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)FIT(ایمونوشیمیایی مدفوع  ی غیرطبیعی آزمایشنتیجھ  
غیرطبیعی FIT شما در مورد ھایپرسشپاسخ بھ   

امری شایع طبیعی رغی ینتیجھ. پیدا شده است خون مدفوع شما یبھ این معناست کھ در نمونھ) FIT( ایمونوشیمیایی مدفوع ی غیرطبیعی آزمایشنتیجھ
 .بھ سرطان در آینده نیستی سرطان یا ابتال نشانھو  بوده

 

FIT یکھ نتیجھدانستن این .ھن شما ایجاد کندھایی در ذممکن است احساسات گوناگونی را برانگیزد و پرسش بوده استغیرطبیعی شما    

.یا ابتال بھ آن در آینده نیستسرطان معنای بھ FIT غیرطبیعی ی، مھم است کھ بدانید نتیجھاز ھر چیز بیشپیش و  . 

 
بھ معنای ابتال بھ این . ھای دیگری قرار گیرنداید تحت آزمایشو ب دارندغیرطبیعی  ییجھ، نتدھندانجام می FIT درصد از افرادی کھ ۱۵تا  ۱۰حدود 

شوند. بھ سرطان مبتال نمیغیرطبیعی دارند،  FITی اکثریت قریب بھ اتفاق افرادی کھ نتیجھ - سرطان نیست  

توانند در کولون یا ھای کوچکی ھستند کھ میزائدهھا پولیپ. ممکن است پولیپ داشتھ باشند دارند غیر طبیعی FITی نتیجھ ی کھبرخی از افراد
ھا آن شوند وھا ھرگز بھ سرطان تبدیل نمیپولیپ بیشتر. رشد ھیچ عالمتی ندارند یو اغلب در مراحل اولیھ روده) رشد کنندی بزرگ یا راست(رودهرکتوم

.انجامدھا بھ طول میشوند، سرطانی شدنشان سالمیکھ   

افتد؟چھ اتفاقی می بود، غیر طبیعی FITی کھ نتیجھپس از آن  

با شما بیشتر مسألھ  پیگیری برایشما  محل زندگیھای بھداشتی دریافت کردید، تیم مراقبت پستخود را از طریق  FITی غیرطبیعی نتیجھکھ پس از این
یا اگر کنند، مقرر می کولونوسکوپی نیاز زمانی را برای انجامو در صورت  کردهھای بھداشتی وضعیت شما را ارزیابی تیم مراقبت. گرفتتماس خواھند 

.دھندنیاز بھ بررسی یا درمان دیگری باشد شما را در جریان قرار می  

:ھای زیر در شما بروز کرد، حتماً مراقبتگر بھداشتی خود را آگاه کنیدھر زمان ھر یک از نشانھھا، تا زمان انجام پیگیری  

 خون در مدفوع  •
 دلیلیکاھش وزن ب •

 بھ انجامتوصیھ این موضوع ، بعدی طبیعی باشد FITی نتیجھحتی اگر . آزمایش را تکرار نکنید تغییر نتیجھ، بھ امید بودغیر طبیعی  FIT  یاگر نتیجھ
.ھای بیشتری نیاز استی نخست بھ آزمایشھمچنان برای بررسی علت وجود خون در نمونھ. دھدرا تغییر نمیی پکولونوسکو  

چھ باید بدانیدآن  

• FIT  معنای ابتال بھ سرطان نیستغیرطبیعی بھ . 
 . ی قرارھای بعدی جھت درمان یا انجام آزمایش اھمیت داردحضور در ھمھ •
 . شوندکولونوسکوپی برداشتھ می حینھا بیشتر آن ،در صورت وجود پولیپ •
 .بزرگ است یاز سرطان روده گیریکولونوسکوپی گام مھمی برای پیش •

 کولونوسکوپی چیست؟
بزرگ  یپوشش داخلی روده یبرای مشاھده متصل است پذیرانعطاف یبھ یک لولھ کوچکی کھکولونوسکوپی روشی است کھ در آن پزشک از دوربین 

.ھا را خارج کردبرداری و پولیپتوان از بافت نمونھآزمایش، می حین انجام. کنداستفاده می  

شما را مستقیماً  مراقبتگر بھداشتیتان، ممکن است ی شما وجود داشھ باشددر خانواده بزرگ یسرطان روده ی معناداریا سابقھ داشتھ باشید آدنومی اگر سابقھ
در ھر دو مورد، تیم . برای کولونوسکوپی ارجاع داده شوید FIT غیرطبیعی یھمچنین ممکن است بھ دنبال نتیجھ. ارجاع دھدکولونوسکوپی  انجام برای

.مراقبت ھای بھداشتی در جامعھ شما در مورد این روش با شما بحث خواھد کرد  

 

 

 عملکرد رودهتغییر در  •
 ی شکمدر ناحیھدرد  •
 



  www.screeningbc.ca/colon  Version: March 2023 

 آیا مھم است کھ اکنون در قرار مالقات کولونوسکوپی خود شرکت کنم؟
بھ این معنی است کھ خون در مدفوع شما پیدا شده است و  FIT نتیجھ غیر طبیعی. تواند بھ شما کمک کند تا از سرطان پیشی بگیریدکولونوسکوپی می

احتمال خطر ابتال بھ سرطان روده بزرگ را کاھش دھیدبھ شما کمک می کند تا شرکت در آزمایش کولونوسکوپی  .بررسی علت خونریزی مھم است . 

کولونوسکوپی حفظ ایمنی شما ھنگام مراجعھ برای انجام  

 متعھد کولونوسکوپی حین انجامھای بھداشتی دھندگان مراقبتایمنی بیماران و ارائھ تضمینبھ  بی سی ی بزرگ مرکز سرطانرودهغربالگری سرطان 
:است  

 پیش از نوبت کولونوسکوپی شما روز انجام آزمایش

 .شد کھ روپوش مخصوص بپوشیداز شما درخواست خواھد  •
یک پرستار سابقھ پذیرش شما را تکمیل می کند و عالئم حیاتی  •

شما را اندازه گیری می کد. از شما درخواست خواھد شد تا 
 .لیستی از داروھایی کھ استفاده میکنید را ارائھ دھید

را بھ منظور تسکین و بی  یک پرستار یک تزریق داخل رگی •
 .حسی انجام میدھد

 .کولونوسکوپی شما پس از بی حسی شروع می شود •

از  پیشارزیابی  محل زندگیتان برایھای بھداشتی تیم مراقبت •
 . خواھند گرفت تلفنی با شما تماس و ھماھنگی کولونوسکوپی

ساعت در بیمارستان خواھید  3تا  2در روز کولونوسکوپی  •
 بود.

بزرگسال شما برنامھ ریزی کنید کھ بعد از انجام آزمایش، یک  •
 .روز نمی توانید رانندگی کنید 1را تا خانھ ھمراھی کند. شما تا 

  

شود؟میرا موجب  FIT غیرطبیعی  ینتیجھ چھ چیز  
 FIT  FIT این بدان معناست کھ در حالی کھ. تشخیصی نیست آزمایشیک  FIT. خون در مدفوع را تشخیص دھدوجود تواند می تنھایک آزمایش غربالگری است کھ 

وجود خون در  علتتوان از آن برای تشخیص سرطان یا شناسایی ، نمی)خون در مدفوعوجود ( ھای احتمالی سرطان را تشخیص دھدیکی از نشانھتواند می
.مدفوع استفاده کرد  

جایی در  احتماالً تواند بھ ما بگوید کھ فقط می FIT .خون پیدا شده است ایدتحویل دادهمدفوعی کھ  یکھ در نمونھ دھدتنھا نشان می FIT غیرطبیعی ینتیجھ
.تواند محل یا علت خونریزی را مشخص کنداین آزمایش نمی. دچار خونریزی ھستیددستگاه گوارش تحتانی خود   

، بیماری ی، شقاق مقعد)گاھی اوقات بدون درد یا داخلی( (بواسیر) ، از جملھ زخم، ھموروئیدتواند دالیل گوناگونی داشتھ باشدوجود خون در مدفوع می
.یا التھاب ،دیورتیکول  

.تواند بھ پیدا کردن محل خونریزی کمک کندکولونوسکوپی می. ھمیت داردکولونوسکوپی اارزیابی شما با انجام   

  

 

 

  تماس با ما
BC Cancer Colon Screening  

801-686 West Broadway Vancouver, BC V5Z 1G1 
 

:تلفنشماره  1-877-702-6566   
 screening@bccancer.bc.ca :آدرس ایمیل 

www.screeningbc.ca/colon :وبسایت 

 

و از استفاده و افشای  گردآوریالعات و حفاظت از حریم خصوصی قانون آزادی اط موارد مرتبط،قانون حفاظت از اطالعات شخصی و در  طبقاطالعات شخصی شما 
در اختیار پزشکان برای مدیریت تضمین کیفیت استفاده خواھد شد و  از آن ، وپذیر استتنھا تحت این قوانین امکاناین اطالعات استفاده از . شودغیرمجاز محافظت می

 .حکم قانون افشا خواھد شد ی خدمات بھداشتی قرار خواھد گرفت یا بادھندهارائھ
وست برادوی،  ۶۸۶ - ۸۰۱: آدرس(مطرح کنید ، غربالگری سرطاناجراییمدیر  با یدتوانرا می مرکز سرطان بی سیآوری اطالعات توسط گرد پیرامون پرسشھرگونھ 

 ، V5Z 1G1ونکوور، بی سی، 
screening@bccancer.bc.ca یا آدرس ایمیل www.screeningbc.ca:وبسایت 

ای، فارسی، اسپانیایی، ویتنامی و آلمانی نیز موجود است. برای ھای دیگر از جملھ فرانسوی، چینی سنتی، چینی ساده ، پنجابی، تاگالوگ، کرهاین اطالعات بھ زبان
 .اطالعات، لطفاً از کنید www.screeningbc.ca/colonدسترسی بھ این دیدن    
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