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 توجه: این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.  
 

 دكتر كيانوش انصاري گيالنی

 

 هاي اخير خبرهاي ناگواري به گوش رسيد مبني بر اينكه:طي هفته 

 كند.درصد آقايان را گرفتار مي 12ها و درصد خانم 13روده بزرگ سرطان 

 ها دومين علت مرگ در كشورهاي غربي هستند )هنوز هم اولين طبق آخرين آمار منتشر شده، سرطان

 هاي قلبي است(.علت، بيماري

 ارد. ها، سرطان روده بزرگ سومين رتبه را از نظر شيوع در جهان دمتعدد سرطان  در ميان انواع 

 12درصد و درميان آقايان  13ها رقمي معادل امروزه در صد شيوع سرطان روده بزرگ در ميان خانم 

 درصد است. 

 هزار مورد جديد از اين بيماري فقط در آمريكا  106هاي منتشر شده، ساالنه بر اساس جديدترين گزارش

 دهد كه رقم قابل توجهي است. رخ مي

 توانند از بروز و ها به دليل اينكه محتوي فيبر هستند، ميها و سبزيه ميوهشايد شما هم شنيده باشيد ك

ايجاد سرطان روده بزرگ جلوگيري كرده و در واقع به صورت يك عامل محافظتي عمل كنند ولي امروزه 

 اند كه عامل محافظتي اصلياز دانشمندان ثابت كرده  در اين باره اختالف نظرهايي به وجود آمده و برخي

ها و مواد غذايي موجود است... پس به هر حال ها فيبر نيست بلكه برخي از ويتامينها و سبزيدر ميوه

 خوردن ميوه و سبزي كمك كننده است و شايد دليلش براي فرد مصرف كننده خيلي مهم نباشد! 

 ين بيماري را كه توانند ضايعات اوليه در ااند كه ميجالب است بدانيد كه به تازگي داروهايي كشف شده

 گويند، به شكل قابل توجه ومعنادار كاهش دهند. اصطالحا به آنها ضايعات پيش بدخيم مي

 بيشتر بدانيم 

هاي دستگاه گوارش، دچار تغييرات روده بزرگ بخشي از دستگاه گوارش است كه با شيوع بيشتري از ساير بخش

كنند تا ورده شده در طول دستگاه گوارش حركت ميهاي خشود. مواد غذايي و نوشيدنيبدخيمي و سرطان مي

ها و غيره كه براي بدن الزم و مفيد هستند به طور تدريجي جذب بدن شده و ها، پروتئينها، قندها، چربيويتامين

 اضافات نيز از بدن دفع شوند.

 زنگ خطر 

 كرد:توان به اين موارد اشاره از جمله عوامل خطر در ايجاد سرطان روده بزرگ مي

  سال  50سن باالي 



  سابقه خانوادگي مثبت از سرطان روده بزرگ 

   سابقه مثبت در خود فرد از سرطان قبلي روده بزرگ، تخمدان، رحم يا پستان 

  سابقه مثبت در خود فرد از سرطان قبلي روده بزرگ، تخمدان، رحم يا پستان 

  ها، زوايد انگشتي شكل هستند كه در برخي افراد در روده بزرگ يافت پوليپ در روده بزرگ )پوليپسابقه

شوند و تنها برخي از شوند البته به خاطر داشته باشيم كه همه انواع پوليپ عامل خطر محسوب نميمي

 آنها از اين نظر اهميت دارند(

 بنا بر روايتي، كم بودن مقدار فيبر در رژيم غذايي 

 مصرف غذاهاي پر چرب 

  مصرف بيش از حد گوشت قرمز 

 خبر خوش 

توانيم سرطان روده بزرگ را در مراحل زودرس كشف هايي كه صورت گرفته است، ميخوشبختانه امروزه با پيشرفت

 و درمان كنيم. البته تشخيص زودرس آن وابستگي فراوان و شديدي با همكاري بيماران دارد.

سالگي همه ما بايد با فواصل  50ه در باال به آن اشاره كرديم و بايد به آن توجه داشت، از سن عالوه بر عاليم كلي ك

هاي خاصي را انجام دهيم. علت اين است كه متأسفانه سرطان روده مرتب و تعيين شده از طرف پزشك، آزمايش

حتمال دارد تا مراحل ديررس بزرگ هميشه هم عالمت دار نيست و اگر جزو گروه بدشانس و بدون عالمت باشيم، ا

 مان صورت نگيرد و زمان را به سرعت از دست بدهيم. نيز تشخيص درست بيماري

هاي تشخيصي براي اين بيماري ممكن است چندان خوشايند نباشد يا مختصري درد از طرف ديگر برخي از روش

شود و آن وقت است كه برخي كل اضافه ميهمراه داشته باشد. شرم و حيا از تحت معاينه قرار گرفتن نيز به اين مش

دهيم، تشخيص ها نيستيم و با تأخير يا اهمالي كه در اين زمينه از خود نشان ميبرخي آزمايش  از ما حاضر به انجام

ها، انجام آزمايش مدفوع است. اين كاهيم، يكي از اين آزمايشدر اصل از اثر بخشي درمان مي  را به تعويق انداخته

 كند كه در صورت وجود خون مخفي در مدفوع، آن را كشف كنيم. كمك مي آزمايش

هاي ظريفي هستند و پس چند روش تشخيصي ديگر نيز موجود است با استفاده از دستگاه خاصي كه داراي دوربين

كنيم. يهاي الزم به بيمار، دستگاه گوارش و به خصوص روده بزرگ را مستقيماً مشاهده و بررسي ماز دادن آمادگي

 ها الزم نمونه برداري هم انجام بدهيم. توانيم از قسمتبه اين ترتيب حتي مي

 و اما درمان 

جراحي روش اصلي درمان سرطان روده بزرگ است. در اين صورت اغلب الزم است قسمتي از روده بزرگ را كه 

دفع كه )تا مدتي و گاه مادام العمر ( محتوي بافت بدخيم است، از بدن خارج كنيم. اين بيماران بنا به وضعيت خاص 

هاي روحي رواني دارند. بيمار و خانواده او بايد پيشاپيش با اين وضعيت كنند نياز به حمايتبعد از جراحي پيدا مي

آشنا شوند و از پزشك معالج خود در اين زمينه كمك بگيرند. البته در كنار جراحي، شيمي درماني و پرتو درماني 

دهد. بهتر است درباره عوارض هر كند و شانس درمان صد در صد را افزايش ميل توجهي به بيمار مينيز كمك قاب

يك از آنها نيز از پزشك خود سوال كنيد تا آمادگي بيشتري براي ادامه درمان داشته باشيد. به عنوان مثال برخي از 

خستگي، نازك شدن مو يا از دست دادن آن )  ها،عوارض شيمي درماني شامل موارد زير است: تهوع، اسهال، عفونت

شود( و غيره. اين عوارض گذرا هستند و بعد از اتمام دوره شيمي درماني، كه البته تنها با برخي از داروها ايجاد مي

 شوند. برطرف مي

مثل اسهال، راديوتراپي نيز داراي عوارضي است كه برخي از آنها به عوارض ديده شده در شيمي درماني شبيه است، 

خستگي و تهوع، برخي از ساير عوارض، قرمزي و دردناك شدن پوست در محل درمان و التهاب مثانه است كه سبب 

 شود. تكرر ادرار و ناراحتي ضمن ادرار كردن مي

 شانس موفقيت 



باالست، به طوري كه اگر تشخيص به موقع داده شده باشد و سرطان هنوز از روده خارج نشده باشد، شانس موفقيت 

هاي بيشتري را نيز پشت سر توانند سالمانند و حتي ميدرصد بيماران تا پنج سال بعد از تشخيص زنده مي 90

 يابد. بگذارند. طبيعتاٌ به دنبال دست اندازي و گسترش بدخيمي اين رقم كاهش مي
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