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سرطان كولون-ركتوم (كولوركتال)
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
سرطان كولوركتال بيماري است كه طی آن سلولهاي طبيعی واقع در كولون و ركتوم دچار تغييراتی شده،شروع
به رشدي بدون كنترل كرده و تا مدت زیادي زنده باقی می مانند .این تغييرات به طور طبيعی سالها به طول
می انجامد تا به صورتی وسيع و پيشرفته ظاهر گردد ولی در برخی انواع بيماري هاي ارثی ،تغييرات مزبور
ممكن است در غرض چند ماه تا چند سال روي دهند .عامل بروز این تغييرات عوامل مؤثر ژنتيكی ومحيطی
می باشد .در ابتدا ،رشد سلولی خود را به صورت یك پوليپ خوش خيم نشا ن می دهد كه در طول زمان به
سمت توموري بد خيم می رود .در صورتی كه این پوليپ ها خارج نشده ویا تحت درمان قرارنگيرند ،ممكن
است به سمت تغييرات سرطانی شدن پيشروي كنند.

ساختار كولون و ركتوم
كولون و ركتوم ،تشكيل دهندة رودة بزرگ هستند كه نقش مهمی را در توانایی بدن جهت هضم و جذب مواد
غذایی ایفا می كند .كولون از  4بخش تشكيل شده است:
كولون صعودي ،بخشی از كولون بوده كه از بن بستی به نام سكوم (محل شروع رودة بزرگ ،پس تخليه
محتویات روده كوچك) در سمت راست شكم،مجاور به آپاندیس شروع می شود .كولون عرضی كه در باالترین
قسمت شكم قرار گرفته است .كولون در سمت چپ شكم نيز ادامه یافته ودر نهایت ،كولون سيگموئيد در انتها
قرار گرفته كه مواد گوارش یافته را به ركتوم منتقل می كند.
سرطان كولوركتال می تواند از كولون و یا ركتوم منشاً گيرد .سرطانی كه از كولون منشاً گرفته را با عنوان
سرطان كولون و سرطانی كه ازركتوم منشاً گرفته باشد را با عنوان سرطان ركتوم می ناميم.
اغلب كانسرهاي كولوركتال از پوليپ ها منشاً می گيرند .انواع مختلفی از پوليپ ها وجود دارد ولی انواعی از
آنها كه خاصيت تبدیل به سرطان را دارند ،عبارتند از پوليپ هاي آدنوماتوز .به سبب آن كه این انواع
اختصاصی پولبپ ها ممكن است در نهایت به سمت سرطانی شدن پيش روند ،یكی از راههاي ممانعت از
سرطان كولوركتال عبارتست از شناسایی و خارج ساختن پوليپ ها قبل از بروز تغييرات سرطانی.اكثر سرطان
ها ي كولون و ركتوم از نوع آدنوكارسينوم هستند كه از سلولهایی كه در داخل كولون و ركتوم قرار گرفته اتد،
منشاً می گيرند.

مطالعات آماري
در صورتی كه سرطان كولوركتال در مراحل ابتدایی تشخيص داده شود ،امكان بهبودي كامل آن وجود دارد.
ميزان مرگ و مير ناشی از این سرطان در طی  20سال گذشته كاهش یافته است كه علت آن احتماالً به
خاطرتشخيص زود هنگام این نوع سرطان و بهبودي قطعی آن است .سرطان كولوركتال ،سومين علت شایع
مرگ و مير بين زنان و مردان در ایاالت متحده می باشد .عالوه برآن ،این سرطان ،سومين علت شایع سرطان
درزنان ومردان آمریكایی می باشد در سال  ، 2007نزدیك به  153760فرد بالغ ( 79130مرد و  74630زن) در
ایاالت متحده با تشخيص سرطان كولوركتوم تحت درمان قرار گرفته اند.
در صورتی كه این نوع سرطان در مراحل اوليه تشخيص داده شود ،ميزان نسبی بقاي  5ساله بيمار %90 ،می
باشد .در صورتی كه سرطان به غدد لنفاوي و یا ارگانهاي مجاور گسترش یابد ،ميزان بقا  %68و در صورتی كه
متاستاز دوردست روي داده باشد ،ميزان بقا به  %10خواهد رسيد.

عوامل خطر ساز و راههاي پيشگيري
عامل خطر ساز عبارتست از هر عاملی كه شانس فرد را جهت بروز و یا گسترش بيماري به سمت سرطان
افزایش دهد .برخی از این عوامل خطرساز قابل كنترل هستند ،نظير سيگار كشيدن و برخی را نيز نمی توان
كنترل نمود ،نظير سن و سابقه فاميلی .اگر چه ،عوامل خطر می توانند بر بيماري تاًثيرگذار باشند ولی بسياري
از این عوامل خطرساز را نمی توان به طور مستقيم به آن نسبت داد .برخی بيماران با وجود چندین عامل
خطرساز هرگز دچار سرطان نمی شوند در حاليكه سایرین بدون وجود هيج عامل خطرساز شناخته شده اي
دچار سرطان می گردند .علت سرطان كولوركتال ناشناخته می باشد ولی به نظر می رسد برخی عوامل سبب
افزایش بروز بيماري می گردند ،برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
آدنوما :چندین نوع مختلف ار پوليپ ها وجود دارند ولی یكی از آنها به سمت بدخيمی می رود كه با عنوان
پوليپ هاي آدنوماتوز یا آدنوما ناميده می شوند.
سابقه پوليپ هاي آدنوماتوز :پوليپ ها به تنهایی سرطان نيستند ،ولی برخی از آنها به سمت كانسر
كولوركتال می روند.
سن :خطر بروز سرطان كولوركتال با افزایش سن فرد ،زیادتر می گردد .سرطان كولوركتال ممكن است در
بالغين جوان و نوجوانان نيز روي دهد .ولی بيش از  %90موارد سرطان كولوركتال در افراد با سن باالتر از 50
سال روي می دهند .ميانگين سن تشخيصی این بيماران در ایاالت متحده 72 ،سالگی است.
بيماري التهابی روده ( :)IBDبيماران مبتال به IBDنظير مبتالیان به كوليت اولسراتيو یا بيماري
كرون.ممكن است به دنبال التهاب مزمن روده بزرگ سبب افزایش بروز خطر سرطان كولون گردند.

سابقه مشخصی وجود سرطان :افرادي كه سابقه مشخصی كانسر كولون دارند ،در معرض خطر بسيار
فراوانی جهت بروز مجدد سرطان كولون هستند .عالوه بر آن ،سرطان كولوركتال در زنانی كه سابقه وجود
كانسر تخمدان و رحم دارند ،با شيوع فراوانی دیده می شود.
سابقه خانوادگی :سرطان كولوركتال تمایل بسيار به بروز در افرادي دارد كه سابقة بيماري مشابه را در
والدین ،جد پدري و یا مادري و یا كود كان خود دارند ،به خصوص زمانی كه سابقة وجود این سرطان در افراد
كمتر از  60سال یك خانواده وجود داشته باشد .اعضاي خانواده هاي مبتال به برخی بيماري هاي ارثی ناشایع
نظير پوليپ هاي آدنوماتوز فاميليال ( ) FAPو یا سرطان كولوركتال غير پوليپوزي ( ) HNPCCارثی نيز
درمعرض خطر بالقوه اي جهت بروز سرطان كولوركتال می باشند.
عدم تحرك جسمانی و چاقی :عدم تحرك جسمانی و فعاليت فيزیكی و نيز چاقی به عنوان عوامل خطرساز
بروز سرطان كولوركتال شناخته شده اند.
سيگار كشيدن :مطالعات اخير نشان داده اند كه ميزان مرگ ومير ناشی از سرطان كولوركتال در افراد
سيگاري نسبت به غيرسيگاري ها ،به طور فزاینده اي افزایش نشان داده است.
داروهاي ضد التهابی غيراستروئيدي ( :) NSAIDsبرخی مطالعات مؤید آن هستند كه مصرف آسپرین
و یا سایر NSAIDsسبب كاهش بروز پوليپ ها در بيماران با سابقه سرطان كولوركتال یا پولبپ ها می گردد.
با این وجود ،استفاده منظم از  NSAIDsبا عوارض جانبی مهمی نظير خونریزي معده و تشكيل لخته و بروز
حمالت و سكته هاي قلبی و مغزي ،همراه است.
رژیم مكمل هاي غذایی :رژیم غذایی غنی از ميوه ها و سبزیجات همراه با مصرف كم گوشت قرمز ممكن
است در كاهش خطر بروز سرطان كولون كمك كننده باشد .برخی مطالعات نشان داده اند كه تجویز مكمل
هاي حاوي اسيد فوليك و كلسيم سبب كاهش بروز خطر سرطان كولوركتال می گردد.

غربالگري
سرطان كولوركتال اغلب از طریق انجام غربالگري منظم با تشخيص پوليپ هاي پيش سرطانی قابل شناسایی
است .توصيه به انجام غربالگري توسط پزشك بر اساس سن بيماروسابقه فاميلی وي صورت می گيرد .ميانگين
سن شروع غربالگري؛  50سالگی در سفيدپوستان و 45سالگی درسياه پوستان است .به سبب آنكه سرطان
كولوركتال می تواند بدون هيچگونه عالئم و نشانه اي روي دهد ،انجام آزمون هاي غربالگري به طور منظم در
تمام افراد می تواند سبب تشخيص زود هنگام سرطان كولوركتال شده كه این امر انجام درمان قطعی را در
این بيماران امكان پذیر می سازد.
جهت غربالگري می توان از روشهاي زیر استفاده كرد:

شروع غربالگري از سن  50سالگی در زنان و مردان ميانگين خطر بروز ،با استفاذه از یكی روشهاي زیر:


انجام ساليانه تست خون مخفی در نوع () FOBT



سيگموئيدوسكوپی انعطاف پذیر هر  5سال



انجام ساليانه تست خون در مدفوع به همراه سيگموئيدوسكوپی انعطاف پذیر هر  5سال



كولونوسكوپی هر  10سال

در صورت مثبت بودن هر كدام از تست هاي باال ،پيگيري با كولونوسكوپی باید انجام پذیرد.
افرادي كه هر یك از عوامل خطر ساز زیر را از نظر بروز سرطان كولوركتال دارند ،باید زودتر تحت آزمونهاي
غربالگري قرار گيرند:


سابقه شخصی سرطان كولوركتال یا پوليپ هاي آدنوماتوز



سابقه قوي خانوادگی سرطان كولوركتال یا پوليپ ها ( وجود سرطان یا پوليپ ها در اقوام
درجه یك با سن كمتر از  60سال یا در اقوام درجه دو در هرسنی) اقوام درجه یك عبارتند
از:
پدر ،مادر ،فززند



سابقه شخصی بيماري التهابی مزمن روده



سابقه خانوادگی سندرم هاي سرطانی كولوركتال ارثی(  FAPو) HNPCC

تست خون مخفی در نوع () FOBT
این تست ،آزمایش جهت تشخيص وجود خون در مدفوع بوده كه مثبت بودن آن می تواند داللت بر وجود
سرطان یا پوليپ داشته باشد .پوليپ ها ( مخصوصاً ) و همچنين سرطان ها به طور مداوم خونریزي ندارند،
بنابراین آزمایش  FOBTباید بر روي چندین نمونه مدفوعی ساالنه انجام شود.

سيگموئيدوسكوپی قابل انعطاف
سيگموئيدوسكوپ ،لوله اي است كه به داخل ركتوم وكولون تحتانی وارد شده واز نظر پوليپ ها ،سرطان و
سایر اختالالت بررسی می گردد .در طی این فرآیند ،پزشك قادر به برداشتن كامل پوليپ ها و یا نمونه برداري
از ضایعات مشكوك می باشد.

كولونوسكوپی
این آزمون ،پزشك را قادر می سازد تا تمامی ركتوم و كولون را مشاهده كرده و از ضایعات مشكوك نمونه
برداري انجام دهد.

باریوم انما با كنتراست دو گانه
در بيمارانی كه قادر به تحمل كولونوسكوپی نيستند ،از باریوم انما استفاده می شود .كه بعد از تجویز آن،
عكسبرداري متوالی از كولون و ركتوم در وضعيت ایستاده از بيمار به عمل می آید.

نشانه ها
با شروع عالئم هشدار مربوط به سرطان كولوركتال ،امكان تشخيص زود هنگام و درمان موفقيت آميز این نوع
سرطان وجود دارد .در صورت وجود هر یك از عالئم زیر ،حتماً به پزشك خود مراجعه نمایيد:


تغيير در عادات روده اي



اسهال ،بيوست و یا احساس عدم دفع كامل



وجود خون بسيار تيره یا رگه هاي خون روشن د رمدفوع



مدفوعی كه نسبت به حالت طبيعی ،نازكتر و یا قطور تر گشته است



احساس ناراحتی در شكم شامل احساس پري و كرامپ



كاهش وزن بدون توجيه



خستگی پایدار



آنمی فقرآهن غيرقابل توجيه

تشخيص
براي اكثر انواع سرطان ها ،بيوپسی تنها راه تشخيص قطعی سرطان است .از آزمونهاي تصویر برداري جهت
یافتن متاستازهاي سرطانی استفاده می شود .جهت تشخيص بيمار مبتال به سرطان كولوركتال ،پزشك در
ارتباط با سابقه پزشكی بيماروسابقه خانوادگی و انجام معاینه فيزیكی ،تستهاي مختلفی را درخواست می
نماید .پزشك ممكن است هر یك از روشهاي كولونوسكوپی ،باریم انما ،سيگموئيدوسكوپی را انجام دهد.
عالوه برآنها باید در صورت وجود توده اي مشكوك ،بيوپسی صورت گيرد.

آزمایشات خونی
به سبب آنكه سرطان كولوركتال اغلب با خونریزي به داخل روده بزرگ یا ركتوم همراه است ،بيماران مبتال یه
این نوع سرطان ممكن است با آنمی مراجعه نمایند .آزمایش دیگر عبارتست از اندازه گيري سطح پروتئينی
به نام آنتی ژن كارسينوامبریونيك ( ) CEAكه مقادیر باالي آن نشان دهنده گسترش سرطان به سایر
قسمتهاي بدن است ، CEA .تستی مطلق جهت سرطان كولوركتال نيست زیرا تنها در %60بيماران مبتال به
سرطان كولوركتال كه به سایر نقاط بدن انتشار یافته است ،افزایش می یابد.
علل دیگري نيز می تواند سبب افزایش  CEAگردند .اغلب از اندازه گيري سطح CEAجهت پيگيري بيماران
مبتال به سرطان كولوركتال كه تحت درمان قرارگرفته اند ،استفاده می شود.

آزمونهاي تصویربرداري
عبارتند از :توموگرافی كامپيوتري( CTاسكن) ،سونوگرافی ،عكس ساده قفسه صدريPET ،اسكن

مرحله بندي
مرحله بندي عبارتست از راهی جهت تشریح وضعيت یك نوع سرطان نظير عمل تومور و گستردگی آن.
پزشكان با استفاده از آزمایشات گوناگون ،سرطان ها را مرحله بندي می كنند .دانستن مرحله بندي سبب
ميشود تا پزشك قادر به انتخاب بهترین درمان و نيز پيشگوئی پيش آگهی بيماري ( شانس بهبودي) باشد.
یكی از ابزارهاي كه پزشكان با توجه به آن می توانند سرطان را مرحله بندي كنند ،استفاده ازسيستم TNM
است .این سيستم از سه جزء تشكيل یافته است :مشخصات تومور ،وضعيت غد لنفاوي اطراف تومور ،گسترش
تومور به سایر نقاط بدن .براساس سيستم فوق نمره بندي آن پزشكان را قادر به مرحله بندي سرطان هستند.
تومور( : ) Tسيستم نمره دهی آن از  0-4ميباشد و مشخصات هر یك از انها عبارتند از:
 :Txتومور اوليه قابل ارزیابی نمی باشد
 :T0هيچ شواهدي از وجود سرطان دركولون و ركتوم نيست
 ( :Tisكارسينوم در جا) :سلولهاي سرطانی تنها د رسطح اپيتليوم دیده می شود
 :T1تومور به الیه زیر مخاط گسترش یافته است
 :T2تومور به الیه عضالنی جدار روده گسترش یافته است

 :T3تومور از الیه عضالنی به الیه سروزي ( پرده اي نازك از بافت همبند كه خارجی ترین الیه
روده بزرگ را در برگرفته است ) گسترش یافته است.
 :T4تومور به سایر ارگانها تهاجم یافته و سبب سوراخ شدگی جدار كولون در ركتوم می گردد
غدد لنفاوي) :(Nسيستم نمره دهی آن عبارتست از:
 :Nxغدد لنفاوي منطقه  0به سبب عدم وجود اطالعات كافی ،قابل ارزیابی نمی باشد
 :N0هيچ گونه شواهدي از متاستاز غدد لنفاوي منطقه اي وجود ندارد
 :N1متاستاز در یك تا سه منطقه غدد لنفاوي وجود دارد
 :N2متاستاز در چهار یا تعداد بيشتري منطقه لنفاوي وجود دارد
متاستاز دوردست(  :)Mسيستم نمره دهی آن عبارتست از:
 :Mxمتاستاز دوردست قابل بررسی نمی باشد
 :M0بيماري متاستاتيك نمی باشد
 :M1متاستاز دوردست وجود دارد
انواع مرحله بندي سرطان كولوركتال بر پایه نمره دهی سيستم TNM
مرحله ( )Stageصفر :عبارتست از " كارسينوم در جا" كه طی آن سلولهاي سرطانی تنها در مخاط كولون و
ركتوم دیده می شود.
مرحله(T1,N0,M0 T2,N0,M0 :I )Stage
مرحله(T3,N0,M0:IIA)Stage
مرحله(: T4,N0,M0 IIB)Stage
مرحله(T1,N1,M0 T2,N1,M0 :IIIA)Stage
مرحله(T3,N1,M0 T4,N1,M0 :IIIB)Stage
مرحله(any T,N2,M0 :IIIC)Stage
مرحلهanyT,anyN,M1 IV

عود :عود سرطان یعنی بازگشت مجدد آن پس از درمان ،در این حالت ممكن است سرطان در كولون یا ركتوم
یا در هر نقطه دیگر از بدن روي دهد.
درحه بندي تومور :پزشكان ممكن است از درجه بندي تومورها استفاده كنند كه به معنی مقایسه تومور با
بافت طبيعی می باشد .سيستم درجه بندي آن عبارتست از:
 :GXدرجه تومور قابل ارزیابی نسيت.
 : G1سلولهاي سرطانی بسيار شبيه سلولهاي طبيعی می باشد( تمایز متناسب و خوب)
 : G2سلولهاي سرطانی نسبت به سلولهاي طبيعی ،به ميزان اندكی متفاوت هستند( تمایز متوسط)
 : G3سلولهاي سرطانی به ميزان بسيار اندكی شبيه سلولهاي طبيعی هستند( تمایز اندك)
 :G4سلولهاي سرطانی هيچ شباهتی به سلولهاي طبيعی ندارند( تمایز یافته)

درمان
درمان معمول مرحله صفر سرطان در جا عبارتست از پوليپكتومی ساده حين كولونوسكوپی .در این حالت،
هيچ احتياجی به عمل جراحی اضافه نمی باشد مگر آنكه نتوان پوليپ را به طور كامل بوسيله پوليپكتومی
خارج نمود.
درصورتی كه سرطان در مرحلة  Iباشد ،خارج سازي تومورو غدد لنفاوي اطراف آن به طریقة جراحی ،تنها راه
حل درمانی است .بيماران مبتال به مرحلة  IIسرطان كولون باید تحت جراحی و به دنبال آن شيمی درمانی
قرار گيرند ( كه تحت عنوان شيمی درمانی  adjuvantناميده می شود) .هرچند ،درمان جراحی به تنهایی با
نتایج عالی همراه بوده و هنوز درمان مكمل شيمی درمانی در این مرحله مورد بحث می باشد.
در صورتی كه بيمار در مرحلة  IIIسرطان كولون قرار داشته باشد ،درمان ارجح عبارتست از جراحی و به
دنبال آن شيمی درمانی  . adjuvantدر مبتالیان به سرطان كولون داخل  IIو ، IIIپرتو درمانی اغلب در
تركيب با شيمی درمانی ،حتی قبل و یا بعد ازجراحی نيز به كار برده می شود.
در مرحلة  ،IVبيماران ممكن است تحت عمل جراحی قرار گيرند و یا كاندید جراحی باشند .درمان استاندارد
در این گروه عبارتست از:
شيمی درمانی همراه با تجویز عوامل بيولوژیك و در صورت امكان ،انجام عمل جراحی جهت خارج نمودن
متاستازها.

جراحی
شایعترین درمان سرطان كولوركتال ،عمل جراحی جهت خارج نمودن تودة تومورال می باشد .عالوه برآن باید
بخشی از كولون یا ركتوم سالم و نيز غدد لنفاوي نزدیك به آنها را نيز خارج نمود.
برخی بيماران ممكن است قادر به انجام عمل جراحی الپاراسكوپی كولوركتال باشند .با این تكنيك می توان
تحت بيهوشی بيمار چندین لوله را جهت مشاهدة فضاي كولوركتال وارد شكم نمود .با انجام این تكنيك،
برشهاي شكمی كوچكتر بوده و طول دورة بهبودي پس از عمل نسبت به عمل جراحی باز شكم بسيار كوتاهتر
است.
در تعداد كمی از بيماران ،بيمار مبتال به سرطان ركتوم ممكن است نياز به داشتن كولستومی و یا استوما (
برقراري ارتباط به سطح پوست هاي شكمی جهت تخلية محتویات آن نظير مواد دفعی كه در یك كيسة متصل
به محل كولستومی و یا استوما در سطح پوست) باشند.
با وجود تكنيك ها ي جراحی جدیدتر واستفاده از پرتو درمانی و شيمی درمانی قبل از انجام عمل جراحی،
اغلب بيماران مبتال به سرطان ركتوم ،احتياجی به كولستومی دائم نخواهد داشت.
عوارض جراحی عبارتند از :درد و تندرنس در محل عمل .عالوه بر ان ،عمل جراحی ممكن است سبب بروز
یبوست یا اسهال ن يز گردد .بيمارانی كه كولستومی دارند ،ممكن است در اطراف محل استومی دچار عالئم
تحریك موضعی گردند.

شيمی درمانی
شيمی درمانی عبارتست از استفاده از داروهاي شيميایی جهت نابود كردن سلولهاي سرطانی كه به دنبال عمل
جراحی به منظور حذف هرگونه سلول سرطانی باقی مانده ،تجویز می گردند .در برخی مواقع ،پزشك شيمی
درمانی و پرتوتابی را قبل از جراحی به منظور كوچك نمودن اندازه تومور ركتوم و كاهش شانس عود سرطان،
تجویز می كند.
به سبب آنكه شيمی درمانی عالوه بر سلولهاي سرطانی سبب از بين بردن سلولهاي سالم و طبيعی نيز می
گردد ،بنابراین با عوارض جانبی نيز همراه می باشد .شایعترین عوارضی كه به دنبال شيمی درمانی سرطان
كولوركتال روي می دهند عبارتند از :تهوع ،استفراغ ،اسهال و زخم هاي دهانی.
هرچند ،داروهایی جهت ممانعت از بروز این عوارض جانبی دردسترس می باشد .همچنين ،نوروپاتی ( احساس
كرختی و بی حسی در قسمتهاي انتهایی اندام هاي فوقانی و تحتانی ،از دست رفتن موها) نيز ممكن است
روي دهد عارضه اي ناشایع در بيماران مبتال به سرطان كولوركتال بوده كه تحت شيمی درمانی می باشند.

پرتو درمانی
پرتو درمانی عبارتست از استفاده از دوزهاي باالي اشعة  Xجهت نابود كردن سلولهاي سرطانی كولوركتال .به
خاطر تمایل این تومور به عود موضعی ،رادیو تراپی ممكن است قبل از عمل جراحی ( كه با عنوان درمان
 Neoadjuvantناميده می شود) جهت چروكيده و جمع نمودن تومور به منظور خارج ساختن آسانتر آن و یا
پس از جراحی جهت تخریب هر گونه سلول سرطانی باقی مانده ( كه با عنوان درمان  adjuvantناميده می
شود).
از تركيب شيمی درمانی -پرتوتابی قبل از عمل جراحی جهت ممانعت از و یا كاهش شانس بازگشت بيماري
استفاده شود.
به طور كلی 6 ،نوع دارو جهت مبتالیان به سرطان كولوركتال در ایاالت متحده مورد پذیرش
قرار گرفته است .این داروها عبارتند از:


)Fluorouracil(5-fu



)Capecitabine (Xeloda



Irinotecan



)Oxaliplatin (Eloxatin



)Bevacizumab (Avastin



Cetuximab

برخی درمانهاي شایع عبارتند از:


5-fu



 5-fuهمراه با Leucovorin



Capecitabine



 5-fuهمراه با Leucovorinو Oxaliplatin



 5-fuهمراه با Leucovorinو Irinotecan



 Irinotecanبه تنهایی



Capecitabineهمراه با Oxaliplatinیا Irinotecan

Bevacizumab یاCetuximab هر یك از داروهاي باال همراه با
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