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تصورات و حقايق در مورد سرطان روده بزرگ
گردآوري و ترجمه از حسين مال اسماعيلي (سرپرستار بخش سانترال مردان انستيتو كانسر)

توجه :این مطالب جنبه اطالع رساني دارد و توصيه مي شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
مقدمه :سرطان روده بزرگ در زمره بيماريهاي بد خيم شايعي ا ست كه همه ساله عدهاي از مردم جهان را مبتال
مي كند .اين بيماري هم چنين يكي از انواع درمان پذير سرررطان اسررت به شرررطي دن كه در مرايه اوليه ر ي
داده شود .خوشب تانه روشهاي غربالگري به طور وسيعي در دسترسي مردم ه ستند و با دقت در ك ف اين بيماري
در مرايه اوليه شانس درمان را در بيماران افزايش ميدهند .براي مثال شنا سايي پوليپها و بردا شتن دنها مانع از
سرطاني شدن اين پوليپها مي شود .صور غلط درباره بيماريها عموميت دارد و سرطان نيز از اين قاعده مثتثني
ني ست .با وجود اين كه به خيال عامه مردم اين نوع بيماري بي تر در مردان م اهده مي شود ولي واقعيت اين ا ست
كه شرريوع دن در زنان يريباب برابر مردان اسررت .صررور غلط در مورد درمان اين بيماري هم وجود دارد همرنين در
مورد چيزهايي مانند پوليپها كه ر شد كرده و سرطاني مي شوند .اين پوليپها را در طول يك كولو و سكپي مي وان
برايتي برداشت -يتي بدون دنكه نيازي به جرايي باشد .اگر براي درمان نياز به جرايي باشد عده اندكي از بيماران
نياز به كلستومي خواهند داشت .ما دريافتهايم كه صورات غلط و واقعيتها درباره سرطان روده بزرگ را بايد م
كرد لذا اين صورات و واقعيتها در اين مياله به شما عر ضه مي شود .البته اين مياله راهنماي جامعي براي درمان
نيست ولي به مواردي كه شما به كمك پزشكتان مي وانند به اهداف درمان سنجش خطرها مزايا و نتايج ياصله از
روشهاي م تلف درماني پي ببريد اشاره مينمايد .ما در اين مجموعه جواب بسياري از پرس هاي شما در مواجهه با
اين بيماري را گنجاندهايم همرنين بعضي ازنيه قولها را از زبان بيماران خانواده و دوستان دنها دوردهايم.
دربارهي سرطان روده بزرگ
اين بيماري از جمله م كالت عمده در سالمتي ب ر به ويژه در ك ورهاي صنعتي ميبا شد .در دمريكا به ازگي
شده كه هر ساله رده دوم و در مردان پس از سرطانهاي پروستات و ريه در رده سوم از سرطانهاي شايع
م
قرار دارد .از سال  1970اين بيماري در ميان سياهان دمريكا رو به افزايش نهاده ا ست ولي ا كنون دليه رو شني
براي دن يافت ن ده است.
در سرطان كثير سلولها خارج از كنترل بوده و در اثر ر شد غير طبيعي سلولهاي سرطاني به صورت ومور ظاهر
ميشرروند كه مي وانند موجب ريب بافتهاي ديگر در بدن گردند .همه چيزهايي كه به صررورت غير طبيعي رشررد
ميكنند و به عنوان ومور خوانده ميشررند سرررطاني نيسررتند .يك ومور خوش خيم سرررطاني نيسررت .سررلولهاي
ومورهاي خوش خيم شبيه سلولهاي طبيعي بدن ه ستند .اگر چه ر شد زياد از يد دنها نيز مي واند باعث اختالل
در كار طبيعي بدن گردد ولي دنها در قسررمتهاي ديگر بدن منت ررر نميشرروند .ومورهاي خوش خيمي كه برداشررته
ميشرروند به ندرت عود خواهند كرد .ومورهاي بدخيم يا سرررطاني مي وانند بافتهاي ديگر بدن را مورد هاجم قرار
دهند كه به اين فرديند متاسررتاز ميگويند و در دن سررلولهاي بدخيم در سررراسررر بدن يركت كرده و در يك جا به
شكه ومور نمايان ميشوند .سرطان روده بزرگ در قسمت حتاني دستگاه گوارش رخ ميدهد.
روده بزرگ دب و ويتامين ها را از غذاي هضرررم شرررده جذب و زوايد دنرا در مدفوع متراكم كرده و از راه ميعد دفع
ميكند .روده بزرگ در يدود  3اينچ قطر و  150سانتي متر طول دارد و به چهار قسمت يسيم ميشود .قسمت رو

به باال يا صعودي قسمت عرضي قسمت رو به پايين يا نزولي و سپس قسمت خميدهاي به نام سيگوييد كه به راست
روده مت صه مي شود بي تر سرطانهاي روده بزرگ در ب ي از ديواره دن كه بنام غ ا م اطي ناميده مي شود رخ
ميدهند 90-95 .درصد از اين سرطانها با عنوان ادنوكارسينوم شناخته ميشوند.
تصور غلط
فيط افراد پير دچار اين بيماري ميشوند.
حقيقت
ميان سالي يعني  62سالگي سني ا ست كه بي تر اين نوع سرطان در دن رخ ميدهد ولي خطر ابتال از سن 41
سالگي افزايش مييابد به عالوه ب سياري از جوان رها عوامه خطرزاي سرطان روده بزرگ را دارا ه ستند .همرنين
جوانهايي شناساي شدهاند كه عوامه خطرزا در دنها پيش از 40سالگي شناخته ن ده است.
مرحله بندي
عيين وسررعت يك سرررطان را مريله بندي مينامند .مانند بي ررتر سرررطانها مريله سرررطان روده بزرگ در هنگام
ي در عيين پيش دگهي و نتايج يا صله براي بيمار مهم ا ست .مي شود كه دنرا سرطان بازگ ت و عود خواهد
چه عال مي
كرد .گونه زندگي بيمار را حت أثير قرار ميدهد عوامه ديگر مانند سررن جنس را اين كه يك ش ر
دارد و چه مدت است كه اين عاليم را دارد ار باط چنداني به پيش دگهي ندارند.
تصور
اين بيماري ابتدا در كساني كه سابيه خانوادگي از سرطان دارند رخ ميدهد.
حقيقت
يدود  70درصد ا ز كه موارد جديد اين بيماري در كساني ديده شده كه عوامه خطرزا در دنها شناخته ن ده است.
علل ایجاد این بيماري چيست؟
علت قطعي و دقيق اكنون شناخته ن ده ا ست .اما عود ويژهاي شنا سايي شدهاند كه خطر ابتال به اين بيماري را
افزايش ميدهند .عوامه ديگري كه ايتماالب خطر اين نوع سرطان را افزايش ميدهند مورد رديد بوده و در مورد دنها
مدارك مستندي به دست نيامده است.
عوامل ذیل خطر ابتال به این بيماري را افزایش ميدهد.
 -1وجود سابيهاي پوليپهاي ددنوما وز
سرطان روده بزرگ اغلب در پي نوع ويژهاي از پوليپها كه در طول روده بزرگ ر شد ميكنند و پوليپ ددنوما وز نام
دارند ايجاد مي شوند .عموماب پوليپهاي ددنوما وز بزرگ قابليت بي تري براي سرطاني شدن دارند .اين پوليپها كه
قطري بيش از  2سانتيمتر دارند  40در صد ايتمال سرطاني شدن را دارا ميبا شند .ايتمال ابتال به سرطان روده
بزرگ به عداد پوليپهاي ددنوما وز موجود در روده بزرگ هم ب ستگي دارد .در افراد خ صو صاب ك ساني كه روده كولي
پوليپ ددنوما وز را به ارث بردهاند معموالب پوليپهاي متعددي در سرا سر روده بزرگ ان يافت مي شود و اين ا زماني
ا ست كه دنها به سن  18- 20سالگي بر سند .اين يالت را پوليوز ددنوما وز خانوادگي مينامند .بدون مراقبتهاي
پزشكي يريباب همه اين موارد در سنين جواني به سرطان روده بزرگ منجر ميشوند.
تصور غلط
پوليپ در افرادي كه يك سابيه خانوادگي از سرطان روده بزرگ دارند سريع ر از كساني كه فاقد اين سابيهاند بديه
به سرطان ميشوند.
حقيقت
دليه وجود ندارد كه پوليپها يتماب بديه به سرررطان شرروند .در يك ميايسرره بين كسرراني كه سررابيهاي از سرررطان
داشتهاند و كساني كه اين سابيه را نداشتهاند فرقي در سرعت ابتال به سرطان ديده ن د.
 -2بيماري التهابي روده

بيماريهايي مانند زخم التهابي روده بزرگ و بيماري كرون كه سبب التهاب روده ميشوند خطر ابتال به سرطان روده
بزرگ را افزايش ميدهند و در اين بين خطر زخم التهابي روده از بيماري كرون بي ررتر اسررت و با چگونگي انت ررار و
عداد زخمهاي التهابي در فرد ار باط مستييم دارد.
خطر با طوالني ر شدن زمان ايجاد زخم التهابي روده افزايش مييابد .به ويژه اگر زخم بيش از  30سال وجود داشته
با شد .خطر ابتال به سرطان روده بزرگ افزايش سي در صد خواهد يافت .مناطيي از روده بزرگ كه ملتهب شدهاند
اغلب به سلولهاي ديسپالستيك و دنگاه به سلولهاي سرطاني بديه ميشوند.
تصور غلط
همه انواع پوليپهايي كه در روده بزرگ يافت ميشوند باعث سرطان ميشوند.
حقيقت
ودههايي كه در طول روده بزرگ يافت ميشوند به نام پوليپ خوانده ميشوند .پوليپهاي ددنوما وز  30-50درصدر
در كه پوليپهاي روده بزرگ را كيه ميدهند .اگر اينها بردا شته ن وند بديه به سرطان مي شوند10 – 30 .
در صد از پوليپها كه با نامهاي هيپرپال ستيك و موكو سال گز ناميده مي شوند خطر سرطان روده بزرگ را افزايش
ميدهند.
 -3وجود سابقه از سرطان در خانواده
خطر ابتال به سرطان روده بزرگ براي افراد در سابيه فاميلي بي تر ا ست .سرطان غير پوليپي ارثي روده بزرگ يك
گروه از بيماريها ست كه مايه زيادي به شيوع در خانوادهها به خ صو صي را دارد .اع ضاي اين خانوادهها در معرض
خطر باالي سررررطان روده بزرگ قرار دارند .دو نوع از سررررطان غير پوليپي ارثي خانوادگي وجود دارد .نوع  Aكه
ومورهاي روده بزرگ منجر مي شوند و بي تر ديواره سمت را ست روده بزرگ را مورد هاجم قرار ميدهند و نوع B
كه به ديگر سرطانها مثه پستان -معده كليه -ريم و مدان منتهي ميشوند.
عوامل خطر زاي دیگر محيط
خطر بروز سرطان روده بزرگ در دسيا -دفرييا -و دمريكاي جنوبي پايين است ولي كساني كه از اين مناطق كم خطر
به م ناطق پر خطر م هاجرت مين ماي ند در معرض خطر باال قرار ميگير ند .اين عي يده وجود دارد كه عوا مه ويژه
محيطي نيش بسزايي را در ابتال به اين بيماري بازي ميكنند.
رژیم غذایي
رژيم غذايي ياوي چربي و كلسترول باال خطر ابتال به اين بيماري را افزايش ميدهد.
دخانيات
مطالعات جديد بيانگر اين نكته ا ست كه م صرف طوالني سيگار با افزايش عداد موارد اين بيماري همراه ا ست ولي
خطر دن با وقف سيگار ك يدن كاهش مييابد .دليه روشني براي دن پيدا ن ده ولي سيگار و عوامه خطرزاي ديگر
به پيدايش اين بيماري كمك ميكنند.
پيشگيري
در گذشته مطالعات به رژيم پرفيبر و سبزيجات و كلسيم اشاره داشتند كه ممكن است بر عليه اين نوع سرطان عمه
نمايد .مطالعات جديد نيز ن ررران ميدهند كه بهريال رژيمهاي پر فيبر خطر ابتال به سررررطان را كاهش ميدهند.
دسررپرين و ضررد التهابهاي غير اسررتروييديب بعضرري مطالعات ن رران داده اسررت كه اسررتناده از اين نوع داروها مانند
سوليناك مي واند پوليپها را در پوليپوز ددنوما وز خانگي كاهش دهد مطالعات ديگر عوامه ديگري مانند سلبركس
را در ميابه سرطان روده بزرگ يافتهاند كه نيش دن در برابر سرطان روده بزرگ در دست حييق است.
این بيماري چگونه تشخيص داده ميشود؟
ك ف زود هنگام اين بيماري و پليپهاي پيش سرطاني خيلي مهم است .اين كار شانس درمان را باال ميبرد.
عالیم شناسایي این بيماري

به مريله بيماري و منطيهاي از روده كه مورد هاجم واقع شرررده بسرررتگي دارد .در مرايه اوليه ممكن اسرررت بيمار
عالمتي ندا شته با شد يا اين كه از درد شكم -ننخ -گاز -غيير كمي در يالت روده و خ ستگي شكايت دا شته با شد.
بي تر اين عاليم در بيماريهاي ديگر مثه زخم معده= سنگ كي سه صنرا بوا سير و يا ي سا سيت وبع ضي از داروها
ديده مي شود .بنابراين بسياري از مردم فيط مراقبتهاي اوليه را انجام ميدهند .عوامه ديگر به محه استيرار سرطان
در روده بزرگ يا را ست روده ب ستگي دارد .اگر اين نوع بيماري به ق سمت ديواره را ست روده بزرگ يمله كند سبب
كاهش وزن -ايساس وجود وده و درد شكمي ميشود .كمبود خون ممكن است سبب دنمي -كاهش گلبولهاي قرمز
و در نتيجه باعث س ستي و خ ستگي شود .ولي اگر به ق سمت ديوار چپ روده بزرگ يمله كند ممكن ا ست سبب
انيباضات شكمي -دردشكم -استنراغ -هوع -يبوست و اسهال متناوب شود.
خونريزي دورهاي از راسررت روده ممكن اسررت ا ناا بيافتد .در دخر كار كسرراني كه سرررطان به قسررمت انتهايي روده
بزرگ يا همان راست روده دنها يمله كند ممكن است ايساس پربودن و خونريزي از راست روده -انيباضات دردناك
و غيير در يركات روده و قطر مدفوع داشته باشند.
معاینه پزشكي
معاينه پز شكي براي ينظ سالمتي معمول بدن به ويژه براي افراد باالي  40سال و صيه مي شود سرطان را ست
روده كه به يد كافي در ق سمت پايين با اين معاينه معموالب قابه ك ف ا ست .ولي سرطان روده بزرگ چون باال ر از
راست روده واقع شده با وسايه ش صي مكمه قابه ك ف است.
آزمایشات تشخيصي
دز مايش وجود خون م ني در مدفوع در دزمايش گاياك كه يك برگه ياوي مواد شرريميايي براي ك ررف ميادير كم
خون در مدفوع استناده ميشود كه چ م غير مسلح قادر به ديدن دن نميباشد .وجود خون در مدفوع يتماب به معني
وجود سرطان نيست .ولي يتماب دليه وجود يك بيماري است .اين دزمايش نسبتاب ارزان و بدون درد است اما همي ه
هم دقيق نيسرررت چون در خونريزي هايي كه در هنگام دزمايش قطع شررردهاند مانند پوليپ هاي روده بزرگ قابه
ي نميباشد.
تصور غلط
خونريزي از راست روده كه گاهي هم در قطع ميشود مي واند منجر به اين بيماري شود.
حقيقت
خونريزي از راسرررت روده مي واند به عله م تلني پيش ديد كه يكي از اين عله سررررطان ميباشرررد .بيماران اغلب
خونريزي از راست روده را به بواسير نسبت ميدهند وقتي كه خونريزي قطع شد از پيگيري درمان منصرف ميشوند.
خونريزي متناوب در پوليپها و سرطانها وجود دارد اين مي واند به عنوان اولين عالمت سرطان روده بزرگ با شد.
بنابراين خونريزي از روده بزرگ را همي ه جدي بگيريم و دقيياب پيگيري نماييم ا وقتي كه وجود سرطان رد شود.
سيگمویيدسكوپي و كولونوسكپي:
هر دوي اينها به يك منظور به كار ميروند .سيگموييد سكوپ يك د ستگاه نرم ا شو ا ست كه م ستييماب ديواره روده
بزرگ را در طول  60سررانتي متر به وضرروا ن رران ميدهد .اما كولونوسرركپ مام روده بزرگ را ن رران ميدهد .در
كولونوسكپي مي وان از بافت روده بزرگ نمونه و بيوپسي هيه كرد .اين نمونهها را مي وان در زير ميكروسكوپ براي
يافتن سلولهاي بدخيم و ك ف سرطان م اهده نمود .اغلب پوليپها را در طول كولونو سكپي برميدارند .به د ست
دوردن نتايج درست از كولونوسكپي منوط به اين شرط است كه پيش از دن روده بزرگ كامالب پاك شده باشد .زيرا در
اين يالت م اط روده بهتر ديده ميشررروند .براي اين ا بيمار بايد  1-3روز قبه از انجام دن از خوردن غذا خودداري
نموده به نوشرريدن مايعات اكتنا نمايد .هم سرريگموييدسرركپي و هم كولونوسرركپي را مي وان در درمانگاه انجام داد و
نيازي به ب ستري كردن بيمار ني ست .در ست ا ست كه اين اقدامات هاجمي مح سوب مي شوند ولي خطر دنها خيلي

كم ا ست و از جمله اين خطرها مي وان به عنونت – سوراخ شدگي و خونريزي از روده ا شاره نمود كه در معاينه يا
انگ ت ( وشه ركتال) اين خطرها به يداقه ميرسد.
تصور غلط
اگر در اولين دزمايش وجود خون م ني در مدفوع منني بود دزمايش بعدي ضرور ي ندارد.
حقيقت
پوليپها مثه سرطانها ممكن است باعث خونريزي متناوب شوند .بنابراين در دزمايش اوليه ممكن است جواب منني
باشد ولي دقت اين دزمايش با افزايش نمونهها و دفعات دزمايش بي تر ميشوند.
باریم انماي دوبل كنتر است:
يك راه م اهده ديواره روده بزرگ استناده از اين روش است باريم و هوا براي يافتن مناطق غير طبيعي به طور وام
در روده بزرگ به كار ميروند .بر خالف كولونوسكپي در اين روش نمي وان از بافت روده نمونه برداري كرد.
پيشنهادهایي براي غربالگري
غربالگري سرررطان روده بزرگ مي واند موارد غير طبيعي را پيش از بديه شرردن دنها به سرررطان ك ررف نمايد .هم
چنين مي وانند سرررطان را در مرايه اوليه كه شررانس درمان باالسررت بيابد .اين پي ررنهادها با وجه به خطر ايجاد
سرطان در هر فرد متناوت است.
گروه با خطر متوسط
در افراد اين گروه عوامه خطرزاي گروههاي پرخطر و خطر افزايش يابنده وجود ندارند و غربالگري از سن  50سالگي
شروع ميشود.
گروه با خطر افزایش یابنده
افراد اين گروه  2برابر افراد گروه متوسرط در معرض ابتال به سررطان روده بزرگ قرار دارند .افراد مبتال به پوليپهاي
ددنوما وز و كساني كه يك سابيه ش صي از سرطان درمان شده يا سابيه خانوادگي از سرطان دارند در اين گروه قرار
ميگيرند .افراد مبتال به پوليپهاي ددنوما وز يتماب بايد يك كولونوسرركپي انجام دهند .اندازه -عداد و نوع پوليپهاي
ميكند كه ديا كولونو سكپي بايد كرار شود يا نه ؟ اگر به هر دليه امكان انجام كولونو سكپي
بردا شته شده م
نباشد بايد از باريم دنماي دوبه كنتر است يا سيگموييدسكپي استناده شود .كساني كه سرطان روده بزرگ داشته و
به و سيله جرايي اقدام به درمان كردهاند  1سال بعد بايد كولونو سكپي انجام دهند اگر جواب منني بود  3سال بعد
بايد دن را كرار كنند و اگر باز منني بود  5سال بعد بايد كرار شود.
خطر افزايش يابنده در افراد با سابيه خانوادگي از سرطان روده بزرگ يا ادنوم روده بزرگ مي واند وابستگان درجه 1
بيمار مثه مادر -پدر -برادر -خواهر و يا فرزند او را حت أثير قرار دهد .اگر در وابسررتگان درجه يك سرررطان روده
ي داده شده باشد .خطر افزايش مييابد.
بزرگ يا پوليپ ددنوما وز پيش از  60سالگي
هم چنين اگر چندين وابسررته درجه يك به اين بيماري مبتال باشررند (به جز بيماري ارثي) او بايد در فواصرره معين
كولونوسكپي يا سيگموييد سكپي با باريم انما نمايد.
گروه پر خطر
در اين گروه ميزان خطر  2برابر شده و امكان بديه شدن بيماريهاي عنوني روده يا يك سندرم ارثي به سرطان
روده بزرگ افزايش مييابد .در افراد با بيماري عنوني روده كه ب ش زيادي از روده بزرگ را گرفتار كرده  8سال بعد
از بروز اولين عاليم -افزايش خطر م اهده ميشود .كونولوسكپي از اين پس بايد هر  1-2سال انجام شود كه اين كار
بايد همراه با نمونه برداري براي كنترل موارد غير طبيعي يا دي سپال ستيك انجام شود .اگر سلولهاي دي سپال ستيك
ديده شدند كولكتومي بايد به عنوان راهي براي پي گيري از سرطان روده بزرگ بررسي شود.
تصور غلط

كسرراني كه يكي از وابسررتگان درجه يك دنها به سرررطان روده بزرگ مبتالسررت به علت اين كه هم در معرض خطر
جدي ابتال به اين بيماري هستند بايد روده بزرگ ان برداشته شود.
حقيقت
خطر در افراد فوا  2برابر ا ست اما به اين معني ني ست كه بايد روده بزرگ ان بردا شته شود.ش در بيماران (پلويپوز
ددن وما وز فاميلي) برداشررتن روده بزرگ بايد بررسرري شررود .اين افراد از سررنين جواني كه در معرض خطر كمتري
ميباشد بايد در غربالگري اين بيماري شركت نمايند.
درمان
بسررته به مريله بيماري براي درمان از روشهاي م تلني اسررتناده ميشررود .براي بيماري در مريله موضررعي درمان
اوليه جرايي ميباشد .شيمي درماني و پر ودرماني بسته به عوامه ويژه وصيه ميشود.
مرحله بندي
مريله بندي اين بيماري بسررته به ميدار ننوس سرررطان به ديواره روده بزرگ و گسررترش دن به غدد لنناوي را مناطق
دور دست طبيه بندي ميشود كه شامه سيستم مريله اين بيماري بسته به ميدار ننوس سرطان به ديواره روده بزرگ
و گ سترش دن به غدد لنناوي يا مناطق دور د ست طبيه بندي مي شود .كه شامه سي ستم مريله بندي  TNMو
سيستم دوك ميباشد .سيستم ي.ان.ام ومورهاي بدخيم را بر اساس =  Tومور اوليه و=  Nگسترش يافته و به غدد
لنناوي و =  Mوجود يا عدم وجود متا ستاز طبيه بندي ميكند و مرايه از صنر ا چهار ميبا شد .مريله بندي دوك
مي شود .اعداد و يرف هر چه رو به باال ميروند
بر طبق مييا سي م ابه باال ولي ن انههاي  O, C, B,Aم
ن ررانه پيش دگهي وخيم ري اسررت .بر خالف مريله بندي در انواع ديگر سرررطان در روده بزرگ اندازه ومور عامه
مهمي نميبا شد .عمق ننوس ومور در ديواره روده يك عامه مهم براي پيش دگهي ا ست .در كه عميق ر شدن ننوس
ومور ن انه و خامت اوضاع است و هم چنين گسترش موضعي به عدد لنناوي و خامت بي تري را ن ان ميدهد.
تصور غلط
در اين سرطان -اندازه ومور عامه بسيار مهمي براي نتيجهگيري محسوب ميشود.
حقيقت
برعكس ساير سرطانها مثه ريه و پ ستان اندازه ومور اوليه اهميت كمتري براي پيش دگهي در اين سرطان دارد.
عامه اصررلي در اين جا عمق ننوس ومور مهاجم در ديواره روده ميباشررد .چه بسررا ومور كوچكي كه در ديواره روده
ننوس كرده خيلي خطرناك ر از ومور بزرگي اسررت كه در ديواره ننوس نكرده اسررت .اين بيماري ممكن اسررت پس از
درمان عود كند يا در همان محه اوليه بماند كه اگر عود كرد به دن عود موضررعي ميگويند .در سرررطان روده بزرگ
ممكن است عود موضعي در محه جوش خوردن دو قسمت از روده كه بوسيله جرايي به هم وصه شدهاند رخ دهد.
عود مو ضعي در را ست روده شايع ر از روده بزرگ ا ست .همرنين عود مو ضعي مي واند در فا صلهاي دور ر از ومور
اصلي رخ دهد كه اين يالت را متاستاز مينامند .ريه و كبد شايع رين محهها براي متاستاز اين نوع سرطان است.
برداشتن پوليپها
پوليپها اغلب در يين كولونوسرركپي برداشررته ميشرروند .بافت پوليپ براي أييد وجود سرررطان و درجه ننوس دن در
ديواره روده پا ولوژي فر ستاده مي شود .ب سته به يافتههاي پا ولوژي ممكن ا ست جرايي و صيه شود .براي بيماري
مبتال به پوليپهاي ددنوما وز خانوادگي جهت پي گيري از ابتال به سرطان پي رفته -عمه جرايي و صيه مي شود.
جراا ممكن است كه روده روده بزرگ يا راست روده را بر دارد .به عنوان يك مكمه پس از كولونوسكپي -برداشتن
پليپها يا جرايي از دارويي به نام سلكوك سيب براي درمان بيماران مبتال به پوليپهاي ددنوما وز خانوادگي ا ستناده
مي شود .ديده شده كه اين داروي خوراكي عداد پوليپها را كاهش ميدهد .اما نيش دن در كم كردن شانس ابتال به
سرطان اييد ن ده است .هم چنين باقي ماندن اثرات منيد دارو پس از قطع دن ثابت ن ده است.
تصور غلط

اگر براي درمان سرطان روده بزرگ عمه جرايي و صيه مي شود به طور خودكار به معني دن ا ست كه بايد در طول
زندگي از كلستومي استناده كرد.
حقيقت
جرايي با يا بدون شيمي درماني يك درمان رايج براي اين بيماري به شمار ميرود .بي تر بيماران به هر يال نيازي
به دا شت كل ستومي دايمي ندارند .معموالب دو سر روده بزرگ به و سيله جرايي به هم و صه مي شود .در مواردي كه
سرطان در مناطق خيلي پايين راست روده قرار دارد و دريره ميعد را درگير كرده كلستومي دايمي پي نهاد ميشود.
جراحي
درمان اوليه سرطان روده بزرگ جرايي ا ست .در اين جرايي شامه قطع يا بردا شتن ق سمتي از روده بزرگ و غدد
لنناوي دن ميبا شد .امكان و نوع عمه جرايي ب ستگي به اندازه ومور -هاجم به بافتهاي اطراف و اين كه ع ضالت
ميعد قابه ينظ است يا نه دارد .اين جرايي الزاما به اين معني نيست كه بيمار بايد كلستومي دايمي باشد و همي ه
از دن اسررتناده نمايد .در بي ررتر مواقع مي وان با عمه جرايي دو سررر روده بزرگ را به هم وصرره كرد و نيازي به
كل ستومي دايمي نميبا شد .در بع ضي از بيماران ممكن ا ست نياز به كل ستومي موقت با شد ا زخم روده بزرگ التيام
يابد .كلستومي دايمي وقتي الزم مي ود كه عضالت كافي براي وصه كردن دو سر روده بزرگ وجود نداشته باشند.
تصویر غلط
با پي رفته رين روشهاي درماني فيط مي وان ومور را به عيب راند.
حقيقت
چندين عامه در روشهاي درماني جديد براي هر بيمار در نظر گرفته ميشررود .در سرررطان واكنش ومور به درمان
يكي از اهداف ويژه و مهم اسرررت اما كينيت زندگي هم از مطالب مهم به شرررمار ميرود .اي امر از طريق ركيب
اطالعات پزشرركي و شرر صرري كه از بيمار كسررب ميشررود ارزيابي ميگردد .اين اطالعات از طريق سررواال ي كه در
زمينههاي م تلف عيني و سهني -فيزولوژيك -اجتماعي -فعاليت جنسرري و در مورد شررغه بيمار پرسرريده ميشررود
جمعدوري ميشود.
داروهاي شيمي درماني:
 5FUاز اولين داروهايي ا ست كه در درمان اين بيماري به كار رفته ا ست .اين دارو را مي وان از راه وريد به صورت
كو اه مدت يا بلند مدت داد .اين دارو در ركيبات با دارويي به نام فولينيك ا سيد بر روي سلولهاي سرطاني بي تر
اثر ميكند .اين ركيب در شيمي درماني مكمه براي سرطان روده بزرگ و درمان بيماري پي رفته و متاستازيك دن
به كار مي رود .ركيب ايرينو كام (كامپتو سار) و فايواف يو به ا ضافه لكوورين به پي نهاد اف دي اي ( سازمان دارو و
غذاي دمريكا) در درمان اوليه بيماران مبتال به سرطان پي رفته روده بزرگ به كار ميرود.
كامپتو سلولهاي سرطاني را به رو شي متناوت از فايو اف يو از بين ميبرد .مطالعات ن ان داده كه اين ركيب موثر
از ركيب  5FUلكووين ميباشررد .كامپتو هم چنين درماني اسررت .براي بيماراني كه به لكوورين جواب ندادهاند .اين
دارو هم به طور وريدي هم از راه شررريانهاي كبدي زريق ميشررود .شرريمي درماني هپا يك داخه شرررياني چون
مي واند سلولهاي سرطاني را در كبد م ستييماب نابود سازد روش موفق ري ا ست .در بيماران با متا ستاز كبدي اين
روش مناسب است اما كمي گران بوده و مي واند أثير سمي روي كبد بگذارد پس پزشكتان بايد عوارض دن را شرا
دهد .از ديگ ر داروها اگزالوپال ين اسرت كه در سررطان متاسرتا يك كولوركتال در ركيب با فلوراسريه و لكوورين در
بيماراني كه عود بيماري را دارند يا بيماري طي درمان با ركيب فوا پي رفت كرده به كار ميرود.
زلودا (كاپ سيتابين) ب از ديگر داروهايي ا ست كه جهت درمان سرطان كولوركتال متا ستا يك به كار ميرود .داروهاي
جديد به صورت درمانهاي Targe Tingمانند  Erbitoxامروزه جاي مهمي را در درمان دارند.
رادیوتراپي

راديو راپي -درماني اسررت كه در سرررطان راسررت روده بيش از روده بزرگ به كار ميرود .در سرررطان راسررت روده
راديو راپي لگن مي واند بيش از جرايي موجب كوچكتر شدن ومور شود يا درمان عود مو ضعي پلويس به كار رود.
برخالف شيمي درماني سيستميك -راديو راپي نمي واند عود مناطق كناري محه راديو راپي را كنترل نمايد.
در اغلب اوقات راديو راپي به صررورت ركيبي با شرريمي درماني به كار ميرود كه به دن كيمورادي ررن ميگويند .اين
روش درماني رايج در عود مو ضعي نا شي از سرطان روده بزرگ ميبا شد كه به صورت رادي ين  +فايو اف يو در اين
بيماران به كار ميرود .وقتي اين بيماري به مناطق ديگر متاسرررتاز داده اسرررت -راديو راپي درمان اميدوار كنندهاي
نيست .به هر يال حت شرايط خاص ممكن است به عنوان رفع عاليمي مثه درد به ويژه دردهاي است واني استناده
شود.
مراقبت پيگيرانه
اين مراقبت براي مام بيماران سرطاني ضروري ست .يك مراقبت پيگيرانه خوب شامه دزمايشهايي كه عود بيماري
را ثابت ميكند .يمايت فيزيولوژيكي و اجتماعي و كمك به شناخت اثرات طوالني مدت درماني در سرطان ميباشد.
يكي از موارد رس دور بازگ ررت بيماري اسررت .اغلب اوقات چند عالمت بيماري و چند غيير در بدن به عود بيماري
نسبت داده ميشود و اين ممكن است استرس را افزايش دهد .اگر چه عاليم براي بررسي عود ايتمالي اهميت دارند
و نبايد ناديده گرفته شررروند ولي بيماري هاي ديگر هم مي وانند اين عاليم را بروز دهند .ولي بيماريهاي ديگر هم
مي وانند اين عاليم را بروز دهند .يك مراقبت پيگيرانه خوب كمك ميكند ا علت واقعي اين عاليم را ب ررناسرريم و
اگر عودي وجود دا شته زود اقدام را ب نا سيم و اگر عودي وجود دا شته زود اقدام نماييم .در ميان ك ساني كه عود
دارند  50درصد يكسال و  80درصد سه سال پس از جرايي اوليه دچار عود شدهاند .پس مراقبت پيگيرانه در چند
سال اول ييا ي ميباشد.
معاینه پزشكي
كسي كه سرطان روده بزرگش درمان شده بايد ساليانه وسط پزشكش معاينه شود و در شرايط ويژه مثالب وقتي كه
چند عالمت يا يافتههاي غيرطبيعي وجود دارد بايد معاينه كامه انجام شود .وجود اين يافتهها در دزماي ات و معاينه
پز شكي مثالب يك غده لنناوي بزرگ (لننانوپا ي) يا زرد شدن سنيدي چ م (ايكتر ان سدادي) مممكن ا ست عالمت
خطر ي براي وجود عود با شد .عالم ديگر دن د سيت نام دارد كه به معني جمع مايع در شكم ا ست .وجود عدادي از
عاليم باال بررسي بي تري را طلب ميكند ا عود را دييد يا كذيب نمايد.
تستهاي آزمایشگاهي
اينها اغلب با گرفتن نمونه خون از بيمار انجام مي شود .بي تر اين ستها در فوا صه معين و براي كنترل چند يافته
غيرطبيعي ايتمال م كوك انجام مي شود .سر ابتدا ممكن است چندين بار كرار شوند اما اگر نتايج همه طبيعي بود
ممكن اسررت هر  3-6يا  12ماه يكبار كرار شرروند .چون اين بيماري اغلب به كبد متاسررتاز ميدهد يك مجموعه از
ستها به نام ستهاي عملكرد كبد كار جزيه و برر سي دقيق دن را از انجام ميدهند كه اينها غالباب همراه با ديگر
دزمايشهاي رو ين مثه شمارش سلولي و بيوشيمي انجام مي شوند .ومورهاي ويژه مانند سرطان روده بزرگ مادهاي
وليد ميكند كه مي وان دن را در خون شررناسررايي كرد و به دن ومور ماركر ميگويند .در ومور روده بزرگ CEA
يك ومور ماركر اختصاصي ميباشد (كار سينو اميريونيك دنتي ژن) كه افزايش سطح دن ممكن است دليه گسترش
يا متاستاز نياز به بررسي بي تر باشد.
كولونوسكپي
جدا از خطر عود بيماران با سررابيه سرررطان روده بزرگ در معرض افزايش خطر گسررترش يك سرررطان روده بزرگ
ثانويه ميباشند .اين مورد در  3درصد از موارد ديده مي شود .هدف از كولونوسكپي در دنهايي كه بيماري ان درمان
شده دو مورد ا ست .اولي ك ف عود مو ضعي و دومي ك ف پوليپها يا ومورهاي جديد ا ست .بيماراني كه جرايي

روده بزرگ كردهاند بايد يك سال بعد كولونو سكپي شوند واگر نتيجه اين دزمايش طبيعي بود سه سال بعد و سپس
هر پنج سال يكبار كرار شود.
تصویر برداريها
سي يا سكن -ام در دي و ديگر ا سكنها را مي وان براي عيين ميدار پا سخ به درمان و يافتن موارد عود يا متا ستاز
انجام داد .مثه بعضرري سررتهاي دزماي ررگاهي اين صررويربرداريها هم ممكن اسررت به دفعات كرار شرروند ولي با
گذشررت زمان دفعات دن كاهش مييابد .اسرركن ويژهاي به نام راديو ايمونوسررينتي گرافي ممكن اسررت براي ك ررف
متا ستاز انجام شود كه اين امر در بيماران با افزايش سطح  CEAمهم ا ست .اما وقتي با يك بيماري ناد شكار طرفيم
دزمايش هاي قراردادي كمك بي تري ميكنند.
مراقبت از كلستومي
كلسررتومي راهي اسررت كه از ميان شرركم به روده بزرگ باز ميشررود ا اجازه دفع مدفوع را بدهد .بي ررتر بيماران با
سرطان روده بزرگ ممكن ا ست بدون نياز به يك كل ستومي دايمي جرايي شوند .ولي وقتي كه محه عمه در يال
التيام است به يك كلستومي موقت نياز ميباشد .بسته به محلي از روده بزرگ كه كلستومي در دن انجام شده قوام و
دفعات مدفوع متغير ميبا شد .انتهاي باز كل ستومي را ا ستومي مينامند و دن پر از رگهاي خوني بوده وقتي حريك
شود پرخون ميگردد .مراقبت نه نها از ا ستوما بلكه از پو ست اطراف دن به نام پو ست پري ا ستومال الزم ميبا شد.
ن ليه استوما به طور باليوه باعث حريك مي شود پس پوست پري استومال بايد از ماس مستييم محافظ شود .يك
سي ستم كي سهاي در شكه هاي م تلف ساخته شده كه در همه دنها پو ست اطراف ا ستوما به و سيله يك م تلف
ساخته شده كه در همه دنها پوست اطراف استوما به وسيله يك عايق چسبدار م صوص محافظه شده است .در كه
اين پوست مي واند وسط هريك از قسمتهاي نامناسب اين سيستم شامه چسبندگي كم دن يا محرك بودن جنس
چ سب حريك شود .اين كي سهها بري سب نياز روزانه يك يا دوبار بايد ليه شوند .چون كل ستومي ع ضله دريره را
ندارد كنترل ارادي روي يركات روده وجود ندارد .پس از جرايي و بهبود دن بي ررتر بيماران با كلسررتومي قادرند به
طور عادي به زندگي خود ادامه دهند .دنها معموالب قادرند به طور طبيعي ب ورند و فعاليت هاي فيزيكي و اجتماعي
خود را در يد وسررريعي انجام دهند ولي بايد از بلندكردن اجسرررام سرررنگين خودداري نمايند زيرا اين كار مي واند
منجربه فتق شود .كل ستومي به ميدار كم رژيم غذايي – پو شاك -فعاليتها -م سافرت و روابط اجتماعي را محدود
ميسازد.
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