعادل را در براي ابتال به سرطان روده بزرگ گرم در روز، به میزان سی درصد خطر باالتري20کمتر از 
هاي فراوري زان براي گوشتمصرف گوشت قرمز رعایت کرد تا ضمن بهره مندي از فواید آن، از ضررهایش دوري کرد. این می

ها خطر سرطان روده بزرگ را گرم از این گوشت50شده مثل سوسیس و کالباس از این هم کمتر است و مصرف بیش از 
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دهد. یک رژیم غذایی حاوي گوشت قرمز زیاد با تغییر در ترشح اسیدهاي صفراوي یا با افزایش غلظت آهن مدفوع افزایش می
دهد. در مورد نحوه پخت هم، اگر گوشت را در دماي بسیار یدروکسیل خطر سرطان را افزایش میو تولید رادیکال هاي ه

رود. مواد سرطان زایی مثل زیاد آماده کنیم به ویژه در زمان کباب کردن یا درست کردن همبرگر، خطر سرطان باالتر می
ن زا هستند، در طی پخت گوشت در دماهاي باال اي که سرطاهاي آروماتیک چند حلقههاي هتروسیکلیک و هیدروکربنآمین

تولید می شوند. 

oکنند، بلکه خطر دیگر بیماریهاي مزمن مصرف کم میوه و سبزیجات: سبزیجات نه تنها به محافظت در برابر سرطان کمک می
اسفناج و کرفس مثل کلم بروکلی و گل کلم، هاي قلبی و سکته مغزي. سبزیجاتیي دهند از جمله بیماررا نیز کاهش می

تواند خطر سرطان را کاهش دهد. ، اسید فولیک و فیبر هستند که میداراي ترکیباتی ازجمله آنتی اکسیدان

نیز اثرات محافظتی در برابر ابتال به سرطان روده بزرگ و داروهاي ضد التهابی غیر استروئیديبعضی از داروها از جمله مصرف آسپرین
دارند.

ل خود مراقبتی، باید به همه افراد حتی افراد با سابقه مثبت خانوادگی، در خصوص عوامل خطر سرطان روده بزرگ و بنابراین طبق اصو
دوري از آنها، آموزش هاي الزم داده شود.

و تشخیص زودهنگام آنهابزرگسرطان رودهپولیپ وعالیم

به هر حال عده اي در طی زندگی دچار وجه به آنهاست. دومین اصل خود مراقبتی، شناخت عالیم مشکوك سرطان روده بزرگ و ت
سرطان روده بزرگ می شوند اما همانطور که گفته شد، از آنجایی که ضایعه پیش سرطانی به نام پولیپ، قبل از بروز سرطان در روده 

این بیماري را گرفت و آن را رشد می کند می توان با شناسایی عالیم مشکوك پولیپ و یا حتی سرطان در مراحل اولیه، جلوي بروز 
درمان کرد. پس الزم است در مورد عالیم هشدار دهنده بروز سرطان روده بزرگ و نحوه برخورد و اقدامات اولیه در صورت بروز عالیم 

به بیمار و اطرافیان وي آموزش هاي الزم داده شود. مهمترین عالیم مشکوك سرطان روده بزرگ عبارتند از: 

oه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیرخونریزي دستگا

o با یا بدون اسهال، درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت مزاج(یبوست در طی یک ماه اخیر(

است که در طی یک ماه اخیر ایجاد شدهو کاهش تعداد دفعات دفع مدفوع و یا دفع مدفوع خشکسختی از یبوست،منظور
.بودن مقعد پس از اجابت مزاج را نیز ذکر کند. ممکن است بیمار احساس پرباشد

که در طی یک ماه اخیر ایجاد شده است که ممکن است به تنهایی یا افزایش در تعداد دفعات مدفوع است از اسهال،منظور
.به صورت متناوب با یبوست باشد

oکاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه همراه با یکی از عالیم فوق
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هاي تشخیص افرادي که در برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري شرکت می کنند، آموزش داد که اگر در فواصل برنامهباید به
البته در عین حال باید به افراد آموزش داد که بیشتر افرادي که این غربالگري نیز، این عالیم را داشتند زودتر مراجعه کنند.زودهنگام و

رند ولی باید بررسی هاي بیشتري انجام دهند.عالیم را دارند سرطان ندا

شیوه هاي تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ 

شود از جمله ها اشاره میروند که در اینجا فقط به برخی از آنها براي تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ به کار میانواع روش
) و کولونوسکوپی. IFOBT(شیمیآزمایش خون مخفی در مدفوع به روش ایمونو

)FITیا IFOBTآزمایش خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوشیمی (

شود اما این خون آنقدر کم است که با چشم دیده کنندکه سبب ایجاد خون در مدفوع میو سرطان کولون گاهى خونریزى میپولیپ
مایش خون مخفى در مدفوع می توان مقادیر ناچیز و نادیدنى خون را در آزنمی شود بلکه باید با انجام آزمایش آن را تشخیص داد. با

شود اما یکی از مشکالت این آزمایش این است که اگر ) گفته میFOBTمدفوع شناسایى کرد که به آن تست خون مخفی در مدفوع (
است تست به صورت کاذب مثبت شود. در طی روزهاي پیش از آزمایش، آسپرین یا مواد غذایی مثل چغندر مصرف کرده باشیم ممکن 

هم چنین این آزمایش را باید سه بار تکرار کرد تا نتیجه مطلوب به دست آید. در عوض تست دیگري وجود دارد به نام تست خون 
رد و به ) که به صورت کاذب با مواد گفته شده مثبت نمی شود، نیاز به سه بار تکرار نداIFOBTمخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیک (

سادگی در خانه بهداشت، مطب و کلینیک قابل انجام است.  

پنهانخونکیفیتشخیصاي جهتمرحلهیکسریعسنجشیک) iFOBTیا FIT(خون مخفی در مدفوع به روش ایمونوشیمیتست
صورتبهکهاستشدهساندویچی استفادهفرمتدرباديآنتیدوازتستاین. دراستبه روش ایمونوشیمیمدفوع انسانیدر

مزیت مهم این روش آن .کندشناسایی می) μg/g 6یا(ng/ml 50حداقلغلظتدرمدفوع رادر)هموگلوبین(پنهانخونانتخابی،
.گیردنمیبیمار قرارغذاییرژیمتأثیرتحتFOBTگیري خون مخفی یا اندازهقدیمیهايروشخالفبراست که نتایج

ط نگهداريمحتویات و شرای

بسته کاست مورد استفاده براي انجام تست (حاوي یک عدد کاست ظرف جمع آوري مدفوع حاوي بافر استخراج، هر بسته کیت شامل 
درجه 30تا 2(یخچالیااتاقدمايدرشدهبنديبستههاي تست.استکیت و ماده جاذب رطوبت) و دستورالعمل استفاده از

توجه .نیستندمصرفقابلآنازپسوبودهپایداربنديبستهرويبرشدهچاپتاریختاها هستند. تستنگهداريسانتیگراد) قابل
.شودجلوگیريبایدهاتستزدنیخازنمایید که
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نمونه گیري توسط بیمار (مراجعه کننده)

oبه دست آمدن بهترین پاسخ، رد مراجعه کننده قابل انجام است بنابراین باید برايول این آزمایش توسط خود فبخش ا
شیوه نمونه گیري توسط بهورز یا مراقب سالمت، به درستی به فرد آموزش داده شود.

oآوريجمعظرفنمونه برداري کند که می تواند از مدفوعتجمعمحلازبایدبیمارنمونه،درستآوريجمعبراي
. در صورت نمونه برداري از تتوالکاسهداخلاز) یا گرددمیارائهبیماربهیا مراقب سالمتبهورزتوسطکه(باشدنمونه

سیفونباردواستبهترترجیحاً. کننده باشدپاكوشویندهموادازعاريوشستهکامالًبایدتوالتکفکاسه توالت، 
.شودشستهتوالتکاسهوریختهمدفوعدفعازقبلآبمقداريیاشودکشیده

oقاشقک(ه درب ظرفبقسمت میله متصل ونمودهبازراآندرپوشایستاده نگهداشته وبصورتارنمونهآوريجملوله
.آورده شودبیرون)آندرون

نمونهنحوه بازکردن لوله جمع آوري-شکل

o نمونهازمختلفجاي4دردست کمزیرشکلمطابقرا )کننده نمونهجمعقاشقک(ه درب ظرف بقسمت میله متصل
گردد.منتقللولهداخلبهوبرداشتهرامدفوعازعدسیکاندازهبهوکردهفرومدفوع

نحوه نمونه برداري از مدفوع-شکل

o دوباره به جاي خود برگردانده و بر روي ظرف می بندد.  را ه درب ظرفبسپس قسمت میله متصل
oگردد.  مخلوطخوبیلوله بهدرموجودستخراجابافربامدفوعنمونهتادهد پس از آن  ظرف را چند بار تکان می
oمراقب سالمت تحوبل گرفته می شود. بهورز یااین ظرف توسط
oکردنگهداريدرجه سانتیگراد20دماي منفی درماه6تاتوانرا میشدهنمونه آماده.

شیوه انجام آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت



63

oکنترلنمونهیاوآزمایشموردو نمونهکننده نمونهجمعلوله،(کیت)تستکاستيدماالزم استآزمایشانجامازقبل
.درجه سانتیگراد) برسد30تا 15(اتاقدمايبه

oشودگیري انجامنمونهازبعدساعت6تاسنجشکهشودحاصل میزمانینتایجبهترین:نکته.
oگرددخارجبنديبستهاز(کیت)تستکاست.
o حـدود (قطره2را می شکند و از مایع داخل ظرف پالستیکیقب سالمت، قسمت زائده سر ظرفمرابهورز یاμl90(  بـر

می چکاند.  ت) کی(کاستچاهکروي
oدقیقـه  10دقیقه باید کیت مورد نظر را بررسی کند. در صورتی که کیت بعـد از  5بعد از .شودروشنتایمرن،زماایندر

. بررسی شود ارزشی نخواهد داشت

مراحل انجام آزمایش خون مخفی در مدفوع-شکل
تفسیر نتایج آزمایش توسط بهورز یا مراقب سالمت

o حالت زیر را داشته باشد:3نتایج کیت مورد نظر ممکن است یکی از
صورت دو خط در کنار حروف اگر عالمت بهC وT باشد (مانند قسمتAیعنی نتیجه تست مثبت است.زیرشکل (
ورتی که عالمت به صورت یک خط در  کنار حرفدر صC باشد (مانند قسمتB یعنی نتیجه تست منفی است.زیرشکل (
در صورتی که عالمت به صورت یک خط در  کنار حرفT باشد (مانند قسمتC نامعتبر است جه تست )  یعنی نتیزیرشکل

.و باید این تست مجدد انجام شود
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oتست (ناحیهدررنگشدتTاي هالهوجودبنابرایناست،متفاوتنمونهدرموجود) انسانیهموگلوبین(خونغلظتبهتوجه) با
.شودتلقی میمنطقه مثبتایندرنیزاز رنگ

کنترل کیفیت

oناحیهدررنگیخطظهور)C(حرکتنمونه،مناسبحجميدهندهنشانرنگیاین خطتشکیل. استتستاینداخلیکنترل
.استتست انجامصحتوروي غشابرنمونهحیحص

oیکازصورت ادواريبهآنانجاممراحلوتستتاییدجهتشودتوصیه می.استفراهم شدهتستهمراهبههاي استانداردکنترل
. شوداستفادهمنفیکنترلنمونهیکومثبتکنترلنمونه

oکیفیاست.پایدارماهیکمدتيبراوشودنگهداريیخچالدربایستنمونه کنترل می

موارد احتیاط

oاستفاده ازباراظرفتاریخ تحویلوکنندهمراجعهخانوادگینامونامآنرويچسببرنمونه،آوريجمعلولهتحویلازپیش
.داده شودکنندهبه مراجعهونمودهدرجخودکار یا ماژیک

oدگردتحویلبراي آزمایشترین زمان ه شده در کوتاهنمونه تهیهکشودآوريیادکنندگانمراجعهبه.
oگردددرجاین برنامهقالبدرشدهارائهلیستدربیمارمشخصاتنمونهدریافتمحضبه.

oاینظرفبایستآزمون میلذا.استاتاقدمايدرساعت48گیري نمونهظرفدرشدهآوريجمنمونهنگهداريزمانحداکثر
.نشوددادهتشخیصدرستیاست بهممکنپایینمقادیردر)هموگلوبین(خونوجوداینصورتغیردرشد.شده باانجاممدت

درجه سانتیگراد) نگهداري شود. 2-8در یخچال (دماي ها نمونهبه تاخیر بیفتد، الزم استانجام آزمایشعلتهربهاگربنابراین
.استروز 4تامدت زمان نگهداري در یخچال حداکثر

oنشوداستفاده،بسته بنديرويدرمندرجمصرفتاریخگذشتنازبعدز کیت ا.



65

oشودنگهداريبنديبستهدربایداستفادههنگامتاسنجشکیت.

oم آزمایش استفاده جااینصورت از آن کاست براي انیرماده جاذب رطوبت بایستی در بسته بندي کاست وجود داشته باشد. در غ
ود.شن
oشودرعایتآنهاحذفواستفاده،جهت جابجاییایمنیاصولکلیهوشودگرفتهنظردرعفونیایدها بنمونهتمام.

کولونوسکوپی

دهد پزشک متخصص، داخل روده ترین روشی است که اجازه میگري، کولونوسکوپی بهترین و مطمئنهاي مختلف غربالدر بین روش
ها و موارد سرطان روده را با خیصی این روش بسیار باالست و تقریبا همه پولیپبزرگ را به طور کامل و تا آخر ببیند. قدرت تش

بنابراین صرفا در ود، انجام کولونوسکوپی آسان نیستکولونوسکوپی می توان تشخیص داد اما همانطور که در ادامه توضیح داده می ش
. پس از اینکه شما فرد مشکوك را مطابق دستورالعمل به انجام می شودFITافراد با عالیم مشکوك و یا داراي پاسخ مثبت آزمایش 

پزشک شبکه ارجاع دادید و او نیز تایید کرد فرد در معرض خطر سرطان روده بزرگ است، این فرد به سطح دو خدمت یعنی 
کولونوسکوپی بیمارستان هاي عمومی یا مراکز تیپ یک سرطان ارجاع داده می شود و پس از ویزیت منخصص داخلی (گوارش)، تحت 

لب قرار می گیرد. بنابراین اگر این فرد پیش از ارجاع به این مراکز، از شما در مورد کولونوسکوپی سوال کرد می توانید با استفاده از مطا
زیر، اطالعات الزم را در اختیارش قرار دهید.

نحوه آمادگی شکم

ها به خوبی انجام نشده باشد پاك شود. واضح است که اگر پاکسازي رودهمنظور از آمادگی روده این است که داخل روده از مواد غذایی
شود آخرین شود. توصیه میها استفاده میانجام کولونسکوپی مقدور نخواهد بود معموال از داروهاي ملین یا مسهل براي پاکسازي روده

هنگام مصرف داروهاي ملین صرفا باید از مایعات وعده قبل از آمادگی، سوپ صاف شده یا میکس شده یا آب مرغ بدون چربی باشد.
زالل از جمله چاي صاف شده بدون تفاله استفاده کرد. در طی این مدت، استفاده از لبنیات مانند شیر و ماست مجاز نیست. بهتر است 

ر صورت داشتن بیماري قند، باید ها بهتر انجام شود. به عالوه ددر زمان مصرف داروهاي ملین، فعالیت بدنی هم داشت تا پاکسازي روده
کننده پس از مشورت با پزشک معالج، داروي قند را دو روز قبل از مصرف پودرهاي ملین قطع کرد. برخی داروها مثل داروهاي رقیق

هاي آهن  از یک هفته تا چند روز قبل از انجام کولونسکوپی باید قطع شوند. خون (وارفارین، پالویکس و غیره) یا مکمل

پیش از کولونوسکوپی

به افرادي که کاندید انجام کولونوسکوپی هستند توصیه کنید قبل از انجام کولونوسکوپی بهتر است یک روز از محل کار خود مرخصی 
در ها را بگیرند، زیرا ممکن است نیاز باشد که بقیه روز را در منزل استراحت کنند. همچنین الزم است که در روز مراجعه یک نفر آن

گیري با آنژیوکت انجام میشود.پوشد و رگبیمارستان همراهی نماید. پیش از انجام کولونوسکوپی، فرد لباس مخصوصی می
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حین کولونوسکوپی

شود. در حین انجام کولونوسکوپی پزشک یک لوله باریک و نرم درست قبل از شروع انجام کولونسکوپی، داروي آرامبخش تزریق می
کند و تمام طول داخلی روده بزرگ را از نظر پولیپ و یا هز به نور و دوربین است از ناحیه مقعد وارد روده بزرگ میپالستیکی که مج

کشد.دقیقه طول می30دهد. انجام کولونسکوپی حدود نقاط غیر طبیعی مورد بررسی قرار می

پس از کولونوسکوپی

شود و تا زمان رفع اثرات داروهاي آرامبخش در آنجا خواهد ماند. اگر منتقل میپس از انجام کولونوسکوپی بیمار به بخش ریکاوري 
فرستند.ها را براي بررسی آسیب شناسی به آزمایشگاه مینمونه برداري از ضایعه یا پولیپ روده انجام شده باشد آن

اس ضعف و بی حالی و یا نفخ شکم وجود به خاطر تاثیر خواب آلودگی داروها امکان رانندگی وجود نخواهد داشت. ممکن است احس
هاي معمول توان به فعالیتتوان داشت و از روز بعد میکننده نیست. بعد از رفع اثرات داروها، تغذیه عادي را میداشته باشد که نگران

نریزي، یا درد مکرر کننده نیست ولی در صورت داشتن تب، خوپرداخت. اگر چه عوارض کولونوسکوپی بسیار نادر است و اغلب نگران
شکم باید پزشک را مطلع کرد

یکبرنامه تشخیص زودهنگام و غربالگري سرطان روده بزرگ در ایران: سطح 

روده بزرگ و سپس ارائه خدمات سرطان یا ضایعات پیش بدخیمدر این برنامه ، هدف شناسایی و ثبت بیماران مشکوك یا مبتال به 
سال که 69تا 50شتی درمانی و ساماندهی درمان و مراقبت بیماران است. مشخصات تمامی افراد مناسب در سطوح مختلف شبکه بهدا

سال باشد یا در هر سنی 69یا باالي 50براي ارزیابی فراخوان شده اند را در فرم ارزیابی اولیه ثبت کنید. در صورتی که سن فردي زیر 
گوارشی مراجعه کند، مشخصات او را نیز ثبت و بر اساس دستورالعمل زیر اما در فواصل بین معاینات معمول و به دلیل مشکالت

بررسی کنید:

o:ارزیابی هاي زیر را انجام دهید و در سامانه (فرم ارزیابی اولیه) ثبت کنید
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خونریزي دستگاه گوارش تحتانی در طی یک ماه اخیر داشته اید؟

 درد شکم و احساس پر بودن مقعد پس از اجابت ک ماه اخیردر طی یبا یا بدون اسهال(یبوست در طی یک ماه اخیر ،
) داشته اید؟مزاج

 اخیر داشته اید؟کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در طی شش ماه

آیا سوابق خانوادگی زیر را دارید؟

(پدر، مادر، برادر،خواهر یا فرزندان) سابقه سرطان یا آدنوم روده بزرگ در فامیل درجه یک را دارید؟

بقه سرطان روده بزرگ در فامیل درجه دو که در سن زیر پنجاه سال بروز کرده باشد را دارید؟ (عمه، عمو، خاله، سا
دایی، مادر بزرگ و پدربزرگ)

 آیا سابقه فردي بیماري هاي زیر را دارید؟

 سابقه سرطان روده بزرگ در گذشته

 سابقه آدنوم روده بزرگ در گذشته

وده بزرگ (سابقه بیماري التهابی رIBD (بیماري کرون یا کولیت اولسروز) (

.براي فرد تست خون مخفی در مدفوع را انجام دهید

o.در صورتی که پاسخ هر یک از موارد باال یا تست خون مخفی در مدفوع مثبت بود به پزشک ارجاع دهید

oهت ارزیابی مجدد مراجعه کند. در صورتی که همه موارد و نتیجه تست منفی باشد، توصیه می شود پس از دو سال ج

o.(مطابق بسته آموزشی بهورز)در همه موارد اصول خودمراقبتی به فرد آموزش داده می شود

افرادي که به پزشک ارجاع و ارزیابی هاي کامل تري می شوند براي پیگیـري هـاي دوره اي بایـد مطـابق شـرایط بـه صـورت دوره اي        
ارزیابی شوند. 

o راي سابقه فردي یا خانوادگی نبود، عالمتدار نبود و تست صورتی که فردي دادرFIT    نیز منفی بود، زمـان فراخـوان بعـدي دو
سال بعد خواهد بود.

o اگر فرد صرفا به دلیل تستFIT.مثبت به پزشک ارجاع شده باشد، زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو مشخص می شود
o شده باشد، زمان ارجاع بعدي توسط سطح دو و پزشک سطح یک مشـخص  اگر فرد صرفا به دلیل عالیم مثبت به پزشک ارجاع

می شود.
oها را بررسی کنید.دریافت بازخورد از سطوح پذیرنده ارجاع را پیگیري و پسخوراند آن
o.مشخصات افراد داراي سرطان روده بزرگ تایید شده را ثبت نمایید
o.گزارش غربالگري طبق دستورالعمل برنامه را ارائه دهید
o.در ارزشیابی و بررسی هاي مرتبط با بیماري سرطان روده بزرگ همکاري نمایید
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oهاي کامل تر از جمله ترسیم شجره نامه براي افراد داراي سابقه شوند، تحت ارزیابیافرادي که به هر دلیل به سطح دو ارجاع می
گیرند. خانوادگی، ویزیت متخصص و انجام کولونوسکوپی قرار می

oشوند؟چه کسانی از سطح یک به سطح دو ارجاع می

هاي اولیه در سطح یک مشکوك تشخیص داده افرادي که داراي عالیم مشکوك سرطان روده بزرگ هستند و در ارزیابی
شده اند.

لتهابی روده بزرگ دارند.افرادي که سابقه شخصی پولیپ، سرطان یا بیماري ا

.افرادي که سابقه خانوادگی سرطان یا پولیپ روده بزرگ دارند

) افرادي که تست خون مخفی در مدفوع به روش ایمونولوژیکIFOBTها مثبت است.) آن

که در کولونوسکوپی، شوند. در صورتیها باشد، کولونوسکوپی میاي آناغلب این افراد در صورتی که زمان مناسب براي ارزیابی دوره
شود. اگر ضایعه شود و نوبت بررسی بعدي مشخص میها در یک یا چند مرحله، برداشته میپولیپ یافت شود بسته به تعداد آن

ها رنگ آمیزي شده و در زیر شود. در آزمایشگاه نمونهمشکوکی وجود داشت، نمونه برداري و به آزمایشگاه پاتولوژي فرستاده می
هاي بدخیم در زیر میکروسکوپ دیده شود، فرد براي اقدامات تشخیصی درمانی به شود و در صورتی که سلولبررسی میمیکروسکوپ

شود.سطح سه یعنی بیمارستان تخصصی ارجاع می

برنامه تشخیص و درمان سرطان روده بزرگ در سطح سه

هاي کامل تري مانند آزمایش خون رکز سرطان است، ابتدا ارزیابیدر سطح سه یا تخصصی که معموال یک بیمارستان تخصصی یا یک م
شود و در صورتی که درگیري اعضاي دوردست مانند کبد و ریه وجود نداشته باشد و تومور در ناحیه انتهاي روده اسکن انجام میCTو 

شود. اشته میاي از کولون که داراي بدخیمی است بردبزرگ (راست روده) نباشد، بیمار جراحی و قطعه
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شود. منظور سپس جراحی انجام می،اگر تومور در انتهاي روده بزرگ باشد، معموال ابتدا با پرتودرمانی و شیمی درمانی همزمان درمان
از پرتو درمانی تاباندن پرتوهاي یونیزان به بخشی از بدن است که داراي تومور بدخیم است تا این تومور از بین برود.

موارد پس از انجام جراحی و در مواقعی که تومور از دیواره روده بزرگ خارج شده باشد یا غدد لنفاوي را درگیر کرده باشد، در بیشتر 
هاي بدخیمی است که از شود. منظور از شیمی درمانی، استفاده از داروهاي خاص براي از بین بردن سلولشیمی درمانی نیز انجام می

د خون شده اند.تومور اولیه جدا شده و وار

CTهاي طوالنی تر و در صورت لزوم شود و با فاصلماه با آزمایش خون پیگیري می6تا 3پس از پایان درمان ها، بیمار به فواصل هر 

اسکن و کولونوسکوپی انجام خواهد شد تا اگر در این بررسی ها، نشانه هایی از عود وجود داشت، درمان الزم انجام شود.


