NHỮNG NGUỒN TRỰC TUYẾN
Nguy Cơ Bệnh Của Quý Vị
yourdiseaserisk.wustl.edu

NIH – Cách Chỉ Số Khối Lượng Cơ Thể
tinyurl.com/nhlbibmi

Zuum - Cách Kiểm Soát Sức Khoẻ
zuum.wustl.edu

Viện Ung Thư Quốc Gia
cancer.gov

Tám Cách để Phòng Ngừa Ung Thư
8ightways.org

Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ
cancer.org

Y-Sĩ Trưởng Quốc Gia –
Chân Dung Sức Khoẻ Gia Đình của Tôi
familyhistory.hhs.gov

SmokeFree.gov
smokefree.gov

Trung Tâm Ung Thư Siteman tại Bệnh Viện
Barnes-Jewish và Đại Học Y Khoa thuộc
Viện Đại Học Washington
4921 Parkview Place
St. Louis, MO 63110

Trung Tâm Ung Thư Siteman tại Barnes-Jewish West County
10 Barnes West Drive, Physician Office Building, 2
Creve Coeur, MO 63141
Trung Tâm Ung Thư Siteman South County
5225 Midamerica Plaza
St. Louis, MO 63129

Trung Tâm Ung Thư Siteman tại Bệnh Viện
Barnes-Jewish Saint Peters
150 Entrance Way
St. Peters, MO 63376
Trung Tâm Ung Thư Siteman tại Christian Hospital
11125 Dunn Road, Suite 100
St. Louis, MO 63136

314-747-7222 • 800-600-3606 ĐT miễn phí • siteman.wustl.edu

© 2017 Washington University School of Medicine

8 CÁCH

ĐỂ PHÒNG NGỪA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

8
CÁCH
ĐỂ PHÒNG NGỪA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
Bệnh ung thư đại tràng không được sự quan tâm chú ý như những bệnh ung thư nổi bật
khác mặc dù bệnh ung thư này nên có sự quan tâm như thế. Đây là bệnh ung thư đứng thứ
ba ở Mỹ - 140.000 người được chẩn đoán mắc bệnh này hàng năm. Và có hơn một triệu đàn
ông và phụ nữ sống với lịch sử mắc bệnh này.
Vặ có một tin tức khả quan về bệnh này. Nó có thể được ngăn chặn. Bảy mươi lăm phần
trăm (75%) của tất cả trường hợp có thể được tránh khỏi bằng những việc mà bạn có thể làm.
Dùng 8 cách sau đây để được hướng dẫn làm giảm những nguy cơ của bạn. Bắt đầu với một
hoặc hai cách và xây dựng lên từ đó. Đây là sức khoẻ của bạn. Hãy kiểm soát nó.
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1. Đi Xét Nghiệm
Đối với ung thư đại tràng, xét nghiệm thường xuyên là một cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi chứng
bệnh này. Xét nghiệm có thể phát hiện ra ung thư sớm, và giúp phòng ngừa bệnh này bằng cách tìm ra
polyp, những đột biến bất thường mà có thể sẽ phát triển thành ung thư. Có một vài xét nghiệm có hiệu
quả đối với bệnh ung thư đại tràng. Một số thì dễ dàng thực hiện nhưng phải làm thường xuyên. Một số
xét nghiệm khác thì phức tạp hơn nhưng không phải làm thường xuyên. Xét nghiệm mà bạn làm còn tuỳ
theo ý thích cá nhân và bệnh sử của bạn. Bác sĩ có thể giúp bạn quyết định.
Hầu hết mọi người bắt đầu xét nghiệm ở tuổi 50. Những người có người thân trong gia đình đã
mắc ung thư đại tràng hoặc có những nguy cơ cao khác có thể bắt đầu xét nghiệm vào lứa tuổi
trẻ hơn và xét nghiệm thường xuyên hơn.
Chọn Một Trong Những Xét Nghiệm Được Đề Nghị.
Nếu xét nghiệm tìm thấy bất cứ kết quả gì đáng ngờ, nội soi đại tràng là một bước cần thiết tiếp theo.
Soi phân tìm hồng cẩu ẩn(FOBT) và thử nghiệm hóa
miễn dịch trong phân (FIT)

Đại tràng (ruột lớn) là phần cuối của
đường tiêu hoá.

Bao lâu thử một lần: mỗi năm

Hay Là
Bao lâu một lần: mỗi 10 năm

Một ống mềm nhỏ gắn với một camera ở cuối ống được dùng để khám nghiệm trọn chiều dài bên trong đại tràng. Bạn sẽ được
gây mê cho xét nghiệm, cho nên bạn cần có người đưa về nhà sau khi nội soi xong. Nếu nội soi tìm thấy những polyp hoặc
những tăng trưởng đáng ngờ khác, chúng có thể được lấy ra trong khi xét nghiệm.
Hay Là
Nội soi phần dưới đại tràng với ống dẻo

Ngoại trừ việc hút thuốc, không có gì khác nâng cao nguy cơ ung
thư hơn là việc thừa cân. Có ít nhất 14 bệnh ung thư liên quan
đến việc tăng cân và béo phì, bao gồm cả ung thư đại tràng.
Một mục tiêu lý tưởng là giữ cân nặng như lúc bạn 18 tuổi.
Nói Một cách thực tế, nếu bạn lên cân, mục tiêu đầu tiên là
dừng việc lên cân – bản thân cái đó đã có lợi ích cho sức khoẻ.
Sau đó, để tăng cường sức khoẻ nhiều hơn, từ từ giảm vài cân.
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3. Không Hút Thuốc
Hầu như không cần thiết phải nói nữa, nhưng không hút
thuốc là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho sức khoẻ của
mình. Ngoài của việc gia tăng nguy cơ của những chứng bệnh
nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ, và Khí phế thũng,
hút thuốc là nguyên nhân chính của ít nhất 15 bệnh ung thư
khác nhau bao gồm ung thư đại tràng. Nếu bạn hút thuốc,
việc bỏ hút có một lợi ích thiết thực, mà sự lợi ích đó bắt đầu
một thời gian ngắn khi bạn hút điếu thuốc sau cùng. Hãy gọi
1-800-QUIT-NOW hoặc viếng thăm trang mạng smokefree.gov
để được giúp đỡ. Nói chuyện với bác sĩ của bạn có thể tăng gấp
đôi cơ hội của thành công.
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4. Vận Động Thể Chất

Những xét nghiệm tìm kiếm máu ẩn chứa trong phân, điều mà có thể là dấu hiệu của ung thư. Xét nghiệm này rất nhanh và dễ
dàng. Bạn chỉ cần lấy một mẫu phân nhỏ của mình tại nhà, sau đó gửi đến phòng thí nghiệm để được kiểm tra.
Nội Soi Đại Tràng 

2

75% của tất cả trường hợp có

2. D
 uy Trì Một Trọng Lượng
Lành Mạnh

Bao lâu thử một làn: mỗi 5 năm

Một khám nghiệm giống như nội soi đại tràng mà dùng một ống nhỏ mềm dẻo để kiểm tra phần dưới của đại tràng (phần
sigmoid). Bạn không cần phải trải qua gây mê cho xét nghiệm này.
Phân DNA, nội soi đại tràng ảo và barium enema cũng là những xét nghiệm có hiệu quả. Hãy nói chuyện với bác sĩ về sự lựa
chọn của mình.

Chuẩn bị sẵn sàng cho một xét nghiệm
Những xét nghiệm như nội soi đại tràng và phần dưới đại tràng đòi hỏi những bước chuẩn bị đặc biệt trước để làm sạch đại tràng.
Việc này đồng nghĩa với việc chỉ uống chất lỏng trong 1 hoặc 2 ngày trước khi xét nghiệm, sau đó dùng thuốc nhuận tràng hoặc
thuốc sổ vào ban đêm hoặc buổi sáng trước đó.

Rất khó đánh bại các hoạt động thường xuyên. Vận động
thể chất làm giảm nguy cơ của nhiều bệnh nghiêm trọng,
bao gồm cả ung thư đại tràng và đem đến một lợi ích lớn lao
cho tâm thần. Bất cứ số lượng hoạt động thể chất nào cũng
tốt hơn là không hoạt động gì cả, nhưng tốt hơn là 30 phút
hoặc hơn với những hoạt động vừa phải mỗi ngày. Chọn
những gì mà bạn thích thú, như là đi nhanh, đạp xe đạp,
khiêu vũ, hoặc làm vườn.
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5. C
 hỉ Uống Rượu Một Cách
Điều Độ, Nếu Có Uống
Rượu vang là một điều kỳ lạ khi bàn đến sức khoẻ. Nó tốt cho
tim nếu uống chừng mực nhưng có thể làm cao nguy cơ ung
thư đại tràng và những ung thư khác ngay cả với mức độ thấp.
Điều này có nghĩa gì? Nếu bạn uống vừa phải (một ly cho phụ
nữ mỗi ngày và 2 ly cho đàn ông), gần như không có lý do
gì mà bạn phải ngừng uống. Nếu bạn không uống rượu thì
không lý do gì bạn phải bắt đầu uống. Những người uống rượu
quá nhiều nên cắt giảm hoặc bỏ hẳn.

thể được tránh khỏi bằng những
việc mà bạn có thể làm ung thư
đại tràng.
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6. G
 iới Hạn Thịt Đỏ, Đặc Biệt Là
Thịt Chế Biến
Ăn nhiều thịt đỏ - như thịt miếng rán, thịt bò bít tết, thịt heo –
gia tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Và thịt chế biến như thịt
mỡ muối, xúc xích và thịt nguội- càng gia tăng nguy cơ nhiều
hơn. Cố gắng ăn ít hơn ba lần trong tuần. Càng ít càng tốt hơn.

7. H
 ãy Lấy Đủ Chất Canxi Và
Vitamin D
Có bằng chứng tốt là ăn đủ canxi và vitamin D có thể giúp bảo
vệ chống lại ung thư đại tràng. Hãy đảm bảo 1.000 – 1.200
mg canxi và khoảng 1.000 IU vitamin D mỗi ngày. Có một số
nhóm có nguy cơ thiếu hụt vitamin D gia tăng- như là những
người sống ở vùng phía bắc, cũng như những người cao tuổi,
quá nặng cân và những người có màu da đậm: những nhóm
này nên đề nghị xét nghiệm cho sự thiếu hụt vitamin D.
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8. H
 ãy Dùng Vitamin Tổng Hợp
Có Chất Folate
Một viên thuốc vitamin tổng hợp mỗi ngày là một bảo hiểm tốt
cho dinh dưỡng và việc đó cũng có thể giúp bảo vệ chống lại ung
thư đại tràng. Thêm canxi và vitamin D, vitamin tổng hợp còn có
chứa folate, chất này đã được chứng tỏ trong nhiều nghiên cứu để
làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Hãy tránh vitamin với liều
lượng quá lớn. Một viên vitamin tổng hợp tiêu chuẩn là tốt nhất.

Còn về thuốc aspirin thì sao?
Cho những người trong lứa tuổi 50 - 69 một viên
Aspirin với liều lượng thấp được đề nghị dùng
để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và ung thư
đại tràng.
Thuốc Aspirin cũng có một vài nguy cơ quan trọng
cho nên quý vị cần phải nói chuyện với bác sĩ trước
khi dùng Aspirin thường xuyên.

Những nguy cơ quan trọng cho ung thư đại tràng
Mặc dù ung thư đại tràng có thể ngăn ngừa được, vẫn còn có một số yếu tố nguy cơ quan trọng mà con người không thể kiểm soát.
Biết điều nào áp dụng cho bản thân có thể giúp quý vị hiểu được nguy cơ và tìm cách làm giảm nguy cơ đó. Nếu bạn cảm thấy mình
có nguy cơ cao, hãy nói với bác sĩ hoặc người chuyên môn về sức khoẻ. Những điều có thể gia tăng nguy cơ ung thư đại tràng:
• Tuổi tác lớn, đặc biệt là 60 tuổi trở lên
• Trong gia đình có thân nhân bị ung thư đại tràng

• Bệnh viêm đường ruột
• Có chiều cao (1m72 hoặc cao hơn cho phụ nữ; 1m80 hoặc cao hơn cho đàn ông)

Biết Được Nguy Cơ của Bạn. Thay Đổi Tương Lai của Bạn.
Hãy truy cập vào trang mạng yourdiseaserisk.wustl.edu và chỉ cần vài nhấp chuột,
bạn sề nhận được một ước tính nguy cơ cá nhân về bệnh ung thư đại tràng và
những lời khuyên phòng ngừa dành cho mình.

