
  سرطان روده:

 معدهمتر طول دارد و بین  ۶کولون یا روده بزرگ بخشی از دستگاه گوارشی بدن می باشد. روده باریک حدود 

می باشد و از انتھای  مواد غذاییو روده بزرگ قرار گرفتھ است. عملکرد اصلی روده باریک، ھضم و جذب 

شروع شده و بھ روده بزرگ ختم می شود و سپس روده بزرگ نیز از آنجا تا محل مقعد ادامھ می  معده

نگار روده بزرگ یا سرطان کولون گونھ ای سرطان است کھ در آن سلول ھای بزرگ یا چ سرطان رودهیابد.

 سرطانی در درون بافت روده شروع بھ تکثیر می کنند .

بزرگ و راست روده اغلب بھ صورت چند پولیپ، یعنی توده ھای خوش خیم بر روی سطح داخلی  سرطان روده

  راست روده، آغاز می شود.

  

   سرطان رودهعوامل افزایش احتمال 

  عوامل افزایش دھنده ابتال بھ سرطان روده:

سال دارند، اما ممکن است این بیماری در ھر سنی اتفاق  ۵٠سن:اکثر افراد مبتال بھ این بیماری سن باالی • 

  بیفتد.

پرچربی و پرانرژی و کم فیبر و مصرف کم میوه و سبزی، رابطۀ  رژیم غذایی:بین این بیماری و  رژیم غذایی• 

  مستقیم وجوددارد.



ً بعد از •  پولیپ ھا :این بیماری بھ صورت رشد توده ھای خوش خیم در جدار روده تعریف می شود کھ معموال

  پولیپ ھا شانس ابتال بھ سرطان روده بزرگ را افزایش می دھند. سالگی شایع است. ۵٠سن 

ً سرطان ھای روده بزرگ داشتھ اند و خانم •  سابقھ بیماریھای قبلی :احتمال ابتال بھ این بیماری در افرادی کھ قبال

  ھایی کھ مبتال بھ سرطان تخمدان، رحم، یا پستان بوده اند بیشتر است. 

کھ نزدیکانی مثل پدرو مادر و خواھر و برادرشان بھ این نوع از سرطان مبتال شده اند، انتقال وراثتی :افرادی • 

ً اگر زیر    سال بوده باشد، باید خود را تحت نظر پزشک متخصص قرار دھند . ۵٠خصوصا

کولیت اولسروز :در این بیماری پوشش جدار روده بزرگ دچار التھاب شده است. افراد مبتال بھ این بیماری • 

  تمال بیشتری در ابتال بھ سرطان کولورکتال دارند.اح

برای پیشگیری پولیپ  آسپرین. سایر عوامل خطر شناختھ شده ھستند مواد مخدرچاقی، مصرف الکل، استفاده از 

  ھای آدنوماتوز روده بزرگ و راست روده، در افرادی با سابقة این ضایعات مؤثر است.

  
  

  عالئم ابتال بھ سرطان روده

  بیماریعالئم 

  و بیماری ھای التھابی روده باشد. بواسیرعالئم این بیماری ممکن است شبیھ بھ سایر عالئم نظیر عفونتھا، تب، 

  کھ مراجعھ بھ پزشک را ضروری می کند می توان موارد زیر را نام برد:از جملھ نشانھ ھایی 

یا کاھش قطر مدفوع در صورتی کھ بیش از  یبوست، اسھالوجود ھرگونھ تغییر در عادات دفعی روده نظیر • 

  یک روز طول بکشد و علت آن نامعلوم باشد.

  ، چھ قابل رؤیت باشد چھ با انجام آزمایش معلوم شود.خون در مدفوعخون ریزی از راست روده یا وجود • 



  معدهدردھای قولنجی • 

  استفراغ• 

  ضعف و خستگی• 

  یرقان و زردی پوست یا سفیدی چشم• 

  حرکت درون روده• 

  معدهکرامپ یا گرفتگی • 

  مدفوع خونی• 

  کاھش قابل مالحظھ وزن• 

  احساس خستگی• 

  باشد. ، دفع مدفوع کمتر از سھ بار در ھفتھ یکی از نشانھ ھای سرطان روده بزرگ مییبوست• 

  .یبوستتھوع و استفراغ بھ چند دلیل بھ وجود می آید:کاھش جریان خون، درد و • 

  بزرگ کمک نماید. روده تشخیص سرطانگاز معده و نفخ نیز یکی از مواردی است کھ می تواند بھ • 

 کم خونیاحساس سنگینی و رخوت نیز از دیگر نشانھ ھا می باشد. سرطان، باعث کمبود خون و بھ دنبال آن، 

  می شود. بھ ھمین دلیل احساس تنبلی، سستی و ... ایجاد می شود. کمبود آھنناشی از 

  
  

  عوامل متغییر خطر

  عوامل خطری کھ می توان آنھا را تغییر داد:



گوشت رژیم ھای پرچرب و کم فیبر باعث افزایش سرطان می گردد. ھمچنین رژیم ھای حاوی :رژیم غذایی -
، شانس ابتال بھ سرطان کولون را افزایش می دھد.برای جلوگیری از سرطان می توان بیشتر سبزیجات و قرمز

  میوه را مصرف کرد.

رزش کنید تا بیمار دقیقھ در روز و ٢٠کسانی کھ ورزش نمی کنند، باید منتظر سرطان باشند.  ورزش کردن: -

  نشوید.

چاقی از بزرگ ترین عوامل مرگ ناشی از سرطان است، در نتیجھ برنامھ غذایی خود را طوری تنظیم چاقی: -

  کنید کھ وزنتان متعادل بماند.

می  بیماران سرطانیدرصد از  ١٢سیگار نھ تنھا بھ ریھ آسیب می رساند، بلکھ باعث مرگ سیگار کشیدن: -

شود. سیگار موجب تورم رگ می شود و مواد مضر آن جذب خون می گردند، بھ ھمین سبب افزایش دھنده 

  سرطان شناختھ شده است.

  لکلی نیز موجب بروز سرطان و انواع بیماری ھا می شوند.مشروبات ا نوشیدن مشروبات الکلی: -

  

  روده تشخیص سرطاننحوه 

  تشخیص بیماریمراحل 

رشد سرطان روده ممکن است سال ھا بھ طول بینجامد و تشخیص بھ موقع آن، شانس بھبودی را بھ طور 

ابراین، انجام تست ھای دوره ای کھ در متن زیر آمده اند، در افرادی کھ در گروه چشمگیری افزایش می دھد. بن

  خطر قرار دارند توصیھ می شود.



  : تنھا تومورھای بزرگ و قابل لمس را آشکار می کند. (DRE)آزمایش دیجیتال کولون  -

:با یک پروب نوری (سیگموئیدوسکوپ) کھ از انتھای روده بزرگ وارد خون در مدفوعآزمایش وجود لختھ  -

  شده، ھر گونھ پولیپ یا موارد غیرعادی را شناسایی می کند.

  : وجود برخی از انواع خاص پروتئین ھا در خون بیمار، عالمت تومور است. آزمایش خون -

پروکتوسکوپی :در این روش از طریق دستگاه ھای خاصی بھ صورت مستقیم داخل راست روده و قسمت ھای  -

قابل تشخیص ھستند.  تحتانی روده بزرگ مورد مشاھده قرار می گیرد. از طریق این روش نیمی از سرطان ھا،

  در این روش ممکن است بیمار احساس فشار کند، اما دردی را احساس نخواھد کرد.

کولونوسکوپی :از طریق این روش نیز با ابزارھای خاصی، مشاھده کلی روده بزرگ و راست روده ممکن  -

  می شود. در این حالت نیز فرد دردی را احساس نخواھد کرد.

جود ھر گونھ توده در طول این قسمت ھا نیاز است کھ بخشی از توده برداشتھ شود تا بیوپسی : در صورت و -

  در زیر میکروسکوپ از نظر وجود بافت یا سلول ھای سرطانی مورد بررسی قرار گیرد.

در خانواده ھایی کھ بھ صورت وراثتی احتمال ابتال بھ مواردی از  مشاوره ژنتیک: تست و  مشاوره ژنتیک -

را دارند،  (FAP)یا پولیپ غده ای خانوادگی  (HNPCC)وده غیرپولیپی سرطان کولون نظیر سرطان ر

  پیشنھاد می شود.

چون سرطان روده بزرگ و راست روده پنھان کار است، غربالگری راه حل ردیابی زودھنگام می باشد. در 

  نجام شود.سال یکبار آندوسکوپی روده بزرگ ا ١٠سالگی می رسند، باید ھر  ۵٠اکثر افرادی کھ بھ 

  

  سرطان روده بزرگ (کولون) چگونھ درمان می شود؟

روده بزرگ بستھ بھ نوع آن، پیشرفت بیماری، مکان بیماری، سن شما، وضعیت سالمتی شما و  درمان سرطان

  کولون شامل: درمان سرطانتوسط پزشک تجویز می شود. معمول ترین شیوه ھای … 

در جراحی پزشک بخشی از تومر یا پولیپ را برمی دارد و یا اگر بیماری پیشرفتھ باشد مجبور بھ  -جراحی

  برداشتن کل کولون درگیر سرطان می شود.

 شیمی درمانیدر این درمان از دارو برای نابود کردن سلول ھای سرطانی استفاده می شود.  -شیمی درمانی

  معموال پس از جراحی استفاده می شود.

از این روش برای کشتن سلول ھای سرطانی پس از جراحی و یا کوچک کردن  -پرتو درمانی (رادیو تراپی)

  تومور ھای کوچک قبل از جراحی استفاده می شود.

  
  
  



  بر سرطان کولون زردچوبھو  پیازاثر 

(کورکومین و کوئرستین) موجب کاھش اندازه و تعداد پولیپ ھای روده می  پیازو  زردچوبھترکیبات موجود در 

  شود.

 


