
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالشافی

 .است ایران در میر و مرگ شایع علت سومین سرطان

 شود، نمی مربوط ژنتیک به فقط بیماری این بدانید باید ماا

 و نامناسب تغذیه زندگی، نادرست الگوی سن، افزایش بلکه

را  شما توانند می همگی شغلی و محیطی های آلودگی

 . دهند قرار آن به ابتال خطر درمعرض

 باریک روده .سرطان1

 آن طول و دارد قرار بزرگ روده و معده بین باریک روده

 مواد جذب و هضم نیز آن اصلی وظیفه. است متر 6 حدود

: است شده تشکیل بخش 3 از روده این. است غذایی

 انواع کوچک روده سرطان. دراز روده و روده تهی دوازدهه،

 .شود می ایجاد دوازدهه در اغلب اما دارد مختلفی

 روده سرطان سابقه باال، سن بودن، مذکر :خطرساز عوامل •

 سلیاک بیماری الکل، و دخانیات مصرف خانواده، در

 کرون بیماری ؛(جو و گندم در موجود گلوتن به حساسیت)

 رژیم بزرگ، روده سرطان سابقه ،(روده التهابی بیماری نوعی)

 و قند اندازه از بیش مصرف کم، فیبر مصرف نامناسب، غذایی

 شده دودی یا نمک پر موادغذایی و شکر

 از اشتها کاهش و نفخ تهوع، با همراه شکم درد: ابتال عالئم •

 خونی کم وزن، کاهش خستگی،. هستند سرطان این عالئم

 در انسداد دلیل به شدید استفراغ و تهوع آهن، فقر از ناشی

 زردی و استفراغ یا مدفوع در خون مشاهده کوچک، روده

  .است ممکن نیز پوست

 

 

 

 .باشند بیماری پیشرفت دهنده نشان

 بته  ابتتال  خانوادگی سابقه و ژنتیکی عوامل بررسی: تشخیص• 

 هتای  گلبتول  تعداد بررسی و خون آزمایش باریک، روده سرطان

 گتوار،،  دستتگاه  اندوستکوپی  ختونی،  کم تشخیص برای خونی

 تستت  و کولونوستکوپی  شکم، ناحیه سونوگرافی یا اسکن تی سی

 .باریوم

 جراحی، های رو، از توان می سرطان این درمان برای :درمان• 

 معمتوال  جراحتی  در. کترد  استتفاده  درمانی شیمی و پرتودرمانی

 .شود می برداشته کوچک روده سرطانی بخش و تومور

 دارد وجتود  سرطان این سابقه تان خانواده در اگر: پیشگیری •

 بتار  یک وقت چند هر و بگیرید قرار پزشک نظر تحت باید حتما

 سلیاک بیماری به اگر همچنین. دهید انجام را الزم های آزمایش

 استتفاده  گلتوتن  بتدون  غتذایی  رژیم از باید حتما هستید مبتال

 ایتن  بته  ابتتال  احتمتال  نیز خطرساز عوامل سایر از دوری. کنید

 .دهد می کاهش را سرطان

 بزرگ روده سرطان.

 و آب گترفتن  آن وظیفه و دارد طول متر 5/1 حدود بزرگ روده

 بتدن  از آنهتا  مانتده  باقی دفع و شده هضم غذاهای از مغذی مواد

 رشتد  آهستگی به و است شایع بسیار بزرگ روده سرطان. است

 بتزرگ  روده انتهتایی  متتر  ستانتی  15 است ذکر به الزم. کند می

  از هریک که سرطانی و شود می نامیده مقعد مجرای و رکتوم

 

 

 خوانده کولورکتال سرطان کند، درگیر را ها ارگان ینا

  .دشو می

 کم مصرف و پرچرب غذایی رژیم: خطرساز عوامل• 

 کم، بدنی فعالیت کامل، غالت و ها میوه سبزیجات، فیبر،

 55 باالی سن الکل، و مخدر مواد دخانیات، مصرف چاقی،

 های پولیپ وجود روده، سرطان خانوادگی سابقه سال،

وسابقه ( بزرگ روده دیواره التهاب) اولسروز کولیت روده،

 رحم و تخمدان,سرطان تخمدان 

 عالمتی معموال ابتدایی مراحل در سرطان :ابتال عالئم •

 ممکن نیز تر پیشرفته مراحل در. دهد نمی نشان خود از

 تغییر وزن، کاهش اشتها، کاهش خستگی، احساس است

 در خون وجود اسهال، یبوست، مزاج، اجابت دفعات در

 خونریزی مدفوع، قطر کاهش رنگ، تیره مدفوع یا مدفوع

 نفخ، شکم، درد مدفوع، کامل تخلیه در ناتوانی مقعد، از

 شود ایجاد ها چشم و پوست زردی و استفراغ

 خون، های آزمایش فیزیکی، معاینات :تشخیص راه

 صوت، ماورای اندوسکوپی پروکتوسکوپی، کولونوسکوپی،

 برداری نمونه و روده راست معاینه اسکن، تی سی

 بزرگ روده سرطان موقع به غربالگری با :درمان •

   در که هایی پولیپ و سرطانی پیش های پولیپ توان می
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. کرد خارج و کرده شناسایی را هستند سرطان اولیه مراحل

 و بیمار عمومی سالمت به سرطان این درمان کلی طور به

 و پرتودرمانی جراحی، شامل و دارد بستگی بیماری مرحله

 .شود می درمانی شیمی

 55 از کولونوسکوپی انجام و منظم غربالگری: پیشگیری

 غالت و حبوبات تازه، سبزیجات و ها میوه مصرف سالگی،

ن نوشید قرمز،  گوشت جای به ماهی گوشت مصرف کامل،

 آنها، کردن سرخ جای به غذایی مواد پزکردن آب زیاد، آب

 حفظ و منظم بدنی فعالیت دخانیات، و الکل مصرف ترک

 مناسب وزن

 مقعد سرطان

 به که است گوار، دستگاه انتهای در عضالنی بخشی مقعد

 غیرعادی رشد. کند می کمک بدن از زائد مواد دفع

 تدریج به مقعد مجرای یا مقعد داخلی دیواره نرم های بافت

 اما است نادر بسیار مقعد سرطان. شود می سرطان به تبدیل

 .دارد مردان به نسبت بیشتری شیوع زنان در

 زگیل ویروس) انسانی پاپیلومای ویروس :خطرساز عوامل •

 از مقاربت جنسی، شرکای تعداد افزایش ،(HPV یا تناسلی

 الکل، و دخانیات مصرف ایمنی، سیستم ضعف مقعد، طریق

 مواد و چربی از سرشار غذایی برنامه سال، 55 باالی سن

 سابقه کم، بدنی فعالیت چاقی، فیبر، کم مصرف شده، فراوری

 بیماری پذیر، تحریک روده نشانگان خانواده، در مقعد سرطان

 سرطان سابقه و 2نوع دیابت بزرگ، روده مخاط ورم کرون،

 روده پولیپ یا

 

 هیچ است ممکن اولیه مراحل در سرطان این: ابتال عالئم •

ناراحتی،  و درد مقعد، از خونریزی. باشد نداشته ای نشانه

های کوچک اطراف مقعد، درد زیاد ناشی  خار، و برجستگی

از گاز معده یا دل پیچه زیاد، احساس نفخ و پر بودن شکم، 

اختیاری در دفع مدفوع، اسهال یا یبوست، تغییر در اندازه  بی

ای مانند از مقعد؛  ترشحات ژلهیا شکل مدفوع )باریک شدن(، 

دلیل،  های اطراف مقعد، تغییر در اشتها، کاهش وزن بی زخم

احساس کسالت یا خستگی نیز از عالئم شایع این سرطان در 

 تر هستند. مراحل پیشرفته

 با بزرگ روده و مقعد معاینه خون، آزمایش :تشخیص •

 ،(دوربین به مجهز پذیر انعطاف و بلند ای لوله) اسکوپ کمک

 و لگنی MRI اسکن، تی سی صوت، ماورای اندوسکوپی

 برداری نمونه

 ترکیب سرطان، این درمان برای موارد بیشتر در: درمان •

 درمان برای. رود می کار به درمانی شیمی و رادیوتراپی

 با جراحی ترکیب یا جراحی از نیز کوچک تومورهای

 .شود می استفاده رادیوتراپی یا درمانی شیمی

 رفتارهای جمله از خطرساز عوامل از دوری :پیشگیری •

 تزریق کاندوم، مثل محافظ وسایل از استفاده جنسی، پرخطر

 دخانیات ترک ،(تناسلی زگیل ویروس ضد) گارداسیل واکسن

 سبزی و میوه مصرف و مناسب غذایی برنامه از پیروی الکل، و

 مناسب وزن حفظ و بدنی فعالیت داشتن تازه،

 

 

 

 سمنان درمانی بهداشت وخدمات پزشکی علوم دانشگاه

 گرمسار معتمدی بیمارستان

خود مراقبتی در سرطانهای دستگاه 

 گوارش  تحتانی

 

 تهیه کننده: واحد آموزش

زیر نظر:آقای دکتر حیدر نژاد فوق 

 تخصص گوارش

 89زمستان 
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