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 مروری بر اپیدمیولوژی و راه های پیشگیری از ابتال به سرطان روده

 ٥زارعی کردشولی، میالد ٥، فاطمه شرفی2، علی زارعی٥عرفانه رستگار

 گروه پرستاری، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسالمی،آباده، ایران -٥

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اباده، دانشگاه آزاد اسالمی، آباده،  ایران -2

سرطان  : امروزه سرطان یکی از معضالت مهم و اساسی بهداشت و درمان در سراسر جهان می باشد و شایع ترین نوعمقدمه وهدف

میلیارد دالر برآورد 0/4(می باشد بطوریکه هزینه های درمان آن در دنیا ساالنه حدود %٩0دستگاه گوارش در ایران،سرطان کولورکتال)

می گردد. بنابراین خودمراقبتی و پیشگیری از  ابتال به آن می تواند یکی از آرمان های جهانی باشد و  هدف پژوهش حاضر نیز مروری بر 

 ولوژی و راه های پیشگیری از ابتال به سرطان روده می باشد.اپیدمی

اپیدمیولوژی و راه  بررسی به مقاالت متعدد بندی جمع نیز و متون با بررسی که است مروری مقاله یک حاضر : مطالعهروش جستجو

 Science Directهای  پایگاه در انگلیسی منابع اصیل از متون بررسی انجام است. برای های پیشگیری از ابتال به سرطان روده پرداخته

 ،Pub med, Google Scholar علمی اطالعات پایگاه شامل فارسی الکترونیکی های در بانک معادل هایواژه کلید از نیز و 

علمی  و مدارك اطالعات ، پژوهشگاه(Iran medex)ایران  پزشکی علوم مقاالت اطالعات ، بانک(SID)دانشگاهی  جهاد

 منابع بررسی و مجالت کتابخانه آرشیو به مراجعه با همچنین و(Magiran) نشریات کشور  اطالعات بانک ، (Iran Doc)ایرانی

 .است شده انجام فارسی علمی پژوهشی مجالت در چاپ شده فارسی و مقاالت دسترس در

نفر در یک میلیون نفر و وابسته به جنس می 447: سرطان کولورکتال چهارمین سرطان رایج در جهان می باشد. میزان وقوع آن یافته ها

اصل )از جمله عدم مصرف سیگار ٥2نفر(می رسد. با رعایت ٩٥/555برابر در سال)2میزان آن به  25٩5باشد. پیش بینی می شود که تا سال 

ن کولورکتال پیشگیری کرد. و کلسیم و...( می توان از ابتال به سرطا Dو کاهش مصرف گوشت قرمز، ورزش، دریافت به اندازه ویتامین

 میزان شیوع در ایران در نواحی شمالی کشور )رشت( باالترین و در نواحی جنوبی )سیستان و بلوچستان و کرمان( کمترین است.

: مطالعات نشان می دهد که،سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین نوع سرطان ها و یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در نتبجه گیری

 گانه می توان از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد.٥2بشری است اما با خودمراقبتی و رعایت اصول  جوامع

 : سرطان کولورکتال، اپیدمیولوژی، روده.کلمات کلیدی
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