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 کولون های پولیپ
 

 پولیپ های کولون چه هستند؟

پولیپ یک بافت اضافه است که در داخل بدن شما رشد می 

می کنند. کولون که کند. پولیپهای کولون در روده بزرگ رشد 

گوارش  دستگاه از بخشی شود می خوانده هم  روده بزرگ

است و یک لوله دراز تو خالی در انتهای دستگاه گوارش است و 

 بدن در آن مدفوع را ساخته و ذخیره می کند. 
  

 آیا پولیپ ها خطرناکند؟

بیشتر پولیپ ها خطرناک نیستند بلکه بیشتر آنها خوش خیم 

بوده، یعنی آنکه سرطان نیستند. اما با گذشت زمان بعضی از 

ان تغییر پیدا می کنند. معموالً پولیپ انواع پولیپ به سرط

هایی که کوچکتر از یک نخود هستند مضر می باشند. اما 

پولیپ های بزرگتر می توانند سرطانی شوند یا تقریباً سرطانی باشند. برای اطمینان پزشکان تمام پولیپ ها را برمی 

 دارند و آزمایش می کنند. 
 

 چه کسانی دچار پولیپ می شوند؟

تواند دچار پولیپ شود، اما افراد خاصی بیشتر از دیگران احتمال ابتال دارند. اگر موارد زیر را دارید  هر کسی می

 بیش از دیگران احتمال ابتال به پولیپ دارید:

 سال است. هر چه سن افزایش می یابد، احتمال بروز پولیپ بیشتر می شود.  05سن شما بیش از  -

 قبالً پولیپ داشته اید. -

 در خانواده شما پولیپ داشته است.  کسی -

 کسی در خانواده شما سرطان روده بزرگ داشته است. -

 اگر کارهای زیر را انجام دهید احتمال بیشتری برای ابتال به پولیپ دارید:

 غذای چرب زیادی می خورید -

 سیگار می کشید. -

 الکل می نوشید. -

 ورزش نمی کنید. -

 اضافه وزن دارید. -
 

 ی پولیپ چیست؟نشانه ها

بیشتر پولیپهای کوچک عالمتی ایجاد نمی کنند. اغلب افراد تا زمانی که پزشک پولیپشان را در حین یک بررسی 

 معمولی یا بررسی آنها برای یک مشکل دیگر کشف کند از وجود آن بی خبرند.



 

 

 2صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 اما بعضی افراد ممکن است نشانه هایی مانند موارد زیر داشته باشند:

 . ممکن است پس از دفع متوجه وجود خون در لباسهای زیر خود شویدمقعد خونریزی از

 یبوست یا اسهالی که بیش از یک هفته طول می کشد.

خون در مدفوع. خون می تواند رنگ مدفوع را سیاه نماید یا به صورت رگه های قرمز رنگ بر سطح مدفوع نمایان 

  شود.

 اگر هر یک از این نشانه ها را دارید به یک پزشک مراجعه کنید تا مشکل را پیدا کند. 
 

 پزشک چگونه پولیپ ها را آزمایش می کند؟

 پزشک می تواند چهار آزمایش یرای بررسی پولیپ انجام دهد:

 کند می  رسیپزشک پس از پوشیدن دستکش راست روده )قسمت انتهایی روده بزرگ( را برمعاینه انگشتی مقعد: 

 شناسایی دارند وجود روده راست در که را پولیپهایی فقط آزمایش این. خیر یا رسد می نظر به طبیعی آیا ببیند تا

 برای شده فهرست زیر در که را دیگری تستهای از یکی که باشد داشته نیاز است ممکن پزشک بنابراین نماید، می

 رار دارند انجام دهد: ق روده باالتر قسمت در که پولیپهایی یافتن

 

 تنقیه باریوم

در راست روده شما قرار می دهد. باریوم باعث می  Xپزشک مایعی را به نام باریوم پیش از گرفتن عکس با اشعه 

 شود روده شما در تصویر سفید به نظر برسد. پولیپها تیره هستند بنابراین به آسانی دیده می شوند.
 

 سیگموییدوسکوپی

با این آزمایش، پزشک می تواند داخل روده شما را ببیند. پزشک لوله نازک و انعطاف پذیری را درون راست روده 

 آن داخل در کوچکی ویدئویی دوربین و  شما قرار می دهد. این وسیله سیگموییدوسکوپ نام دارد و یک چراغ

 . برد می یی روده بزرگ به کارانتها سوم یک مشاهده برای را سیگوئیدوسکوپ پزشک. است شده تعبیه
 

 کولونوسکوپی

این آزمایش مانند سیگموئیدوسکوپی است، اما پزشک تمام روده بزرگ را بازبینی می کند. این کار معموالً نیاز به 

 تسکین دارد. 
 

 چه کسی باید برای پولیپ مورد آزمایش قرار گیرد؟

 پ صحبت کنید:اگر موارد زیر را دارید با پزشک خود برای بررسی پولی

 نشانه های پولیپ را دارید.

 سال سن دارید. 05بیش از 

 کسی در خانواده شما پولیپ یا سرطان روده بزرگ دارد.
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 پولیپ چگونه درمان می شود؟

 دکتر پولیپ را بر می دارد. گاهی پزشک حین انجام سیگموئیدوسکوپی یا کولونوسکوپی پولیپ را 

یم به جراحی از طریق شکم بگیرد. در اینصورت پولیپ برای رد سرطان مورد برمی دارد. یا پزشک ممکن است تصم

 آزمایش قرار می گیرد. 

 اگر پولیپ دارید پزشک ممکن است از شما بخواهد که به طور منظم در آینده مورد بررسی قرار بگیرید.
 

 چگونه می توان از پولیپ پیشگیری نمود؟

پولیپ نمی شناسند. اما شما می توانید خطر ابتال به آنها را از طرق زیر پزشکان هیچ راه مطمئنی برای پیشگیری از 

 کاهش دهید:

 میوه و سبزیجات بیشتر و غذاهای چرب کمتری بخورید. -

 سیگار نکشید. -

 از الکل پرهیز کنید. -

 هر روز ورزش کنید. -

 اگر اضافه وزن دارید وزن خود را کم کنید. -

مصرف بیشتر کلسیم و فوالت نیز خطر ابتال به پولیپ را کم می کند. بعضی غذاهایی که کلسیم فراوانی دارند شامل 

 شیر، پنیر و کلم هستند. برخی غذاهایی که فوالت زیادی دارند شامل نخود فرنگی و لوبیا و اسفناج است. 

 پیشگیری کند. مطالعات در این زمینه ادامه دارد. برخی پزشکان تصور می کنند آسپیرین می تواند از بروز پولیپها
  

 نکاتی برای به خاطر سپردن

 پولیپ یک بافت اضافه در بدن شماست. -

 بیشتر پولیپ ها زیان بخش نیستند. -

نشانه ها شامل یبوست یا اسهالی که بیش از یک هفته طول می کشد یا وجود خون در لباس زیر یا روی مدفوع  -

 است.

 پولیپها ممکن است عالئمی ایجاد نکند.بسیاری  -

 اگر موارد زیر را دارید با پزشک خود برای بررسی پولیپ صحبت کنید: -

 نشانه های پولیپ را دارید. -

 سال سن دارید. 05بیش از  -

 کسی در خانواده شما پولیپ یا سرطان روده بزرگ دارد. -
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