
بزرگ )کولورکتال( در  نقش تغذیه در افزایش تعداد مبتالیان به سرطان روده "عنوانبا مقاله ای 

 Impactایمپکت فاکتور )با   Current Oncologyمجله تحقیقاتی سرطان کانادا در  "جوانان ایرانی

Factor )829/ 1ان در ـکراچین ــد امیــ. این مقاله توسط آقای دکتر محمبرای چاپ پذیرش شده است           

خالصه و متن مقاله به زبان فارسی برگردانده  انجام شده است. )ع(نکولوژی رضاا و مرکز تخصصی رادیوتراپی

 شده و در ادامه آمده است.

 عنوان مقاله

                نقش تغذیه در افزایش تعداد مبتالیان به سرطان روده بزرگ ) کولورکتال(

 در جوانان کشور

 نویسندگان

 کراچیانآقای دکتر محمد 

 شهرزاد حسامی آرانی

و آقای ابراهیم پوالدین به خاطر پشتیبانی  )ع(نکولوژی رضا ا و نویسنده این مقاله از مرکز تخصصی رادیولوژی

 مالی و حمایت از پروژه تحقیقاتی تشکر و قدردانی می نماید. 

 

 

 

 

 



 چکیده:

و یکی از علل مرگ و میر در جهان محسوب می  باشد میشایع در دنیا سرطان سومین سرطان روده بزرگ 

سن افراد مبتال در ایران در  و گردد افزوده میبه سرطان روده بزرگ ایران ساالنه بر تعداد افراد مبتال  در شود.

هدف این مطالعه بررسی  .می باشدغربی مار گزاراش شده از کشورهای که این آمار بر خالف آ حال کاهش است

و تغذیه از مهمترین فعالیت بدنی  بر افزایش شیوع سرطان روده بزرگ در جوانان ایرانی است. عوامل تاثیرگذار

و یم غذایی حاوی گوشت وچربی زیاد ژرمصرف این سرطان با  باشند. میروده بزرگ دالیل ابتدا به سرطان 

در و چاقی الکل  ،قرمزگوشت  ،پر چرب. مصرف مواد غذایی افزایش پیدا می کندمیوه و فیبر کاهش مصرف 

، کلسیم  فیبر، ،مواد غذایی حاوی میوه وسبزیجات ،در مقابل موثر است.وده بزرگ رافزایش ابتال به سرطان 

برنامه ، به منظور کاهش سرطان روده بزرگ .نقش محافظتی دارندویتامین دی و داشتن تحرک و فعالیت بدنی 

همچنین استفاده از سبک زندگی سالم و داشتن فعالیت بدنی و و های پیشگیری اولیه و ثانویه، غربالگری 

 تحرک زیاد در ایران باید افزایش پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه:

ک میلیون فرد مبتال به و سالیانه از ی می باشد طان شایع دنیاسرطان روده بزرگ ) کولورکتال( سومین سر

ها جان خود را از دست می دهند. سرطان روده بزرگ سومین  هزار نفر از آن 500سرطان روده بزرگ بیش از 

سرطان شایع در بین زنان و چهارمین سرطان شایع در بین مردان در دنیا می باشد. بیشترین آمار مبتالیان 

در حالی که آفریقا، آمریکای شمالی و آسیا گزارش شده اند به این سرطان در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا 

در سالهای اخیر، کشورهایی نظیر ژاپن، سنگاپور و طبق گزارشات، آمار ابتال به این سرطان را دارند.  کمترین

. طبق آمار موجود، در حال به خود اختصاص داده اند اسرائیل بیشترین آمار سرطان روده بزرگ را در قاره آسیا

 زنانهارمین سرطان شایع در بین چسرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع بین مردان و در ایران  حاضر، 

مبتالیان  تعدادنسبت ، مارو طبق آ در حال کاهش استبه این سرطان سن افراد مبتال در ایران  .ایرانی می باشد

افراد جوان در ایران نسبت به افراد   که الزم به ذکر استاست. باال سنین  مبتالیان دربیشتر ازپایین، در سنین 

 ال به این سرطان می باشند. مسن بیشتر در معرض ابت

گوشت قرمز و همچنین استفاده ازسبک زندگی ماشینی و بی تحرک، مصرف چربی فراوان در رژیم غذایی و 

 رژیم غذایی غربی است به افزایش تعداد مبتالیان ای از کاهش مصرف رژیم غذایی فیبر دار و غالت که نمونه

سالم به کاهش آمار مبتالیان به این سرطان غذایی ک رژیم کمک می کند. در صورتی که داشتن یبه سرطان 

 کمک شایانی خواهد کرد.

به سرطان روده بزرگ مبتال نفر  51،000، ساالنه ایران در% 22جمعیت یک  با توجه به آمار بدست آمده از

ین طبق اثر این بیماری از دست می دهند. بنابر رد نفر جان خود را 35،000بق آمار همچنین ط و می شود

برآورد سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در ایران می 

درصد از افراد مبتال جان خود را از دست می دهند.  بر همین  6/3باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده ساالنه 

 "کولورکتال(اثیر سن در سرطان روده بزرگ )ت" اساس، دکتر ملک زاده و همکارانش مطالعه ای را تحت عنوان

. نتیجه این پژوهش نشان داد که احتمال ابتال به  سرطان روده بزرگ در دادند انجام در ایران %22از جمعیت 



های گذشته افزایش  و تعداد افراد مبتال به این سرطان نسبت به سالافراد جوان بیشتر از افراد مسن است 

درصد  96/3ده بزرگ ، در شیراز تعداد مبتالیان به سرطان رو1359الی  1349های بین پیدا کرده است. در سال

 ،نتیجه این مطالعاتدرصد افزایش پیدا کرده است.  92/6به  1379الی  1369سالهای  بوده است که در طی

همچنین آمار مبتالیان سرطان روده بزرگ افزایش سرطان روده بزرگ در طی سالهای اخیر را نشان می دهد. 

افزایش پیدا  2/8به  5/5درصد افزایش پیدا کرده است و آمار مردان مبتال به سرطان روده بزرگ از  82به 

کرده است. یک مطالعه همه گیر و جامع در ایران انجام شد که رشد سریع و افزایش شیوع سرطان روده بزرگ 

 در پیشگیری و همچنین مه های غربالگری می تواند کمک شایانیستفاده از برنارا اثبات کرد و نشان داد که ا

 مرگ و میر افراد مبتال به این سرطان کند. جلوگیری از

 :تاثیر مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها

 

 

 روده بزرگ با افزایش خطر ابتال به سرطانتحقیقات نشان داده است که مصرف گوشت قرمز و فرآوری شده 

یافتن تحقیق به منظور  26مرکز تحقیقات سرطان جهان بیش از   2007رابطه چشمگیری دارد. در سال 

نقش اصلی و قرمز مصرف گوشت درخصوص سرطان انجام دادند و گزارشی  ابتال به ارتباط بین گوشت قرمز و

فرد مبتال به سرطان  15،057. همچنین بررسی هایی برروی ارائه کردند در ابتال به سرطان روده بزرگآن 

طبق اطالعات  مورد مطالعه قرار دهند.روده بزرگ انجام شد تا رابطه بین مصرف گوشت قرمز و گوشت سفید را 



بیشتری نسبت به گوشت سفید مصرف می کردند تا  افرادی که مقدار گوشت قرمز ،از این بررسیبدست آمده 

درصد احتمال ابتال به این سرطان را افزایش می دادند در حالی که رابطه ای بین مصرف گوشت سفید و  20

 منتشر شد که طبق آن مصرف گوشت 1392سرطان روده بزرگ دیده نشد. نتیجه یک بررسی دیگر در سال 

سرخ کردن، ستقیم دارد.  به سرطان روده بزرگ رابطه مستقیم و غیر مو فرآوری شده با احتمال ابتال قرمز

تروسیکلیک می شود و باعث بوجود یکباب کردن و پختن گوشت در دمای بسیار باال باعث تشکیل آمینهای ه

آمدن مواد شیمیایی سرطان زا می شود. آمین های هیتروسیکلیک زمانی ایجاد می شوند که اسیدهای آمینه 

و کراتین ) یک ماده شیمیایی که در ماهیچه یافت می شود( در دمای پخت باال ای سازنده پروتئین( ) واحد ه

شوند.  و جهش ژنی  DNAدهند. ترکیبات مذکور می توانند باعث آسیب به سلول می با هم واکنش نشان 

در گوشت قرمز دو برابر گوشت مرغ و ماهی ( (heme-ironهمچنین به عقیده پژوهشگران، ترکیب هم آهن

است که می تواند به سلول های پوششی روده بزرگ آسیب برساند و باعث رشد غیر طبیعی و سرطانی شدن 

آهن نسبت به گوشت سفید است خطر ابتال به -ها شود. بنابراین گوشت قرمز که حاوی مقدار زیادی هم آن

اهی ) گوشت سفید( حاوی میزان زیادی پروتئین است و احتمال سرطان را افزایش می دهد. گوشت مرغ و م

 کاهش می دهد. ابتال به سرطان روده بزرگ را

مقدار زیادی گوشت  بنابراین یک رژیم غذایی سالم باید حاوی مقادیر کمی گوشت قرمز باشد و در عین حال 

منتشر نکرده است ولی در  هیچ منبع خبری رسمی از مقدار گوشت مصرفی ایرانیان گزارشی سفید باشد.

نسبت به گوشت  شو قیمت مناسبآن برنامه غذایی ایرانیان مصرف گوشت قرمز به علت دردسترس بودن 

انتخابشان در خرید قرار می  اول های سفید بیشتر است. بنابراین ایرانیان گوشت قرمز را به عنوان اولویت

سنتی به مدرن، امروزه عادت غذایی افراد نیز روش ران از دهند. همچنین به علت تغییر برنامه و رژیم غذایی ای

به سمت فست فودها و گوشت های فرآوری شده سوق داده شده است. بنابراین به علت قیمت مناسب گوشت 

نسبت به  بیشتر مادران ایرانی بودن آن و همچنین  شاغل بودنقرمز نسبت به گوشت سفید و دردسترس 

رآوری شده در بین جوانان ایرانی بیشتر شده که این امر باعث افزایش سرطان قرمز و ف گذشته، مصرف گوشت

 روده بزرگ )کولورکتال( در بین جوانان است.



                   ال(ــش سرطان روده بزرگ ) کولورکتـات در افزایـ، میوه و سبزیجر دارـی فیبــش مواد غذایـنق

 :در جوان ها

 

 و از لحاظ حاللیت در آب، نقش و متفاوت هستندفیبرها از لحاظ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی با هم 

. سرطان به دو دسته فیبرهای محلول و فیبرهای غیر محلول تقسیم می شوندعملکرد آنها در بدن و در مقابل 

فیبر سبوس جز فیبرهای نامحلول است در حالی که میوه ها و سبزیجات جز فیبرهای محلول هستند. مطالعات 

 صرف زیاد فیبر در کشورهای آفریقایی خطر ابتال به سرطان روده کمتر است. نشان می دهد که به علت م

ها با افزایش که به آنها فیبر می گویند. فیبر سلولز، همی سلولز و پکتین ) ژالتین گیاهی( مواد گیاهی هستند

توده مدفوع و  روده با افزایش تولیدباکتری های  تا سرعت انتقال مواد غذایی از روده بزرگ باعث می شوند

 ها را داشته باشند. افزایش تخمیر باکتریایی فرصت کمتری برای تولید مواد سرطان زا  از آن



Iهمچنین فیبرها خاصیت ضد التهابی دارند و موجب کاهش تولید  L-6   وTNFA  مهار آنزیمی بنام

، کلم ، کاهو، سیر ، پیاز  سیکلواکسیژناز بشوند. بنابراین مصرف سبوس گندم، میوه و سبزی از قبیل مرکبات

و در مرحله پیشرفته آن، توده خوش خیم روده بزرگ در برابر ای و گوجه فرنگی می تواند اثر محافظت کننده 

، داشته باشد. همچنین میوه ها و سبزیجات حاوی مقادیر زیادی از موادبالقوه حفاظت روده بزرگسرطان 

 و سبزیجات میوه اثرات مفید را تحت تاثیر قرار می دهند.مسیرهای بیوشیمیایی متعددی  کننده هستند که

 یا مراحل پیشرفته سرطان مشاهده کرد. را می توان در مراحل اولیه و

وعده میوه و  5روده بزرگ خوردن  بنابراین برای کاهش خطر ابتال به بیماری های مزمن از جمله سرطان

 روز توصیه می شود. اما بر اساس آمار اعالم شده، مصرف میوه و سبزی در مردم ایران کمتر از سبزیجات در

الگو مصرف میوه و سبزی در میان جوانان  2007در سال  SuRFNCDمقدار توصیه شده می باشد. در بررسی 

ه سالمند کشور، وعده در روز بوده است. همچنین براساس بررسی سبزقبایی و همکارانش از جامع 5کمتر از 

وعده میوه و سبزی مصرف می کنند. همچنین در بررسی برنامه  5از آنها در روز  3/1مشخص شد که تنها 

 غذایی جوانان ایرانی مشخص شد که ایرانیان میوه و سبزی کافی مصرف نمی کنند. 

 :در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها B نقش ویتامین

 



برای رشد طبیعی، نگهداری و سالمت بافتهای عصبی و پیشگیری از بیماری های سیستم عصبی B ویتامین 

شامل مجموعه ای می باشند که  Bالزم و ضروری هستند. ویتامین  DNAو متیالسیون   DNAو سنتز 

و متیونین می باشد. کمبود  ( (B12کوباالمین (B9) ,اسید فولیک (B6) ,پیریدوکسین (B2), ریبوفالوین

ایجاد سرطان  می تواند باعث DNAدر سنتز  آن ژنومی و همچنین کمبودهیپومتیالسیون اسید فولیک در 

آدنوزیل میتونین مورد نیاز  -تولید اسبرای شود. در حالی که میتونین و اسیدفولیک بزرگ روده 

اسید فولیک بیشتری برای شکل دادن میتونین استفاده  هنگامی که سطح میتونین کم باشد و  (SAM)است

. مطالعه اثر می گذارد  DNAبرروی سنتز  methyltetrahydrofolate. همچنین کاهش سطح می شود

با مقدار مصرف زیاد اسید فولیک و اثر حفاظتی  انجام شد که رابطه بین و همکارانش   Bassettای توسط 

ادی مصرف آنها متوجه شدند که کسانی که هم میتونین و اسیدفولیک زیکاهش مصرف میتونین رانشان داد و 

می کنند بیشتر در معرض ابتال به سرطان روده بزرگ قرار دارند در مقایسه با کسانی که میتونین زیاد ولی 

 اسیدفولیک کمتری مصرف می کنند.

منسن و همکارانش، نشان دادند که کاهش سرطان روده در آمریکا و کانادا ممکن است در اثر مصرف قرص 

ارتباط بین مصرف  ، گیونچی و همکارانش،در حالی که یی باشد. یم غذامکمل ) اسید فولیک ( در رژهای 

رابطه بین مصرف قرص های بعد از بررسی را مورد مطالعه قرار دادند که توده خوش خیم قرص اسید فولیک و 

روده که حتی ممکن است با بیمارانی که قبال سابقه سرطان متوجه شدند توده خوش خیم اسید فولیک و 

که مصرف قرص متوجه شدند دریک پژوهش کلینیکی و همکارانش  (Cole). کلداشتند در ارتباط باشدبزرگ 

میلی گرم در روز می تواند خطرناک و زیان آور باشد زیرا که باعث می شود  1بیش از  زوهای فولیک اسید با د

 7/1پیشرفته را تا  روده ایتوده خوش خیم و احتمال برابر کند  3/2تعداد توده های خوش خیم را تا 

معتقدند که سطح فیزیولوژیکی اسید فولیک نقش حمایتی و حفاظتی دارد، در . بنابراین آنها افزایش دهدبرابر

 ریز )توده های خوش خیم(است منجر به پیشرفت آدنوم هایمکمل های زیاد و قوی ممکن مصرف حالی که 

با  ف قرص های اسید فولیک خصوصا در افراد مسن که از قبل در بدن وجود داشته، شود. عالوه بر این مصر

 میلی گرم در روز سبب افزایش نئوپالسم می شود. 1،000ز باال ود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86


سبزیجات یافت می شود. الرنس و  در دانه ها ، میوه ها و یا پیریدوکسین، ضد سرطان است و B6 ویتامین 

درصدی  49می توان کاهش   B6با افزایش مصرف ویتامین نشان دادند که در یک متا آنالیز همکارانش 

 سرطان روده بزرگ را شاهد بود. 

د. برای ه سرطان روده بزرگ جلوگیری می کنبتال شدن برژیم غذایی حاوی اسید فولیک از مدر نهایت، 

یان بیشتر ، تحقیقات بیشتری نیاز است. ایرانتوده خوش خیم راجعهدستیابی و دسترسی به اطالعات مربوط به 

ی خود را از تغذیه بدست می آورند بخاطر اینکه هیچ قانون و اجباری برای یا اسیدفولیک مصرف B9 ویتامین 

متداول نیست. در ایران و مصرف قرص های مکمل وجود ندارد افراد در مورد مصرف قرص اسید فولیک 

در بین جوانان  B12 و کمبود اسیدفولیک و ویتامین هموسیستئین در خون مطالعات نشان می دهد که شیوع 

روز به خانم های باردار برای  میلی گرم در 9ز وو بزرگساالن بیشتر از جوامع دیگر است. قرص اسیدفولیک با د

جلوگیری از نقایص لوله عصبی جنین تجویز می شود و با این حال هیچ گزارشی از شیوع سرطان روده بزرگ 

 .ن باردار( دیده نشده استآن جمعیت )زنا در

 :در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها Dنقش کلسیم و ویتامین 

 



تواند آن را با قرار گرفتن در معرض نور خورشید  ویتامین محلول در چربی است که بدن ما می  Dویتامین 

بدست  را می توان از منابع غذایی ها هستند و آن D داول ویتامیندو فرم مت  D2 , D3بدست آورد. ویتامین

روغن کبد ماهی و زرده تخم مرغ  های شور، یا کوله کلیسفرول است که در ماهی های آب D3 . ویتامینآورد

، ارگلکلیفرل است  D2 را تولید می کند. نام دیگر ویتامین  D2 بدست آورد. گیاهان بطور طبیعی ویتامین 

بطور طبیعی توسط بدن هنگامی ساخته می  D3 در قارچ ها یافت. ویتامینتوان  که این نوع ویتامین را می

( موجود در پرتوهای آفتاب قرار می گیرد. UVBشود که پوست در معرض نور فرابنفش ) مخصوصا تابش 

 یا ویتامین  D2 یا کلیستریول، از ویتامینhydroxyvitamin-1.25 در بدن یعنی   Dفرم فعال ویتامین

D3   ویتامین  ،ن فرم فعالشود. برای ساخته شدن ایساخته میD2  و ویتامینD3  در کبد تغییر می یابند

و در آنجا هم باز تغییر  تولید شود، این ماده از طریق خون به کلیه می رسد hydroxyvitamin -25تا 

تواند به در می آید. مطالعات نشان داده اندکه کلسیتریول می  hydroxyvitamin-1.25نموده و به صورت 

عنوان حفاظت کننده در برابر سرطان باشد و می تواند فرایند تکثیر سلولهای سرطانی را کند سازد. با این 

و به همین خاطر  حال، با توجه به پیشرفت و توسعه هایپرکلسمی سمی، استفاده از آن محدود شده است

مناطقی که نور در نشان داده است که جای آن استفاده می شود. مطالعات همه گیر ه آنالوگ  کلسیتریول ب

اشی از سرطان روده بزرگ بیشتر است و افرادی که بیشتر از منابع دارند میزان مرگ و میر نخورشید کمتر 

روده بزرگ مبتال می نظیر ماهی تازه، صدف، کلسیم و ویتامین استفاده می کنند کمتر به سرطان  Dویتامین 

رابطه عکس بین سطوح گردش  کارلند و همکارانش انجام شد،توسط متا آنالیز که  شوند. در یک

hydroxyvitamin-.25  و خطر ابتال به سرطان وجود داشت. در کشورهایی که منابع ویتامین D زیادی

درصد  8/14تا  6/1بین D دارند مثل ایالت متحده آمریکا و برخی از کشورهای اسکاندیناوی ، کمبود ویتامین 

به صورت شدید D ف است. با توجه به پژوهش انجام شده در تهران کمبود ویتامین در گروهای سنی مختل

یک  ،هستند. عالوه براین D درصد دچار کمبود ویتامین  2/14درصد و ضعیف  6/57درصد، متوسط  5/9

در  D در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت که مشخص شد کمبود ویتامین 1387مطالعه دیگر در سال 

در ایران را دارد. براساس تحقیق بنکداران  D به باالست و تهران بیشترین آمار کمبود ویتامین  متوسط روایران 



 1/14در سطح  Dدرصد از مردم شهر مشهدکمبود ویتامین  80و همکارانش در شهر مشهد، نشان داد که 

 دارند.

 

 :در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها نقش چاقی

 

 

 199/66نفر مبتال به سرطان کولون و  309/2تحقیق و از  23که از داده های   نالیزیک متا آ بر اساس نتیجه

( BMI، رابطه بین شاخص توده بدنی ) نفر مبتال به سرطان روده بزرگ بودند اطالعات جمع آوری شده بود

بزرگ سنجیده شد و مشخص شد که رابطه مستقیمی بین شاخص توده بدنی  و احتمال ابتال به سرطان روده

 و سرطان روده بزرگ وجود دارد.



شهرنشینی و صنعتی شدن سوق  چند دهه اخیر ایران به سمتطی مانند دیگر کشورهای در حال توسعه، در 

وچاقی شایع شده  وزناضافه  ایران مختلف در شهرهای ،انجام شدهمتعدد مطالعات براساس پیدا کرده است. 

در شهرها و  متفاوت به علت وسعت زیاد کشور ایران و همچنین تنوع های قومی و سبک زندگی است ولی

 نمی توان ی تواند به طور قطع صحیح می باشد ومطالعات انجام شده نمنتیجه  قسمت های مختلف ایران

 تعمیم داد.آن را به جامعه کلی ایران  نتیجه 

عوامل  کلیشادی و همکارانش یک تحقیق جامع و گسترده در سطح ملی انجام دادند که در مورد ،در نتیجه

در مورد  شواهد نگران کننده و هشدار دهنده( در ایران بود. آنها متوجه (NCDخطر بیماری های غیر واگیر

صان بهداشت متخص تواند زنگ خطری  برای شیوع چاقی عمومی و شکمی در ایران شدند که این شواهد می

می تواند ایرانیان را مستعد ابتال به سرطان روده و اضافه وزن شیوع چاقی نتیجه که باشد و سیاستمداران 

 بزرگ کند.

 

 :نقش فعالیت بدنی در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها

 

 0999/5نفر مبتال به سرطان کولون و  994/5حدود  سرطان روده بزرگ برای یافتن رابطه بین فعالیت بدنی و

حدود چند در نفر مبتال به سرطان روده بزرگ مورد مطالعه قرار گرفتند. در کشورهای در حال توسعه یافته 

شمگیر کاهش پیدا کرده است. با توجه به کودکان و افراد بزرگسال به طور چ دهه گذشته، فعالیت بدنی بین

درصد ایرانیان از لحاظ فعالیت بدنی بی تحرک شناخته شدند.  80االن ایران بیش از بررسی ملی میان بزرگس



مطالعات دیگری که در سطح شهر انجام شد نیز بی تحرکی ایرانیان را تصدیق کرد. تماشای زیاد تلویزیون و 

وامع باعث انجام بازی های کامپیوتری و همچنین کم شدن فرصت ها برای انجام فعالیت بدنی در مدارس و ج

 شده است. کاهش فعالیت بدنی در افراد

 :نقش الکل در افزایش سرطان روده بزرگ ) کولورکتال( در جوان ها

 

درصد احتمال سرطان  95وعده الکل در هفته میتواند  5مصرف یک متاآنالیز که اخیرا انجام شده نشان داد که 

 روده را افزایش دهد.

 ایرانیان صفر می باشد، اما باید به این نکته توجه در جهانی ، مصرف الکلبراساس گزارشات سازمان بهداشت 

ری مسلمان است و برای مصرف الکل مجازاتی تعیین شده است آمار داشت که به خاطر اینکه ایران کشو

از همکاری کردن و پر کردن افراد که  به همین دلیل دقیقی در مورد مصرف الکل در ایران نخواهیم داشت

امتناع می ورزند. بنابراین، به علت نبود آمار و ارقام دقیق در این خصوص، نمی امه در این خصوص پرسشن

 هیچ نتیجه ای گرفت. بزرگ در ایران بین مصرف الکل و سرطان روده توان در مورد رابطه

 نتیجه گیری:

میزان   این  .ستسال تشخیص داده شده ا 40زیر  در سن بزرگ سرطان های روده بیش از یک پنجمدر ایران، 

متفاوت است. فرضیه های متعددی در مورد این افزایش وجود دارد.  %8به  %2نسبت به کشورهای غربی از 

این است که  قشر جوان هستند، در ایران بزرگ به سرطان رودهاینکه بیشتر مبتالیان  اثبات یک فرضیه برای

توسط مرکز آمار، حدود  1376بیشتر جمعیت ایران، جوان هستند. بر اساس سرشماری انجام شده در سال 



سال هستند. نظریه دیگر در این رابطه این است که نسل قدیم در محیطی کم  40از جمعیت ایران زیر  80%

استفاده می  ه سالمتریسبک زندگی و تغذیاز و  خطرتر و سالم تر نسبت به جوانان امروز زندگی کرده اند

آمار مبتالیان به سرطان روده در افراد مسن در ایران کمتر از افراد مسن در کشورهای آمریکایی بنابراین . کردند

حقیقی و  تحقیق است. نسل جدید و جوانان ایران در معرض محیط پر خطر غربی هستند. بنابراین با توجه به

جوانان کشورهای غربی و آمار بدست آمده از با روده در ایران تقریبا  انطآمار جوانان مبتال به سر ،همکارانش

روده بزرگ در استان فارس  801پس از بررسی  1355 است. حقیقی و همکارانش در سال برابر آمریکایی

) هم افراد جوان و هم مسن( نسبت به  در روده بزرگ ایرانیانخوش خیم پولیپ های تعداد متوجه شدند ، 

 .کمتر بوده استدر روده بزرگ کشورهای آمریکایی ) هم افراد جوان و هم مسن(خوش خیم پولیپ های 

 کهباشیم  54-45در ایرانیان بین سن افزایش آمار سرطان روده بزرگ  ، می توانیم شاهدبا قبول این فرضیه

کشور جوانی است و عوامل همانند ایران  نیز مصر کشور .خواهد بود کشورهای آمریکا آمار آمار نزدیک به این

 باشد.بروز سرطان روده بزرگ تواند یکی از علل  میژنتیک  ارثی و

با توجه به آمار بدست آمده از مرکز آمار ایران و گزارش   1358انقالب اسالمی سال پیروزی عالوه براین پس از 

بانک جهانی، تقریبا تمام شاخص های اقتصادی نشان می دهد که استانداردهای زندگی به طور چشمگیری 

تغییر در سراسر کشور بهبود یافته است. عالوه بر این، طی سه دهه گذشته ، ایران از لحاظ وضعیت اجتماعی 

ماشینی شدن سبک زندگی از قبیل  مردم ایجاده شده است شیوه زندگی ات قابل توجهی درکرده است و تغییر

کم  فیبر به این معنی که در رژیم غذایی غربی غالت ویی غربی و استفاده از رژیم غذا افراد شدن کم تحرک،

 استفاده می شود.زیادی آوری شده و پر چرب وشت های فرگو

به مسئله رژیم غذایی در نسل جوان می توان با نگاهی انتقادی به رژیم غذایی ایرانیان و شیوه زندگی آنها 

به دلیل غرب زدگی سرطان روده بزرگ شده است. شیوع  بزرگ ایران پی برد که باعث افزایش سرطان روده

کرد. به تایید ان این فرضیه را که با این مثال می توگزارش شده است،  در کشورهای در حال توسعه دیگر هم

 است و %13و اردن  %23عربستان سعودی طور مثال، شیوع سرطان روده بزرگ در جمعیت جوان کشورهای 



ایرانی در انگلستان  زن مهاجراندر ، روده بزرگاست. آمار سرطان  رژیم غذایی غربی استفاده به دلیلمیزان این 

ثبت سرطان در  اداره . میزان سرطان محاسبه شده ازمثال دیگری برای تایید این فرضیه باشد دمیتوان و کانادا

افزایش  طی سال های اخیر به دو برابر در مهاجران زن ایرانی بروز سرطان روده بزرگکانادا نشان می دهد که 

 پیدا کرده است.

خصوصا در زنان افزایش سرطان روده بزرگ  آمار مبتالیان به استان آذربایجان شرقیدرالزم به ذکر است که 

ز فرهنگ غذایی استفاده اهمچنین  وآذربایجان و ترکیه کشورهای با دلیل همسایگی به  یافته است این امر 

در این استان سرطان روده بزرگ مبتالیان تعداد آمار بدست آمده از یک متا آنالیز طبق . ترکیه  می باشد

 گزارش شده است.مورد در زنان  22/9مورد در مردان و  5/11

سرطان روده بزرگ هفتمین سرطان شایع در  از سمت شرق با ایران هم مرز است ولی با وجود اینکه ترکیه

شیوع این سرطان در شهرهای ترکی ایران است.  آمار کمتر ازمیزان زنان و مردان این کشور است که این بین 

انجام  هم غربال گری سرطان روده بزرگ حتی در مناطق دور افتاده پیشگیری و در کشور ترکیه برنامه های

مردم در خصوص انتخاب شیوه زندگی سالم و تغذیه سالم بسیار حائز اهمیت به . بنابراین آموزش می شود

 و شیوع سرطان روده بزرگ در سنین جوانی ایران، افزایشجوان بودن جمعیت است. همچنین به علت 

برنامه های پیشگیری و پایین توصیه می شود که از سنین زرگ در مرحله پیشرفته، تشخیص سرطان روده ب

و می تواند از  موثر خواهد بودبسیار واضح است که غربال گری به موقع و در سنین پایین  .آغاز شود غربالگری

مبتالیان آمار رین مطالعات نشان داده اند که بیشت ،بر اینعالوه  .ابتال به سرطان تا حد زیادی پیشگیری کند

حتی  ولیت برنامه هار است، پس برنامه های پیشگیری و غربال گری سرطان باید در اشهحومه سرطان در به 

یکی از سرطانهایی سرطان روده بزرگ گنجانده شود. در نهایت باید گفت در شهرهای کوچک و حومه ای 

آموزش  اولیه و ثانویه ، غربال گری و همچنینپیشگیری های باعث مرگ و میر در ایران می شود و است که 

 افزایش پیدا کند. باید از سبک زندگی سالم و داشتن فعالیت بدنی و تحرک در ایران برای استفاده



ا )ع( و آقای ابراهیم پوالدین مرکز تخصصی رادیولوژی آنکولوژی رضمولف )نویسنده( این مقاله از  در نهایت،

 به خاطر پشتیبانی مالی و حمایت از پروژه تحقیقاتی تشکر و قدردانی می کند. 
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