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 دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  ین مطالب جنبه اطالع رسانیتوجه: ا
 

  زالی رضا محمد دكتر 

 استاد بيماریهاي گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی بهداشتی شهيد بهشتی

 درآمد 

شود طبق آمارهايي كه در كشورهاي هايي است كه انسان به آن مبتال ميترين سرطانروده بزرگ ركتوم يكي از شايع سرطان

 از ناشي مرگ علت دومين و است مردان و زنان بين در بشري جوامع  صنعتي وجود دارد، اين بيماري سومين سرطان شايع در

سرطان به عنوان اولين عامل مرگ و د مصرف اگر كه ايگونه به  شودمي محسوب سرطان خانيات تحت كنترل قرار گيرد اين 

 ها در انسان محسوب خواهد شد. مير ناشي از سرطان

سان مبتال مي سالگي به بعد اين بيماري زن و مرد را بطور يك سن پنجاه  ستثناي موارد ارثي و خانوادگي، اغلب از  سازد و به ا

 شوند. درصد افراد در طول عمر خود دچار اين بيماري مي 6تا  5از اين سن شود بعد شيوع دارد. تخمين زده مي

سرطان ساير  سرطان كولون و ركتوم مانند  شناخت و علت  شرفت دانش، ميزان  شواهد، تجربيات و پي ست، ولي  شخص ني ها م

شمندان معتقدند ك ساس دان ست و بر اين ا شته افزايش داده ا ه دو عامل مهم محيطي و ارث آگاهي ما را از بيماري بيش از گذ

شود،  شماره آينده چاپ  شگيري، كه اميدواريم كه  ساعد كننده در مبحث پي در ايجاد بيماري نقش دارند. در رابطه با عوامل م

 شود.بحث خواهيم كرد. اين بيماري به سه شكل مشاهده مي

 نوع موردي  -1

شكل از بيماري كه بدون زمينه ارثي و فاميلي در افرا سن د بروز مياين  شايع سالگي ايجاد مي 50كند معموالً پس از  شود و 

 كنند. سال توصيه مي 50هاي غربالگري را براي افراد باالي دهد. بر همين اساس انجام آزمونترين نوع ابتال را تشكيل مي

 نوع ارثی و ژنتيك  -2

از آنجايي كه ميزان ابتال در بستگان درجه اول فرد مبتال  دهد.درصد از موارد اين بيماري را تشكيل مي 15تا  10اين فرم بين 

 هاي پيشگيرانه، از بروز بيماري جلوگيري كرد. توان با آموزش افراد خانواده و انجام آزمونزياد است، خوشبختانه مي

 نوع فاميليال  -3

صد 25 حدود  ستگان و افراد فاميل درجه ا و دارند قرار گروه اين در ركتوم و كولون سرطان به مبتاليان از در سرطان در ب ين 

 شود و بر اين اساس ديگر اعضاء خانواده به درجات در معرض خطر ابتالء قرار دارند. اول و دوم و سوم مشاهده مي

سابقه ارث و فاميلي تا حد زيادي ميبدين ترتيب مالحظه مي سن و  شگيرانه اين بيماري راشود با توجه به   توان با اقدامات پي

هاي دخيل در ايجاد اين بيماري، پزشببكان قادر خواهند بود برنامه تحت كنترل درآورد و خوشبببختانه با شببناسببايي بيشببتر  ن

 پيشگيري و تشخيص زود رس را با اطمينان بيشتري به اجرا درآورند. 

 كولون و ركتوم چيست؟

ز يك لوله عضبالني توخالي تشبكيل شبده كه از دهد اروده بزرگ يا كولون كه قسبمت تحتاني دسبتگاه گوارش را تشبكيل مي

شروع و به نايه مقعد ختم مي سمت انتهايي روده كوچك يا ايلئوم  متر طول دارد و بزرگترين قطر  5/1شود. اين روده حدود ق

اي روده ابتد در. برسببد ركتوم ناحيه به تا رودمي كاهش به رو تدريج به قطر اين. اسببت سببكوم يعني بزرگ  آن در ابتداي روده

 شكم راست قسمت در كه صعودي يا  بزرگ يا سكوم، زايده آپانديس قرار دارد. كولون عالوه بر سكوم از يك قسمت باال رونده

سمت يك و سمت در كه ديگري بخشي و شكم باالي در افقي ق شكيل نزولي، كولون بنام دارد، قرار شكم چپ ق ست شده ت . ا



 12گردد. طول ركتوم حدود شود و ادامه آن به ركتوم ختم ميه سيگموييد ناميده ميك شودمي منتهي بخشي به نزولي كولون

سفتكرهاي ناحيه مقعد مي 15تا  ست و به ا سمت سانتي متر ا سد. وظيفه روده بزرگ جذب آب وامالح، انتقال مواد زايد به ق ر

 انتهايي روده براي دفع و محل ذخيره سازي مواد تا زمان دفع ارادي آن است. 

گيرد. تجربه نشببان داده تومورهاي سببرطاني كولون از پوليپ و يا سببرطان از قسببمت داخلي كولون ناحيه مخاطي منشبباء مي

 بدخيم مرحله به خيم خوش مرحله از تا انجامدمي  گيرند و چند سال به طولاي گوشتي خوش خيم در مخاط منشاء ميزايده

صت روند اين. شوند تبديل سرطان يا سب فر سرطان جلوگيري ي را به وجود ميمنا شگيرانه از بروز  آورد تا بتوان با اقدامات پي

 كرد. 

 پوليپ چيست؟

 كند. پوليپ يك زائده گوشتي يا زگيل مانند است كه از سطح مخاط رشد مي        ·

 ها معموالً خوش خيم هستند. پوليپ        ·

 تواند از بروز سرطان جلوگيري كند.برداشتن پوليپ مي        ·

 سرطان چيست؟

ها با نظمي مشخص توليد تكثير و آيد. در بدن تحت يك اصول معين سلولهاي سالم بوجود ميسرطان از تغيير ماهيت سلول

شببوند. روند طبيعي به طور هاي از بين رفته ميهاي جديد جايگزين سببلولروند و سببلولكند. و به تدريج از بين ميرشببد مي

 دهد. هاي سالم و تازه برخوردارند واين عضو فعاليت طبيعي خود را ادامه ميشود و مخاط روده هميشه از سلولمرتب تكرار مي

سلول شرايطي كه  شد آنهاي طبيعي تغيير ماهيت ميدر  صورت خود مختار و ها از كنترل خارج ميدهند. ميزان ر شود و به 

سترش پيدا مي بدون وقفه شد و گ ضو را بهم مير ساختار بافت طبيعي و ع سوي ديگر ميزان كنند بدين ترتيب نظم و  زنند. از 

وقفه موجب ايجاد تومور يا زخم و انتشار آن به نواحي نزديك و دور دست ها هم بسيار گم است. رشد بيمرگ و مير اين سلول

 در نواحي مختلف كولون و ركتوم متفاوت است.  شود ميزان ابتال به سرطانبه صورت متاستاز مي

 عالئم سرطان كولون و ركتوم 

ستگي به ناحيه سرطان كولون ب سرطان كولعالئم  سرطان ركتوم با عالئم  ساس عالئم  ست، اي ابتالء روده دارد، بر اين ا ون را

راست دارد. به طور كلي عاليمي كه كامالً متفاوت است. سرطان در قسمت چپ كولون عاليم پرسر و صداتري نسبت به قسمت 

هاي كولون نيز مشاهده شود. شود براي اين بيماري اختصاصي نيست و ممكن است در ساير بيماريدر اين سرطان ايجاد مي

شدن عامل  شود. نكته مهم ديگر، پيگيري عالئم تا ثابت  شرايط خاص به اين گونه عالئم توجه  ست كه در  صل بر اين ا ولي ا

 شود:ئم است. از آنجا كه طيف تظاهرات بيماري گسترده است به چند نكته كليدي اشاره ميايجاد عال

ست، به عنوان عالمت تغيير در اجابت مزاج:    · شده ا ست و اينكه دچار تغيير  شما قبالً طبيعي بوده ا اگر عملكرد روده 

 شود. مهم تلقي مي

سياه( هميشه بهتر است بعد از اجابت مزاج به تغيير رنگ و شكل )به صورت روشن، تيره و يا وجود خون در مدفوع:    ·

 و فرم مدفوع دقت نماييد. 

تواند از جمله عاليم مهم دل پيچه و حساس فشار در ناحيه ركتوم همراه با دفع خون يا بلغم مياسهال و یا یبوست:    ·

 تلقي شود. 

 شود. راجعه مكرر به توالت مياين عالمت منجر به ماحساس تخليه ناكامل روده:         ·

شود به فرم مدفوع بعد از اجابت مزاج اين مورد نيز از عالئم مهم است و مجدداً توصيه ميباریك شدن قطر مدفوع :    ·

 توجه كنيد. 

شكم:    · ساس اين كه محل بيماري در درد  شيد كه نوع درد بر ا شته با ست. توجه دا اين مورد نيز يكي از عالئم مهم ا

 سمت چپ يا راست باشد، متفاوت است. ق



سمت چپ ممكن  صي ندارد. بيماري در اين ق شكم خا ست، ولي درد  سرطان كولون از ابتدا با عالئم درد همراه ا شبختانه  خو

سداد  شبيه ان شد تومور و ايجاد تنگي در كولون، عالئمي  شود و به تدريج با ر شروع  ساس نفخ يا پري، دل پيچش  ست با اح ا

 اد شود. روده ايج

اشتهايي، كم خوني در قسمت راست، اين بيماري تا زمان استقرار كامل اغلب درد ندارد و ممكن است با عالئم ديگري نظير بي

 شود. و دفع خون سياه همراه باشد. در صورت توسعه بيماري درد در قسمت تحتاني راست شكم و اطراف ناف عارض مي

شبببود ممكن اسبببت در اغلب نفخ و احسببباس پري روده كه در اين بيماري مشببباهده مي نكته قابل توجه اين كه عالئم درد و

صي كه قبالً هيچ گونه عالئم رودهبيماري شخ شت در  شد. ولي بايد در نظر دا شته با ست، هاي كولون هم وجود دا شته ا اي ندا

 بروز اين عالئم براي اولين بار بسيار مهم است. 

اند. ولي اگر در سببير بيماري برند، به عالئم فوق عادت كردهاي رنج ميايعات التهابي رودهافرادي كه از كوليت عصبببي و يا  بب

 متوجه شدند كه عاليمشان تشديد شده است بايد به دنبال آن علت باشند. 

 از جمله عالئم مهم است و بايد به آن توجه داشت.كاهش وزن و الغري:         ·

ها با آن زندگي كند آيد و شخص ممكن است ماهست دادن تدريجي خون بوجود ميد از بدنبال كم خونی وخستگی:    ·

 و به آن عادت كرده باشد و به پزشك مراجعه ننمايد. لذا هر نوع كم خوني را به دقت پيگيري نماييد. 

اي از روده اي نيسببت و ممكن اسببت تظاهرات غيرگاهي اوقات سببرطان كولون داراي عالئم رودهاي: عالئم غير روده   ·

 هاي اوليه بيماري باشد. جمله اتساع شكم، تجمع آب در جدار شكم، بزرگي كبد از نشانه

اي تداخل دارد. ولي نكته مهم هاي رودهايد عالئم اين بيماري وسيع و گسترده است و با ساير بيماريهمانطور كه مشاهده كرده

را توسط پزشك معالج پيگيري و مشخص نماييد و مطمئن شويد كه  عالئم بروز علت  اين است كه در هر شرايطي كه هستيد

 باشند. در اين رابطه اصل مهم توجه و پيگيري است. عاليم ناشي از سرطان كولون نمي

 تشخيص سرطان كولون و ركتوم 

 تواند بسيار ساده باشد. تشخيص سرطان كولون و ركتوم مي

توان به نتيجه رسيد گاهي اوقات تشخيص هاي تشخيصي ميبا بروز كوچكترين عالئمي كه ذكر شد و به كارگيري روشگاهي 

 . كند حل را مشكل اين  تواندساده نيست و از پيچيدگي برخوردار است كه همكاري بيمار و پزشك و تداوم پيگيري مي

 بيماري تواند براي تشخيص و مرحله ي برخوردار است و نوع عالئم مياهمانطور كه ذكر شد عالئم اين بيماري از طيف گسترده

شنده تعيين شد ك سداد عالئم با بيمار تنها اگر مثال عنوان به با شان كند مراجعه روده ان ست اين دهنده ن  داخل به تومور كه ا

 اي قرار دارد. چه مرحله در بيمار كرد مشخص توانمي بيماري تشخيص موقع در لذا. است كرده نفوذ هم روده جدار

شخيص اين بيماري دارد كه با اين مقدمه، زماني كه بيمار با عالئم فوق مراجعه مي شك با اقدامات متعددي تالش در ت كند پز

 اين اقدامات شامل موارد ذيل است:

 گرفتن شرح حال دقيق از تاريخچه فاميلي و بروز عالئم         ·

 گيري علت نفخ و درد ها و پيانجام معاينه دقيق به منظور و عيت شكم و ساير ارگان        ·

انجام معاينه ركتوم، به منظور ارزيابي وجود خون و يا توده و غيره، اقدامات تشبببخيص ذيل براسببباس توافق بيمار و    ·

 پيشنهاد پزشك است. 

ش        · رايطي كه عالئم به نفع وجود عار ه در قسمت چپ كولون سيگموئيدوسكوپي: نگاه كردن قسمت چپ روده در 

 باشد. 

 تواند ما را در روند تشخيص ياري دهد. با ريم انما: عكس برداري از روده مي        ·

ست و در  من از بيماري   · شتن نمونه ا شخيص قطعي وبردا سكوپي: در حقيقت بهترين روش براي ت هاي ديگر كولونو

شبببويم. در اكثر موارد تشبببخيص قطعي و هاي التهاي پوليپ، ديورتيكول و غيره نيز مطلع مييروده از جمله بيمار

دهد اگر پوليپي مشاهده شد برداشته شود كه  من يك اقدام تشخيصي كولوسكوپي است. اين روش به ما اجازه مي

 تواند يك عمل پيشگيرانه نيز تلقي شود. مي



سكن: به منظور ارزيابي و سي   · ساير ارگانتي ا شكم و  سرطان در روده و داخل  شود. با انجام اين ها انجام ميعيت 

 اي است و كدام روش درماني را توصيه نمايد. شود كه بيماري در چه مرحلهآزمون پزشك متوجه مي

اين ماركرهاي  هايي از تومور در بدن است كه به ماركرهاي سرطان معروف هستند.هاي خوني: گاهي اوقات نشانهآزمون   ·

ستند. اين ماركرها را آنتي  ن سينو ن  سرطان معروف ه نامند كه اغلب در مي 125CA CEA  ،9و  19CA-كار

شرفته ميزان آن در خون افزايش ميفرم سر نخي از وجود عار ه يابد. گاهي اوقات انجام اين آزمون ميهاي پي تواند 

 سازد. يصي و جستجو براي علت آن عالقمند ميدر بدن باشد و پزشك را به ادامه اقدامات تشخ

ست كه اين آزمايش صد نميها ميالزم به تذكر ا صددر شه  شند و همي صورت مخفي و يا مثبت كاذب با توانند توانند گاهي به 

 تعيين كننده باشند. 

 مرحله بندي سرطان كولون 

هاي ارائه اي است زيرا كه درمانن بيماري در چه مرحلهپس از آن كه سرطان كولون تشخيص داده شد. الزم است كه بدانيم اي

گيرد لذا پيش از ارائه هر گونه درمان الزم است مرحله سرطان كولون را به دقت تعيين شده بر اساس مرحله بيماري شكل مي

 ها نتيجه بگيريم. كنيم تا بهتر بتوانيم از درمان

 مفهومي دارد؟ صحبت از مرحله بيماري است، اين عبارت چه معني و

سلول شكل ميسرطان كولون و ركتوم از  ضو به به وجود ميهاي بدخيمي  آيند و چون تابع مقررات و گيرد كه در بافت اين ع

كنند. اين روند حالتي پر تحرك و ديناميك به اين بيماري نظم بدن نيسبببتند، به طور خود مختار تكثير و توسبببعه پيدا مي

شود. و بدين جهت از خصوصيات اين سرطان توسعه طلبي آن است. لذا مهم است رش آن ميدهد و موجب توسعه و گستمي

گوييم كه اين بيماري شش مرحله دارد كه و عيت و مرحله بيماري به دقت شناسايي شود. براي اطالع شما به طور خالصه مي

 به صورت ذيل است:

سرطان فقط از تعداد محدود -1 شرايطي  صفر: در چنين  شكيل مرحله  سلول بدخيم و آن هم در اليه مخاطي جدار روده ت ي 

اي برجسته و يا خراش سطحي باشد. شناخت اين مرحله اغلب شده است. ممكن است به صورت يك پوليپ كوچك و يا زايده

سكوپي و نمونه برداري مي ست و تنها با كولونو شكل ا سم شخيص  رطان توان به وجود آن پي برد. اين مرحله بهترين زمان ت

شتن آن مي ست و با بردا سرطان كولون ا شخيص  شتن زمان ت ست و با بردا سرطان از بدن كولون ا شه كن كردن  توان به ري

هاي پيشگيري و غربالگري براي آن است كه بتوانيم شود و تمام تالشها مشخص مياميدوار شد. اين مرحله اغلب در غربالگري

 بيماري را در اين مرحله شناسايي كنيم.

شرايط تومور از اليه مخاطي فراتر رفته و به اليه -Iمرحله  -2 شرايط هم در اين  ست. اين  هاي مباني جدار كولون نفوذ كرده ا

 بسيار مطلوب است و خوشبختانه تومور هنوز در محلول اوليه قرار گرفته است. 

تنها جدارهاي  IIAرحله دو حالت دارد. در حالت در اين مرحله تومور تمام جدار روده را فرا گرفته اسببت اين م -IIمرحله  -3

 كمي به خارج از جدار روده نيز گسترش يافته است.  IIBروده درگير است و در حالت 

سوم  -IIIمرحله  -4 ست، در مرحله  شار پيدا كرده ا در اين حالت تومور  من عبور از جدار روده به غدد لنفاوي اطراف هم انت

 هاي ذيل باشد:ه ممكن است به حالتشود كچند حالت مشاهده مي

 اند.سه عدد از غدد لنفاوي درگير شده -IIIAمرحله 

 به بافت اطراف جدار روده گسترش يافته است.  -IIIBمرحله 

اطراف گسبببترش يافته هاي در اين مرحله بيماري بيش از چهار عدد از غدد لنفاوي را گرفتار سببباخته، به بافت -IIICمرحله 

 است و حتي ممكن است پرده پريتوئن را هم درگير كرده باشد. 

5- IV هاي دور دست از هاي اطراف روده از طريق غدد لنفاوي به ساير اندام: در اين مرحله سرطان عالوه بر نفوذ جدار و بافت

ست. در اين مرحله تنها روده بزرگ گرفت سعه پيدا كرده ا شكم و ارگانجمله كبد نيز تو ست، بلكه جدار داخلي  هاي ديگر ار ني

 اند. هم مورد تهاجم قرار گرفته

سايي اين تومور كه در چه مرحله شنا شد  شي آن تأثير همان طور كه مالحظه  صميم گيري نوع درمان و اثر بخ ست بر ت اي ا

 بسزايي دارد. 



 ؟توان براي تعيين مرحله بيماري استفاده نمودهايي مياز چه روش

ستفاده از همان روشدر اغلب موارد مي صي كه بدانتوان با ا شخي شخص كرد. ولي هاي ت شد مرحله بيماري را نيز م شاره  ها ا

گاهي اوقات تومور در مرحله اوليه رشد چنداني ندارد و بر عكس توسعه كلي و گستردگي آن به ساير اعضاء قابل توجه است، بر 

ا باشد ولي از گستردگي چنداني برخوردار نباشد. لذا همواره بايد تالش شود و عيت عكس ممكن است يك تومور پر سرو صد

 و مرحله تومور به دقت شناسايي شود. 

 تواند راهنماي مناسبي براي مرحله بندي بيماري سرطان كولون و ركتوم باشد:هاي ذيل ميجدا از امكانات تشخيصي، روش

شت د سرطان ركتوم، معايه با انگ ستفاده قرار ميدر مورد  ستكش و مايع  له مانند مورد ا ستردگي ست كه با كمك د گيرد. گ

شخص مي سكوپي كند. گاهي اوقات ميمو عي تومور را م ستگاه در حقيقت كولو سونوگرافي كمك گرفت. اين د توان از اندو

 مشخص نمود.  توان توسعه مو عي تومور رااست كه نوك آن مجهز به سونوگرافي كوچك است و با كمك آن مي

تواند توسعه مو عي و دور دست كه بهترين آنها سي تي اسكن است و مي MRIانجام سونوگرافي، سي تي اسكن و يا    ·

 تومور را مشخص سازد. 

 تواند به گستردگي تومور كمك نمايد. راديو گرافي از قفسه سينه هم مي        ·

توانند راهنماي خوبي براي تعيين مرحله بيماري باشبببند. ولي در هنگام عمل جراحي، گاهي اوقات ابزارهاي فوق نمي   ·

كند كند. نواحي نزديك و دور دست را به دقت ارزيابي ميجراحي جراح و عيت كمي و كيفيت تومور را مشخص مي

شخص م شتن تومور، مرحله بيماري هم م ساس  من درمان به كارگيري يو با اين عمل  من بردا شود: بر اين ا

 شود. هاي ديگر درمان هم مشخص ميروش

 درمان سرطان كولون و ركتوم 

تواند در مراحل مختلف باشبببد. روش درمان نيز از آن جا كه عالئم بيماري متفاوت و گسبببترده اسبببت وهم چنين بيماري مي

شد. آن چه بيش امي شرايط با ساس  ست كه بيمار در آن قرار كند مرحلهز همه نوع درمان را تعيين ميتواند متعدد و بر ا اي ا

صفر و حتي  ست اگر در مرحله  سكوپ و يا عمل جراحي  II,Iدارد. وا ح ا سط آندو شده تو شتن بافت درگير  شد تنها بردا با

تواند پاسخگو باشد. لذا ميهاي مختلف را درگير كرده است. يك نوع درمان نكافي و كامل است. ولي زماني كه بيماري قسمت

شامل روش سرطان كولون و ركتوم نياز به يك تيم پزشكي دارد. اين تيم  هاي مختلف درماني بايد كمك گرفت. معموالً درمان 

متخصص داخلي و يا جهاز ها مه و يك انكولو يست است. ساير اعضاي تيم بسته به شرايط بيماري و مرحله آن شامل جراح و 

راپي هسببتند. از آن جايي كه يك درمان تكميل كننده درمان قبلي اسببت لذا الزم اسببت از اقدامات ديگري از متخصببص راديوت

شود. اين نكته را بايد بدانيم كه درمان شيمي درماني و راديوتراپي كمك گرفته  شده اغلب مرحلهجمله  ست و مهاي ارايه  اي ا

د. اين كه كدام روش اولويت دارد بسبببتگي به مرحله بيماري و محل سبببازاي را براي مرحله بعد فراهم ميهر مرحله مقدمه

 اي از بيماري ممكن است فقط با يك متخصص در ارتباط باشد. درگيري دارد. لذا بيمار در مرحله

هاي خاصببي برخوردار اسببت و اين نكات شببويم مراحل درمان متفاوت و زمان بر اسببت و از پيچيدگيبا اين مقدمه متوجه مي

كند كه شببايد پاسببخ به تمام آنها در يك مرحله ممكن نباشببد. از سببوي ديگر هاي متعددي را در ذهن بيمار ايجاد ميپرسببش

شناخت و پيدايش بيماري آثار روحي و رواني به همراه دارد. لذا درمان يك بيماري با روح آزرده و جسمي آسيب ديده مشكل 

تر نمايد و تأثير بهتري داشببته باشببد همكاري متقابل بيمار و پزشببك و مناسببب تواند روند بيماري راخواهد بود. آن چه كه مي

شورت ست تمام عوامل فوق ميم صادي بيمار ا سمي، روحي، اجتماعي و اقت شرايط ج تواند در روند و هاي دو جانبه با توجه به 

 تأثير درمان تأثير گذار باشند. 

يي در ارتقاي روحيه بيمار دارد و در چنين شببرايطي بيماران نياز به چنين هاي افراد خانواده و دوسببتان تأثير به سببزاحمايت

شببود، لذا همراهي و آگاهي آنها، اسبباس ها با كمك بسببتگان درجه اول ارايه ميهايي دارند، چرا كه بخشببي از درمانحمايت

 مراقبت از بيماران است. 

 پردازيم. هاي مختلف درماني در دسترس ميبا اين مقدمه به تو يح روش

 جراحی         ·



شد درمان  سوم با سرطان در مراحل يك تا  ستگي دارد، ولي اگر اين  شخيص ب سرطان كولون به مرحله بيماري در زمان ت در 

شببود. اين كار از انسببداد خونريزي و احتماالً پيشببرفت جراحي اولويت دارد، در اين روش درمان، ناحيه آزده روده برداشببته مي

هاي ديگر درمان به راحتي اجرا شبببود سبببازد تا روشنمايد و عالوه بر آن زمينه را مناسبببب ميي جلوگيري ميبيماري تا حد

 بنابراين جراحي نقش مهمي را در زمان سرطان كولون دارد. 

 شيمی درمانی         ·

احي به كار گرفته شببد. اي اسببت. اگر در ابتدا روش جرهمان طور كه اشبباره شببد درمان سببرطان كولون و ركتوم چند مرحله

 باشيم. متعاقب آن نيازمند استفاده از شيمي درماني و گاهي راديوتراپي مي

سبت به اثري كه دارد انجام آن با ارزش مي ست ولي ن ست و گرچه با عوار ي همراه ا شد. شيمي شيمي درماني گاهي الزم ا با

انجاميد. در طي اين شود و چند مرحله به طول ميبار انجام ميهاي درماني و هر چند هفته يك درماني معموالً به صورت دوره

 كند. مدت پزشك معالج، روند بهبودي و پيشرفت كار را ارزيابي مي

 درمان با اشعه یا رادیوتراپی         ·

وسط شيمي هاي مجاور تهاجم يافته تاين روش درماني در مورد سرطان ركتوم و هم چنين بخشي از سرطان كولون كه به بافت

 شود. آثار مطلوب و موثر است. درماني و جراحي قابل ترميم نيست، استفاده مي

شود و شامل مراحل متعددي است روند درمان بر اساس مرحله بيماري و درماني توسط متخصص راديوتراپي ارايه مي اين روش

 شود. و عيت بيمار تدوين و انجام مي

 درمان سرطان ركتوم 

هاي نوين شود. درمان خاصي دارد. خوشبختانه با روشركتوم به دليل خصوصيت محلي كه سرطان در آن عارض ميسرطان 

سفنكتر قرار دارند. بردارند و به بيمار اين  صله كمي از ناحيه مقعد و ا ستند تومورهايي را كه با فا جراحي، اغلب جراحان قادر ه

شته ستردگي و نزديك بودن تومور به ناحيه مقعد،  امكان را بدهند كه به طور طبيعي دفع دا شد. ولي گاهي اوقات به علت گ با

شرايطي اغلب ترجيح ميعمل جراحي مقدور نمي شد. در چنين  شيمي درماني تومور را كوچك و با دهند با انجام راديوتراپي و 

ار، با عمل جراحي موقت و باز كردن جمع كنند و سپس در صورت لزوم جراحي انجام دهند گاهي اوقات به منظور تسهيل در ك

دهد تا بتوان با اطمينان و راحتي بيشتر اقدامات سوراخي در جدار شكم تحت عنوان كولوستومي، به بيمار اجازه دفع راحت مي

 . داد انجام  شيمي درماني و راديوتراپي مو عي را

 ها نتايج مناسبي را بدست آورد. ز درمانتوان انتيجه عمل بستگي به مرحله بيماري دارد، و در اغلب موارد مي

 عوارض سرطان كولون و ركتوم 

شناخت اين عوارض و راه تواند ها ميهاي مقابله با آنقطعاً اين بيماري مهم و جدي به دو دليل همراه با عوارض خواهد بود كه 

عوارض، خود بيماري است و آن هم بستگي  از شدت اين عوارض بكاهد و تحمل آن را امكان پذير سازد. يكي از علل مهم ايجاد

ها تواند با عالئم مختلف در محدوده شكم و رودههايي مثل كبد ميبه مرحله بيماري دارد، تهاجم به اعضاي مجاور شكم و ارگان

سپس در جهت آنها اق شرايطي بايد به و عيت نوع عار ه پي برد و  شد كه در چنين  دام و اختالل در عملكرد كبد همراه با

 مناسب به عمل آورد. 

تواند بدون عار ه باشد. زيرا كه هاي ارائه شده نميهايي ارايه شده است. بايد بدانيم كه درمانبخش ديگر عوارض در اثر درمان

سلول صد از بين بردن  سلولق شود به  سالم نيز هاي بدخيم را داريم هر نوع روش درمانيم كه بكار گرفته  ضاء  سالم و اع هاي 

 شوند. رساند و لذا موجب عوارض ناخواسته ميب ميآسي

تواند همراه با عار ه باشد. نظر به اين كه ممكن است عمل جراحي با تمام منافع كه در جهت بهبود بيمار دارد گاهي اوقات مي

 عار ه هم ايجاد شود لذا اين گونه عوارض موردي است و الزم است با همكاري جراح و بيمار حل شود. 

شتهايي، ريزش مو و تب انج ستفراغ، اختالل در عملكرد مزاج، بي ا ام شيمي درماني هم بدون عار ه نخواهد بود. حالت تهوع، ا

شد. ولي به تدريج بيمار به آنها عادت مي شكل با سات اول م ست تحمل در جل ست كه ممكن ا كند و به راحتي از عوارض آن ا



شيمي درمروند درمان ادامه مي ستگي دارد كه به كار گرفته يابد. عوارض  صرف داروهايي ب اني به مرحله بيماري و نوع مدت م

 شود مشورت با پزشك متخصص شيمي درماني و كسب اطالع در اين رابطه سودمند است.مي

ست و با تجو سوزش و درد عالئم فوق اغلب موقتي ا شعه درماني و يا راديوتراپي هم با عوارض مو عي از جمله نفخ،  يز انجام ا

 يابد. داروهاي الزم تسكين و بهبود مي

 نكته مهم 

شود تمام مراحل شيمي درماني، عوارض بيماري وخود بيماري ممكن است درد ايجاد نمايد. بر اساس نوع عار ه درد ايجاد مي

اسببت از  كه اولين گام شببناخت عار ببه و رفع آن وتسببكين درد اسببت. ولي اگر در كوتاه مدت اين مهم مقدور نباشببد. الزم

هاي مختلف در جهت تسكين درد استفاده كنيد و نگذاريد درد موجب سلب آرامش و آسايش شما شود و مانع از انجام مسكن

 هاي روزانه شما گردد. نتايج درمان و سير بيماري چگونگي خواهد بود. فعاليت

شخيص دارد. هر چقدر بيماري موفقيت  ستگي كامل به مرحله بيماري در زمان ت سب نتايج درماني و در نتيجه بهبودي ب در ك

سيار درخشاندر مراحل ابتدايي شود. نتايج ب تر خواهد بود. و هرچه به طرف مراحل سوم و چهارم تر و عاليتري تشخيص داده 

شببود و هايي كه در مراحل مختلف ارايه ميشببود. همكاري و قبول درمانه ميپيش برويم به همان اندازه از نتايج درمان كاسببت

شود و تحمل آنها نقش بسيار مهمي در نتيجه تحمل آنها نقش بسيار مهمي در نتيجه درمان و اثر بخشي آن دارد. و موجب مي

رديد. و فعاليت روزانه خود را آغاز شببود كه شببما زودتر به محل كار و زندگي خود برگدرمان و اثر بخشببي آن دارد و موجب مي

 نماييد. 

شك  شويد. به پز شيد تا در هر مرحله درماني بتوانيد نتايج، عوارض و اقدامات درماني را جويا  شك معالجتان در تماس با با پز

مايد تا بتوانيد از هاي نوين درماني بيماري را ريشه كن كند يا حداقل رشد آن را متوقف نخود اجازه دهيد تا با استفاده از روش

 سالمتي الزم برخوردار شويد. 

ست بيمار روحيه و تغذيه و عيت دارد اثر بيماري سير در چنين هم  يكي از نكات مهم كه در نتايج درمان و  عمل بيماري،. ا

راي ب را زمينه نتيجه در و شببودمي جسببمي  ببعف و غذا نخوردن اشببتهاي، بي موجب راديوتراپي و درماني شببيمي جراحي،

شرفت بيماري فراهم مي ست پي شار از ويتامين و پروتئين ا سر سب و  ستفاده از تغذيه منا شكالت ا سازد راه مقابله با اين م

شتن روحيه باال و اعتماد به نفس خود موجب مي شما تحريك و ورزش كافي و دا شويش و نگراني از وجود  سترس، ت شود كه ا

ست بدانيد كه اگر بهترين درمان سرده و بي هابد ني شيد، اف شما از روحيه خوبي برخوردار نبا شود ولي  شيد و ارايه  شتها با ا

شما در مقابل بيماري كاهش مي كند بلكه آثار يابد و نه تنها بيماري پيشرفت ميهمواره خمودگي را پيشه كنيد. مقاومت بدن 

 بود.  هاي ارايه شده با آن همه هزينه و سختي با اثر كمتري همراه خواهددرمان

با بيماري از نظر روحي و جسمي مقابله كنيد. قطعاً در اين مبارزه برنده شما هستيد كه با روحيه عالي قصد داريد تا سالمتيتان 

 را به دست آوريد. خداوند همراه شما خواهد بود. آيا اين بيماري احتياج به پيگيري دارد؟

هاي الزم اسببت و بر اسبباس نياز و و ببعيتي كه بيمار دارد در زماناي همانطور كه ذكر شببد درمان اين بيماري چند مرحله

شود. بخش اول درمان شامل سركوب كردن و ريشه كن نمودن بيماري است كه به وسيله عمل جراحي، شيمي درماني و يا مي

شوند و مدتي ميهاي بدخيم در جاهاي مختلف بدن جايگزين شود ولي بايد دانست گاهي اوقات سلولپرتو درماني حاصل مي

 كشد تا خود را ظاهر سازند و با عالمت ساز شوند. طول مي

ها قابل تشخيص نيستند ولي به مرور زمان ممكن است فرصت رشد پيدا كنند و موجب عود بيماري در ابتدا بيماري اين سلول

سته مراقب بود تا اوالً ست و بايد پيو  از عود بيماري جلوگيري نمود، ثانياً اگر شوند لذا عود بيماري يكي از اركان مهم بيماري ا

ست در كوتاه شود و درمانعود به وقوع پيو شخيص داده  صل پيگيري ترين زمان ممكن ت شود لذا ا سب به كار گرفته  هاي منا

ساس هر چند ماه يك بار آزمايش ست. بر اين ا ساس مراقب و جلوگيري از عود ا ست بيماري ا ست درخوا هايي كه مورد نياز ا

 شود تا مراقبت بهتري صورت پذيرد. مي

در هر زمان بيمار دچار عالئم و يا احسبباس ناخوش آيندي شببود، الزم اسببت پزشببك معالج را در جريان آن قرار دهد و هر دو 

مطمئن شببوند كه عار ببه مهمي وجود ندارد فراموش نكنيد كه مراجعه به موقع و تشببخيص زود رس بهترين اثر بخشببي را در 

 يماري شما خواهد داشت.معالجه ب



 آنچه كه بيمار باید از درمان بداند 

هاي متعددي در ذهن ايم گرچه كامل نيست و پرسشها آشنا شدهخوانندگان ارجمند تاكنون تا حدي با كليات و اصول درمان

شود ها بيشتر ميهاي متعددي در ذهن شما شكل گرفته است و هر بار اين پرسششما شكل گرفته است و هر بار اين پرسش

شود كنجكاوي شما را هايي در مورد نحوه درماني، عوارض، تأثير درمان، هزينه و اين كه توسط چه متخصصي ارايه ميپرسش

 كند. تحريم مي

 اگر خداي نكرده شما دچار اين بيماري هستيد، به نكات زير توجه فرمائيد. 

اري جدي كاري سبباده و آسببان نيسببت. چرا كه در آينده، حرقه، اقتصبباد و دانيم كه ادامه زندگي با يك بيمقبل از هر چيز مي

 شود.خانواده شما تأثير گذار است و موجب نگراني روز افزون شما مي

كنيد موجب كاهش كند بلكه اسبببترس كه برخورد و خانواده تحميل ميولي اظهار نگراني و غصبببه و غم مشبببكلي را حل نمي

و احتمال دارد در پيشرفت بيماري تأثير جدي بگذارد. و از سوي ديگر اگر از صبر و شكيبايي  شودمقاومت ايمني بدن شما مي

هاي درماني بسيار موثرتر الزم برخوردار باشيد و بيماري را بپذيريد، آن وقت اوقات خوبي خواهد داشت وعالوه بر آن تأثير روش

شما افزايش مي شما فراهم يابد و اين مجموعه خواهد بود. مقاومت بدن  سالمتي را براي  شادابي و  ست هم داده تا  ست به د د

تواند به وجود آوردن شرايط مطلوب تأثير گذار باشد و به سازد در چنين شرايطي حمايت افراد خانواده، دوستان و نزديكان مي

سترس و نگراني عبود كنشما امكان اين را مي سب از اين حالت پر ا يد و مجدداً به زندگي طبيعي دهد كه بتوانيد در زمان منا

 خود باز گرديد. 

شود سرگرمي شما از بيماري  سيقي و هر آنچه كه موجب انحراف افكار  شنيدن مو سافرت، مطالعه،  هايي مورد عالقه، ورزش، م

 در جاي خود تأثير به سزايي خواهد داشت. 
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