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 سرطان روده بزرگ 
 

 چیست ؟ سرطان روده بزرگ
 می تکثیر به شروع روده بافت داخل در سرطانی سلولهای بیماری این در

 می حساب به بشر سرطانهای معمولترین جمله از سرطان این چه اگر. کنند

روشهای غربالگری و تشخیصی ، تعداد موارد جدید این  بهبود بدلیل اما آید

 بیماری و مرگ ناشی از آن بطور قابل مالحظه ای کاهش یافته است.

 سال 05 باالی سن در بروز میزان اما یابد این بیماری در هر سنی بروز می

 سرطان این. شود می داده تشخیص اولیه مراحل در زمانیکه. است بیشتر

  ا تشخیص آن در این مراحل هیچگونه عالمتی ندارد. ام است درمانپذیر

روده برزگ بخشی از سیستم گوارشی شامل مری، معده، روده های بزرگ و 

می باشند. روده باریک از انتهای معده شروع شده و به روده بزرگ ختم می شود و سپس روده بزرگ نیز از کوچک 

وده بزرگ شامل دو بخش است. بخش اول اصطالحاً کولون نامیده می شود. که آنجا تا محل مقعد ادامه می یابد، ر

 سانتی متر می رسد. 50تا  10سانتی متر طول دارد. بخش دوم نیز راست روده است که طول آن به  185حدود 

 

 عوامل خطر
 سرطان به ابتال شانس است ممکن زیر عوامل

 فرد افزایش دهد.  در را بزرگ روده

 باالی سن بیماری این به مبتال افراد اکثر :سن

 سنی هر در بیماری این اما دارند سال 05

 .افتد می اتفاق

 غذایی رژیم و بیماری این بین: رژیم غذایی

 رابطه فیبر، کم و انرژی پر و چربی از پر

 .دارد وجود مستقیم

یماری بصورت رشد توده های این ب :پولیپ ها

 این در که رسد می بنظر.  است شایع سالگی 05 سن از بعد معموالً که شود می تعریف روده خوش خیم در جدار

 .دهد می افزایش را بزرگ روده سرطان به ابتال شانس ساختار

که مبتال به سرطان تخمدان، رحم،  کسانیکه قبالً سرطانهای روده بزرگ داشته اند یا خانمهایی : تاریخچه شخصی

یا پستان بوده اند. شانس بیشتری جهت ابتال به این بیماری دارند.در حال حاضر در بعضی از موارد این سرطان، 

ژنهای مسؤول شناسایی شده اند. لذا قبل از بروز سرطان، چنین افرادی را از نظر حامل ژن بودن مورد بررسی قرار 

 می دهند. 

در این بیماری پوشش جدار روده بزرگ دچار لتهاب شده است.افراد مبتال به این بیماری شانس  : ولیت اولسروزک

 بیشتری جهت ابتال دارند. 
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 عالئم و نشانه ها
روده باشد. بنابراین  التهابی بیماریهای و بواسیر عفونتها، نظیر عالئم سایر به شبیه است ممکن بیماری این عالئم

مراجعه به پزشک به منظور ارزیابی بهتر، الزم و ضروری می باشد. از آنجایی که در مراحل اولیه این بیماری با 

 موفقیت قابل درمان است. در صورت مشاهده هر کدام از عالئم زیر به پزشک مراجعه نمائید.

ی روده نظیر اسهال، یبوست یا کاهش قطر مدفوع که بیش از یک روز طول دفع عادات در تغییر هرگونه وجود -

 بکشد.

 مدفوع در خون وجود یا روده راست از خونریزی -

 معده قولنجی دردهای -

 استفراغ -

 خستگی و ضعف -

 ( چشم سفیدی)  صلبیه یا پوست زردی و یرقان -

 در غربالگری بنابراین. باشد نداشته عالمتی هیچگونه اما بوده سرطان به مبتال فرد است ممکن موارد از بعضی در

 .باشد می ضروری سال 05 باالی افراد مثل خطر پر افراد
 

 غربالگری و تشخیص
ستفاده از روشهای غربالگری معمولی در بیمارانی که هرگونه فاکتور خطری داشته باشند یا اینکه عالئم مذکور را ا

 داشته باشند توصیه می شود.

 . گیرد می قرار استفاده مورد سرطان این غربالگری برای که تشخیصی روشهای جمله از

 .نمود اشاره ذیل آزمایشات به توان می

در این معاینه پزشک با انگشت خون راست روده را معاینه می کند تا وجود هرگونه مورد را : معاینه راست روده

 بررسی کرده و در صورت وجود مواد در داخل راست روده آنها را از نظر آغشته بودن با خون مورد بررسی قراردهد. 

ای خاصی بصورت مستقیم داخل راست روده و قسمتهای تحتانی دستگاهه طریق از روش این در:  پروکتوسکوپی

روده بزرگ مورد مشاهده قرار می گیرد. از طریق این روش نیمی از سرطانها قابل تشخیص هستند. در این روش 

 ممکن است بیمار احساس فشار کند اما دردی را احساس نخواهد کرد.

ابزارهای خاصی، مشاهده کلی روده بزرگ و راست روده ممکن می شود.  با نیز روش این طریق از :کولونوسکوپی

 در این حالت نیز فرد دردی را احساس نخواهد کرد.

 میکروسکوپ زیر در تا شود برداشته توده از بخشی که است نیاز قسمتها این طول در توده هرگونه وجود صورت در

 بررسی قرار گیرد. این عمل را بیوپسی می نامند.  مورد سرطانی سلولهای یا بافت وجود نظر از

 را روده پوششی بافت فقط سرطانی سلولهای که معنا این به)  بیماری مرحله به روده، سرطان درمان و آگهی پیش

 . دارد بستگی بیمار فرد عمومی سالمتی شرایط و( اند کرده درگیر را آنرا جدار تمامی یا

ان به منظور اندازه گیری نوعی آنتی ژن در خون آزمایش خون داده شده و عکسبرداری انجام می گیرد تا درم از بعد

 مشخص شود که آیا سرطان عود کرده است یا خیر.
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 مراحل سرطان
در روده بزرگ یا سایر  عود سرطان به معنای برگشت دوباره آن بعد از درمان می باشد. ممکن است عود دوباره

قسمتهای بدن نظیر کبد یا ریه رخ دهد. اگر عود بصورت درگیری تنها یک ناحیه از بدن باشد باید جراحی انجام 

شود. اما در صورت درگیری بیش از یک ناحیه و انتشار سرطان در قسمتهای مختلف بدن ممکن است از روشهای 

 تفاده شود. دیگری نظیر شیمی درمانی یا رادیوتراپی اس
 

 های درمانی روش
 شیمی و پرتودرمانی جراحی، شامل که دارد وجود بزرگ روده سرطان درمان جهت درمانی روش سه کلی بطور

 البته. شود می استفاده درمان برای بیولوژی روشهای از آن در که دارد وجود نیز درمانی دیگر روش. است درمانی

 از این روشها در حد مطالعات بالینی است. استفاده

جراحی شایعترین روش درمانی در تمامی مراحل سرطان به حساب می آید. این روش به طرق مختلف :  جراحی

 انجام شده و براساس نظر پزشک و مرحله سرطان، روشهای جراحی متفاوت می باشد.

احی به محل تومور و نوع جراحی بستگی دارد. معموالً در چند روز اول جر جانبی عوارض:  عوارض جانبی جراحی
بعد از جراحی بیمار احساس ناراحتی دارند ولی معموالً درد با دارو قابل کنترل می باشد. مدت زمان بهبود بعد از 

 عمل جراحی از بیماری به بیمار دیگر متفاوت است.

 تومور اندازه نمودن کوچک و سرطانی سلولهای کشتن برای باالی انرژی با Xدر این روش از اشعه  : پرتو درمانی

 موادی طریق از و بدن داخل در یا خاص ماشینهای بوسیله و بدن از خارج تواند می اشعه تولید. شود می استفاده

ه با جراحی و شیمی درمانی انجام می همرا یا تنهائی به درمانی پرتو. گیرد صورت هستند، اشعه کننده تولید که

 گیرد. 

: شایعترین عوارض جانبی پرتودرمانی شامل خستگی ، واکنش پوستی در محل  عوارض جانبی پرتو درمانی
برخورد اشعه با پوست و کاهش اشتها می باشد. بعالوه ممکن است این روش منجر به کاهش گلبولهای سفید خونی 

عفونتها محافظت می کنند شود. بعضی از این عوارض قابل کنترل و قابل درمان هستند و در  که از بدن در برابر
 بسیاری از موارد این عوارض دائمی نمی باشند.

 سرطانی ضد داروهای اکثر. شود می استفاده سرطانی سلولهای کشتن منظور به داروها از روش این :شیمی درمانی

دن یا داخل عضالت مورد استفاده قرار می گیرند. اما بعضی دیگر نیز به فرم خوارکی قابل ب در داخلی تزریق بصورت

مصرف هستند. شیمی درمانی یک روش درمانی سیستمیک به حساب می آید به این معنا که دارو از طریق جریان 

ورت دوره ای تجویز می خون به هر قسمتی از بدن می رود تا سلولهای سرطانی را بکشد. در این روش داروها به ص

شوند. یعنی دوره درمانی با یک دوره استراحت ادامه می یابد و بعد از آن از نو دروه درمانی شروع می شود. در 

صورتیکه سلولهای سرطانی کبد را درگیر کرده باشند،می توان دارو را مستقیماً به شریانهای تغذیه کننده کبد 

 تزریق نمود.

جراح تمامی سلولها و بافت سرطانی را از طریق جراحی برداشت، یک دوره شیمی درمانی نیز داده می  آنکه از بعد

 شود تا سلولهای سرطانی باقیمانده نیز در صورت وجود از بین بروند.

ار می عوارض جانبی شیمی درمانی : داروهای شیمی درمانی معموالً سلولهای با سرعت تکثیر باال را مورد هدف قر
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دهند. از آنجایی که در بدن عالوه بر سلولهای سرطانی بافتهایی نظیر سلولهای خونی، بافت پوششی سیستم 
گوارشی و سلولهای فولیکول مو نیز از سرعت تکثیر باالیی برخوردار هستند، لذا ممکن است این بافتها نیز مورد 

نبی شامل : عفونتها ، خستگی، ریزش موی موقتی، هدف داروهای شیمی درمانی قرار بگیرد. در نتیجه عوارض جا
 زخمهای دهانی و یا سایر عالیم است.

 که آنجایی از. باشد می خونی سلولهای کلی کاهش درمانی شیمی داروهای جانبی عوارض مهمترین جمله از

م خونی )بصورت کاهش ک است ممکن دهند، می قرار تأثیر تحت شدت به را استخوان مغز درمانی شیمی داروهای

انرژی انجام کارها(، کاهش پالکتهای خونی ) بصورت خونریزی( یا کاهش گلبولهای سفید ) بصورت افزایش استعداد 

 ابتال به عفونتها ( ایجاد شود.

ه در طی عالو به. شوند نمی مبتال عالئم این تمامی به کنند می استفاده درمانی روش این از که کسانی همه معموالً

 دوره استراحت و بعد از قطع درمان تمامی این عالیم برطرف می شوند.

در این روش ، بدن به تنهایی در برابر سرطانها مقابله می کند. در این روش از موادی  : درمانهای بیولوژیکی

ای طبیعی دفاعی بدن در استفاده می شود که توسط بدن یا اینکه در آزمایشگاهها ساخته می شوند تا مکانیسمه

 برابر بیماریها جهت دهی ، تقویت و حفظ شوند. نام دیگر این روش ایمنی درمانی می باشد.
 


