
ھاي بدن در یك تومور بدخیم بھ طور غیر عادي تقسیم و اي است كھ در آن سلولگار بیماريَسَرطان یا َچن
ھاي سرطاني از سازوكارھاي عادي تقسیم و رشد كنند. سلولھاي سالم را نابود ميشوند و بافتتكثیر مي

ي یا عوامل بیروني افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولي احتمال دارد عوامل ژنتیكھا جدا ميسلول
چون ویروس و مواد سرطانزا موثر باشد. در یك جاندار سالم، ھمیشھ بین میزان تقسیم سلول، مرگ ھم

 .طبیعي سلولي و تمایز، یك تعادل وجود دارد
شناسندشودكھ در پزشكي آنھا را بیشتر با نام نئوپالسم ميسرطان شامل ھمھ انواع تومورھاي بدخیم مي . 

شود. سرطان در سنین مختلف وجود دارد ولي احتمال بروز سرطان با افزایش سن زیاد مياحتمال بروز 
سرطان تنھا ویژه انسان نیست و ھمھ جانوران و گیاھان پرسلولي نیز ممكن است بھ سرطان دچار شوندواین 

 .كھ سرطان بیماري پیش رونده اي است
انواع سرطان در سرتاسر دنیا وجود داردھاي بارزي در میزان وقوع و مرگ و میر ناشي از تفاوت .  

 !آن چھ باید دربارۀ سرطان كولون و ركتوم بدانید
What You Need To Know About Cancer of the Colon and Rectum  

مكولون و ركتو  
ھایي از دستگاه ھاضمھ ھستند. آنھا یك مجراي بلند و قابل انعطاف را بھ نام روده كولون و ركتوم بخش

متر انتھایي آن متر ابتداي روده بزرگ، و ركتوم چند سانتي ١٫٥تا  ١دھند. كولون حدود گ تشكیل ميبزر
 .است

شود. كولون مواد غذایي و آب را از غذا جدا كرده و غذاي نیمھ ھضم شده از روده كوچك وارد كولون مي
شود سپس از كند و وارد ركتوم ميمي كند. مواد زائد از كولون عبوربقیھ را تبدیل بھ مواد زائد (مدفوع) مي

شوندراه مقعد از بدن خارج مي . 
نآشنایي با سرطا  

سازندھا ھم اندام بدن را ميشود. بافتھا) شروع ميھا (واحد سازنده بافتسرطان در سلول . 
اد كنند. ھاي جدید ایجشوند تا ھمزمان با نیاز بدن سلولكنند و تقسیم ميھا رشد ميدر حالت عادي، سلول

گیرندھاي جدید جاي آنھا را ميمیرند، و سلولشوند، ميھا پیر ميوقتي سلول . 
ھاي جدید وقتي بدن بھ آنھا احتیاج ندارد تشكیل شود. سلولھا، این فرایند منظم دچار اختالل ميبعضي وقت

یك توده از بافت بھ نام بافت ھاي اضافي میرند. سلولھاي پیر ھم زماني كھ باید بمیرند نميشوند، و سلولمي
دھندزائد یا تومور تشكیل مي . 

دخیم یا بدخیم ھستنتومورھا خوش  
خیم سرطان نیستندتومورھاي خوش :  

ندرت تھدیدكننده حیات انسان ھستندخیم بھتومورھاي خوش • .  
ً دوباره رشد نمياكثر تومورھاي خوش • كنندخیم قابل خارج كردن ھستند و بعد از آن معموال .  

كنندھاي اطراف خود تھاجم نميخیم بھ بافتتومورھاي خوش • .  
كنندھاي بدن گسترش پیدا نميخیم بھ بقیھ بخشھاي با منشاء تومورھاي خوشسلول • .  

  :تومورھاي بدخیم سرطان ھستند
ننده حیات انسان توانند تھدید كخیم ھستند. آنھا ميتر از تومورھاي خوشتومورھاي بدخیم در كل خطرناك •

  .باشند
ً قابل خارج كردن ھستند. اما بعضي وقت • كنندھا بعد از آن ھم دوباره رشد ميتومورھاي بدخیم معموال .  

زنندكنند و بھ آنھا صدمھ ميھاي كناري خود حملھ ميھا و اندامتومورھاي بدخیم بھ بافت • .  



ً از یك تومور بدخیم جداسلول • كنند. شود. و بھ بقیھ نقاط بدن گسترش پیدا ميمي ھاي سرطاني معموال
ھاي سرطاني، یابند. سلولھاي سرطاني با ورود بھ جریان خون یا دستگاه لنفاوي بھ تمام بدن انتشار ميسلول

شودسازند. بھ گسترش سرطان متاستاز گفتھ ميرساند را ميھا آسیب ميتومورھاي جدید كھ بھ بقیھ اندام .  
ً در غده یابد، سلولوقتي سرطان كولوركتال بھ خارج از كولون و ركتوم گسترش مي ھاي سرطاني معموال

ھاي سرطاني بھ این غدد رسیده باشند، ممكن است بھ سایر غدد لنفاوي شوند. اگر سلوللنفاوي مجاور پیدا مي
كنندتر اوقات بھ كبد رسوخ ميشھاي سرطان كولوركتال بیھا نیز گسترش پیدا كرده باشند. سلولو اندام . 

ھاي غیرطبیعي مشابھ وقتي سرطان از محل اصلي خود بھ یك نقطھ دیگر بدن نفوذ كرد، تومور جدید با سلول
ً، اگر سرطان كولوركتال بھ كبد رسوخ كرد، سلول ھاي سرطاني در و نامي مشابھ تومور مبدأ را دارند. مثال

وركتال ھستند. نام این بیماري سرطان كولوركتال گسترش یافتھ ھاي سرطاني كولكبد در حقیقت سلول
شود، نھ گیرد. بھ ھمین دلیل، مانند سرطان كولوركتال درمان مي(متاستازي) است، و سرطان كبد نام نمي

نامندسرطان كبد. پزشكان تومور جدید را بیماري دوردست یا متاستاز مي . 
اعوامل خطرز  

توانند توضیح دھند چرا شخصي بھ این داند. پزشكان اغلب نميولوركتال را نميكس دالیل دقیق سرطان كھیچ
حال، واضح است كھ سرطان كولوركتال واگیر نیست و شود. با اینشود و شخص دیگر نميبیماري مبتال مي

تواند این بیماري را از دیگري بگیردھیچ كس نمي . 
تر از بقیھ احتمال ابتال بھ این اي مشخصي دارند بیشتحقیقات نشان داده است كھ كساني كھ عوامل خطرز

دھدبیماري را دارند. عامل خطرزا، چیزي است كھ احتمال ابتال بھ بیماري را افزایش مي . 
  : مطالعات، عوامل خطرزاي زیر را براي سرطان كولوركتال یافتھ است

درصد  ٩٠شود. بیش از تر ميبیش سال : احتمال ایجاد سرطان كولوركتال با افزایش سن ٥٠سن باالي  •
سال است ٧٢شوند. سن متوسط تشخیص، سالگي تشخیص داده مي ٥٠مبتالیان بھ این بیماري بعد از  .  

اند، كھ در افراد مھایي روي دیواره داخلي كولون یا ركتوگيھاي كولوركتال : پولیپھا بیرون زدهپولیپ •
ھا) بھ ھا (آدنومخیم (غیرسرطاني) ھستند، اما بعضي از پولیپا خوشھتر پولیپاند. بیشسال شایع ٥٠باالي 

دھدھا احتمال سرطان كولوركتال را كاھش ميشوند. پیدا كردن و خارج كردن پولیپسرطان تبدیل مي .  
سابقھ خانوادگي سرطان كولوركتال : وابستگان نزدیك (پدر و مادر، برادرھا، خواھرھا، یا فرزندان) یك  •

خصوص اگر آن فرد تر احتمال ابتال بھ این بیماري را دارند، بھاي از سرطان كولوركتال، بیشبا سابقھفرد 
در سنین پایین مبتال بھ سرطان شده باشد. اگر چند تن از وابستگان نزدیك سابقھ ابتال بھ سرطان كولوركتال 

شودتر ميرا داشتھ باشند، احتمال حتي بیش .  
دھدھاي خاصي احتمال سرطان كولوركتال را افزایش ميغییرات در ژنتغییرات ژنتیك : ت • .  

 : HNPCC(Hereditary nonpolyposis Colorectal Cancer) سرطان كولون غیرپولیپي ارثي •
درصد كل موارد سرطان كولوركتال  ٢ترین نوع ارثي (ژنتیك) سرطان كولوركتال است و شامل شایع

تغییراتي در یك ژنشود. این بیماري بھ علت مي  HNPCC تر كساني كھ یك ژن تغییر شود. بیشایجاد مي
 ٤٤شوند، و سن متوسط ابتال بھ سرطان كولون در این افراد دارند بھ سرطان كولون مبتال مي HNPCC یافتھ

  .سال است
ِ نادري است كھ در آن صدھا پولیپ در كو : (FAP) پولیپوز آدنومتوز فامیلیال • لون و ركتوم بیماري ارثي

شوند. بھ علت تغییر در یك ژن خاص بھ نامتشكیل مي  APC شود، و اگر بیماري پولیپوز آدنومتوز  ایجاد مي
شود. پولیپوز آدنومتوز سالگي تبدیل بھ سرطان كولوركتال مي ٤٠درمان نشود، تا سن  (FAP) فامیلیال

شودرا شامل مي درصد كل موارد سرطان كولوركتال ١تر از كم (FAP) فامیلیال .  



 یا پولیپوز آدنومتوز فامیلیال (HNPCC) اعضاي خانواده كساني كھ مبتال بھ سرطان كولون غیربیوپسي ارثي
(FAP) وجوي تغییرات ژنتیكي خاص انجام دھند. ممكن است براي ھستند باید آزمایش ژنتیك براي جست

ھایي را براي كم كردن احتمال ھداشتي روشھایشان این تغییرات را دارند، مسئولین بكساني كھ در ژن
تواند براي بزرگساالن مبتال تر بیماري پیشنھاد كنند. پزشك ميسرطان كولوركتال، و یا براي تشخیص آسان

، براي خارج كردن تمام یا بخشي از كولون و ركتوم جراحي پیشنھاد  (FAP) بھ پولیپوز آدنومتوز فامیلیال
 .كند

تواند دوباره مبتال بھ سرطان : كسي كھ قبال مبتال بھ سرطان كولوركتال بوده ميسابقھ شخصي سرطان  •
تر احتمال ھایي كھ سابقھ سرطان تخمدان، رحم (آندومتر)، یا پستان دارند بیشكولوركتال شود. ھمچنین، خانم

  .دارد كھ بھ سرطان كولوركتال مبتال شوند
اي باشد كھ باعث التھاب كولون ھا مبتال بھ بیماريكھ سالكولیت اولسراتیو یا بیماري كولون : شخصي  •

تر در معرض خطر ابتال بھ سرطان كولوركتال استشود (مانند كولیت اولسراتیو یا بیماري كولون) بیش .  
خصوص چربي حیواني) و ھاي غذایي با چربي باال (بھدھد كھ رژیمرژیم غذایي : مطالعات نشان مي •

یبر پایین ممكن است خطر سرطان كولوركتال را زیاد كند. ھمچنین، بعضي مطالعات كلسیم، فوالت، و ف
كنند ممكن است در معرض ھا استفاده ميتر از میوه و سبزيدھد كساني كھ در رژیم غذایي خود كمنشان مي

قیقات تر سرطان كولوركتال قرار داشتھ باشند. البتھ نتایج تحقیقات ھمیشھ یكسان نیست، و تحخطر بیش
تري در مورد تأثیر رژیم غذایي در احتمال ابتال بھ سرطان كولوركتال باید انجام شودبیش .  

تري براي ابتال بھ پولیپ و كشد ممكن است در معرض خطر بیشسیگار كشیدن : كسي كھ سیگار مي •
  .سرطان كولوركتال باشد

دوباره بھ سرطان كولوركتال مبتال شوند، باید  كھ بیماران مبتال بھ سرطان كولوركتال امكان دارداز آنجا 
صورت منظم كنترل شوند. اگر مبتال بھ سرطان كولوركتال ھستید، شاید نگران باشید اعضاي خانواده شما بھ

كنند در معرض ابتال بھ این بیماري ھستند باید با پزشك خود بھ این بیماري مبتال شوند. آنھا كھ فكر مي
ھاي مناسبي را براي كنترل منظم ھایي را براي كاھش این خطر و وقت مالقاتشمشورت كنند، و او رو

دھند ھا و سرطان كولوركتال را تشخیص ميھایي كھ پولیپتر با روشپیشنھاد خواھد كرد. براي آشنایي بیش
 .بھ بخش غربالگري مراجعھ كنید

يغربالگر  
ن قبل از اینكھ عالئمي وجود داشتھ باشد بھ پزشك ھا و سرطاھاي غربالگري براي پیدا كردن پولیپآزمایش
ھا ممكن است از سرطان كولوركتال پیشگیري كند. ھمچنین، كند. پیدا كردن و خارج كردن پولیپكمك مي

رسد درمان سرطان كولوركتال وقتي كھ این بیماري در مراحل ابتدایي تشخیص داده شود مؤثرتر نظر ميبھ
 .است

ھا یا سرطان كولوركتال در مراحل ابتدایيپبراي پیدا كردن پولی :  
سالگي و مسن تر باید غربالگري شوند ٥٠افراد در دھۀ  • .  

دانند باید با پزشك خود تر از متوسط از نظر سرطان كولوركتال ميكساني كھ خود را در گروه خطر بیش •
ا بدھند، فواید و خطرات ھر سالگي، و اینكھ چھ آزمایشي ر ٥٠دربارۀ لزوم انجام غربالگري قبل از 

ھا مشورت كنندآزمایش، و فاصلھ بین مالقات .  
توان ھا، سرطان، و سایر نقاط غیرطبیعي در بدن ميھاي غرباگري زیر براي پیدا كردن پولیپاز آزمایش

تري خواھد داداستفاده كرد. دربارۀ ھر آزمایش پزشك توضیحات بیش . 
ھا خونریزي مي كنند، و آزمایش خون گاھي سرطان یا پولیپ : (FOBT) آزمایش خون مخفي در مدفوع •



تواند مقادیر بسیار كم خون در مدفوع را شناسایي كند. باید دانست كھ موارد مي (FOBT) مخفي در مدفوع
شودخیم (مانند بواسیر) نیز باعث ایجاد خون در مدفوع ميخوش .  

اي داراي روشنایي ده) و بخش پاییني كولون را با لولھسیگموئیدوسكوپي : پزشك داخل ركتوم (راست رو •
كند. فرایند خارج كردن كند، و اگر پولیپي پیدا شود آن را خارج ميبھ نام سیگموئیدوسكوپ بررسي مي
پولیپكتومي«ھا پولیپ »(Polypectomy) نام دارد.  

اده از یك لولھ بلند، داراي كولونوسكوپي: پزشك داخل ركتوم (راست روده) و تمام كولون را با استف •
سازدكند خارج ميھایي را كھ پیدا ميكند، و پولیپروشنایي بھ نام كولونوسكوپ بررسي مي .  

شود، و ھوا بھ داخل باریم انما (تنقیھ) با كنتراست دوگانھ : بھ بیمار یك تنقیھ با محلول باریم داده مي •
كنند شود. باریم و ھوا كمك ميولون و ركتوم گرفتھ ميشود. چندین عكس رادیولوژي از كركتوم پمپ مي

ھا و تومورھا دیده شوندھا نشان داده شوند و پولیپتر در عكسركتوم و كولون واضح .  
ً بخشي از معاینات بالیني معمول است. پزشك یك انگشت كھ  • معاینھ انگشتي ركتوم : معاینھ انگشتي معموال

دھد تا نقاط غیرطبیعي را حس كندل ركتوم قرار ميداخل دستكش، و چرب شده را داخ .  
مراجعھ » امیدبخشي تحقیقات سرطان«كولونوسكوپي مجازي : این روش در حال مطالعھ است. بھ بخش  •

  .كنید
ھاي زیر را از پزشك خود را بپرسیدتوانید سؤالمي  :  

   كنید؟ و چرا؟كدام آزمایش را براي من پیشنھاد مي •
   ھاي غربالگري دارد؟اي براي پرداخت آزمایشآزمایش چقدر است؟ آیا بیمھ برنامھ ھزینھ این •

   آیا آزمایش دردناك خواھد بود؟ •
  كشد تا بعد از آزمایش از نتایج آن با خبر شوم؟چقدر طول مي •

معالئ  
از یك عالمت شایع سرطان كولوركتال تغییر در عادات گوارشي است. بعضي از این عالئم عبارتند :  

  .داشتن اسھال یا یبوست •
  .احساس عدم تخلیھ كامل روده •

  .دیدن خون (قرمز روشن یا خیلي تیره) در مدفوع •
تر از معمول شده استمتوجھ شوید مدفوع باریك • .  

  .داشتن زور پیچ یا گرفتگي عضالني مداوم، یا احساس پري یا نفخ •
  .كاھش وزن بدون دلیل مشخص •

گي شدید دائمياحساس خست • .  
  .داشتن حالت تھوع یا استفراغ •

توانند عالئم مشابھي ایجاد در اغلب موارد این عالئم مربوط بھ سرطان نیستند. سایر مشكالت جسمي نیز مي
ترین زمان ممكن ھا را داشتھ باشد باید با پزشك مشورت كند تا در سریعكنند. ھر كس كھ این عالمت
ن گرددتشخیص داده شود و درما .  

ً سرطان در مراحل ابتدایي باعث ایجاد درد نمي شود. مھم است كھ منتظر احساس درد براي رفتن بھ  معموال
 .پزشك نباشید

   تشخیص
دھنده سرطان باشند یا اگر فرد عالئم بالیني دارد، پزشك باید متوجھ اگر نتایج آزمایش غربالگري فرد نشان

اش سؤال مي شود آیا دلیل آن سرطان یا سایر عوامل است و از او دربارۀ سوابق پزشكي خودش و خانواده



غربالگري توضیح داده شد ھم انجام  آورد، و یك یا چند آزمایش كھ در بخشكند و معاینھ بالیني بھ عمل مي
شودمي . 

گیرد كھ دیگر ھیچ ھا حاكي از عدم وجود سرطان باشد، پزشك تصمیم مياگر معاینھ بالیني و نتایج آزمایش
كندھاي كلي پیشنھاد ميآزمایش و ھیچ درماني الزم نیست، و فقط یك نوبت مالقات براي بررسي . 

برداري براي بررسي (مانند پولیپ) را نشان دھند. احتمال دارد یك نمونھھا یك منطقھ غیرطبیعي اگر آزمایش
ھاي سرطاني الزم باشد. اغلب بافت غیرطبیعي را ھنگام كولونوسكوپي یا سیگموئیدوسكوپي خارج سلول
ھاي سرطاني بررسي مي كندشناسي با میكروسكوپ، بافت را از نظر سلولكنند و متخصص آسیبمي . 

ھا را بپرسیدبرداري از پزشك خود این سؤالاز انجام نمونھ توانید قبلمي  :  
  شود؟برداري چگونھ انجام مينمونھ •

   برداري باید بھ بیمارستان بروم؟آیا براي نمونھ •
   شود؟ آیا درد دارد؟كشد؟ آیا بدون بیھوشي انجام ميچقدر طول مي •

  از عمل وجود دارد؟آیا خطر دارد؟ آیا امكان عفونت یا خونریزي بعد  •
   توانم رژیم غذایي معمولي داشتھ باشم؟چقدر طول مي كشد تا بھبود بیابم؟ چھ زماني مي •

   شوم؟چھ زماني از نتیجھ آزمایش با خبر مي •
   كند؟ و چھ زماني؟اگر سرطان داشتھ باشم، چھ كسي دربارۀ مراحل بعدي با من صحبت مي •

يبندمرحلھ  
ان دھد كھ سرطان وجود دارد، پزشك براي انتخاب بھترین درمان نیاز بھ آگاھي از برداري نشاگر نمونھ

ھاي تھاجم تومور بھ بافتچگونگي گسترش (مرحلھ) بیماري دارد. مرحلھ بیماري براساس تھاجم یا عدم
شودھاي احتمالي انتشار آن در بدن، تعیین ميگسترش سرطان، و محلمجاور، گسترش یا عدم . 

شودھا تجویز ميتعیین مرحلھ بیماري بعضي از این آزمایش منظوربھ  :  
ژن ِكارسینوامبریونیكآزمایش خون: پزشك دنبال آنتي •  CEA)carcinoembryonic Antigen)  و تركیبات

ژن ِكارسینوامبریونیكگردد. مقدار آنتيدیگر در خون مي  CEA)carcinoembryonic Antigen)  در خوِن
سرطان كولوركتال یا مشكالت دیگر دارند باال است بعضي از كساني كھ .  

وسیلھ كولونوسكوپي بھ دنبال كولونوسكوپي : اگر براي بیمار كولونوسكوپي انجام نشده باشد، پزشك بھ •
گرددمناطق غیرطبیعي در تمام طول كولون و ركتوم مي .  

دھند. ردیاب ل ركتوم قرار ميسونوگرافي داخِل ركتومي : یك ردیاب سونوگرافي (مافوق صوت) داخ •
ِ غیرقابل شنیدن را بھ بیرون مي شود، ھاي اطراف آن منعكس ميفرستد. امواج از ركتوم و بافتامواج صوتي

كند. ممكن است تصویر عمق رشد توموِر و یك كامپیوتر از انعكاس امواج براي تولید تصویر استفاده مي
ھاي مجاور را نشان دھدفاوي یا بافتركتوم یا گسترش احتمالي سرطان بھ غدد لن .  

دھند كھ آیا سرطان بھ ریھ ھاي اشعھ ایكس قفسھ سینھ نشان ميعكس اشعھ ایكس از قفسھ سینھ : عكس •
  .رسوخ كرده یا نھ

یك دستگاه اشعھ ایكس كھ بھ كامپیوتر متصل است تعدادي عكس دقیق از  : (CT Scan) سي.تي.اسكن •
شود. سي.تي.اسكند. گاھي یك ماده رنگي بھ بیمار تزریق ميگیرمناطق داخل بدن مي  (CT Scan)  نشان

ھاي دیگر منتشر شده یا نھھا، یا اندامدھد كھ آیا سرطان بھ كبد، ریھمي .  
ھاي دیگريھا از آزمایشپزشك بعضي وقت كند. نیز براي بررسي گسترش سرطان استفاده مي (MRI مانند) 

شود (جراحي براي سرطان ام جراحي براي خارج كردن تومور، كامل نميبندي تا انجگاھي مرحلھ
 .كولوركتال در بخش درمان توضیح داده شده است)



شودسرطان كولوركتال با مراحل زیر توصیف مي  :  
شود. نام دیگر ترین الیھ پوشاننده كولون یا ركتوم دیده مي) : سرطان فقط در داخلي٠مرحلھ صفر ( •

طان كولوركتال كارسینوم درجامرحلھ صفر سر (Carcinoma In Situ) است.  
تومور بھ الیھ داخلي كولون یا ركتوم رسوخ كرده ولي ھنوز بھ داخل دیواره نفوذ نكرده  : (I) مرحلھ یك •

  .است
ھاي تر بھ داخل دیواره كولون یا ركتوم گسترش پیدا كرده است، و بھ بافتتومور بیش : (II) مرحلھ دو •

ھاي سرطاني بھ غدد لنفاوي نرسیده استر تھاجم كرده، اما ھنوز سلولمجاو .  
ھاي دیگر بدن گسترش پیدا نكرده سرطان بھ غدد لنفاوي مجاور رسیده، اما بھ بخش : (III) مرحلھ سھ •

  .است
ھا منتشر شده استھاي دیگر بدن مانند كبد و ریھسرطان در بخش : (IV) مرحلھ چھار • .  

شود كھ درمان شده و پس از یك دوره زماني كھ در آن دوره سرطان قابل سرطاني گفتھ ميعود: بھ  •
گردد. ممكن است بیماري در كولون یا ركتوم، یا بخش دیگري از بدن عود كند شناسایي نیست، برمي

  .(برگردد)
  درمان

ِ خواھند نقش فعالي در تصمیمبسیاري از بیماران مبتال بھ سرطان كولوركتال مي گیري دربارۀ مراقبت پزشكي
ھاي خودشان داشتھ باشند. و این طبیعي است كھ بخواھند تا جایي كھ امكان دارد دربارۀ بیماري و انتخاب

ھایي كھ مي خواھید درماني خودشان بدانند. البتھ شوك واضطراب بعد از تشخیص، امكان فكر كردن بھ سؤال
ً نوشتن فھرست سؤالكند. معماز پزشك خود بپرسید را مشكل مي كندھا قبل از وقت مالقات كمك ميوال . 

ھایش را ضبط كنید. یا یك توانید یادداشت بردارید یا با اجازة او حرفھاي پزشك ميبراي یادآوري حرف
ھاي پزشك فعضو خانواده یا یك دوست را براي شركت در بحث، یادداشت برداشتن، یا فقط شنیدن حر

  .ھمراه خود ببرید
ً باز ھم این امكان را دارید تا از پزشك یا پرستارتان الزم نیست تمام سؤال ھا را در یك جلسھ بپرسید. بعدا

تر بپرسیدبخواھید تا مسائلي را كھ واضح نیستند، توضیح دھند و دربارۀ جزئیات بیش .  
رد ارجاع دھد، یا ممكن است پزشك بیمار را بھ متخصصي كھ در زمینۀ درمان سرطان كولوركتال تجربھ دا

ھا، كنند عبارتند از: جراحخود بیمار درخواست ارجاع كند. متخصصیني كھ سرطان كولوركتال را درمان مي
ھاي سرطان، و پرتوتابي سرطانمتخصص  (Radiation Oncologists)  گاھي گروھي از پزشكان در

 .درمان بیمار با ھم ھمكاري دارند
  ھاي درمانيروش
ً بستگي بھ محل تومور در كولون یا ركتوم و مرحلھ بیماري دارد. درمان سرطان ھاي درماگزینھ ن عمدتا

درماني، درمان بیولوژیك، یا پرتودرماني است. بعضي بیماران تركیبي از كولوركتال شامل جراحي، شیمي
اندھا در زیر توضیح داده شدهھا را دارند. این درماناین درمان . 

شود. انواع درمان سرطان كولون و كل متفاوتي از سرطان ركتوم درمان ميگاھي سرطان كولون بھ ش
اندطور جداگانھ در زیر توضیح داده شدهركتوم بھ . 

توانید براي رسیدن دھد. شما و پزشكتان ميھاي درمان و نتایج احتمالي را براي بیمار شرح ميپزشك گزینھ
ي دارد، با ھم مشورت و ھمكاري كنیدبھ یك برنامھ درماني كھ با نیازھاي شما سازگار . 

ھاي درمان سرطان شامل درمان موضعي و درمان سیستمیك (فراگیر) استگزینھ . 
ھاي سرطاني را ھا بافتھاي موضعي ھستند. این درماندرمان موضعي : جراحي و پرتودرماني، درمان •



كھ سرطان كولوركتال بھ سایر نقاط بدن مانيكنند. زدر كولون یا ركتوم یا نزدیك آنھا، از بدن بیمار خارج مي
شودگسترش پیدا كرده باشد، از درمان موضعي براي كنترل بیماري در ھمان نقاط مشخص استفاده مي .  

ھاي سیستمیك ھستند. شناختي) درماندرماني و درمان بیولوژیك (زیستدرمان سیستمیك (فراگیر) : شیمي •
كنندو سرطان را در سرتاسر بدن نابود یا مھار ميشوند داروھا وارد جریان خون مي .  

ً بھ سلول رساند، عوارض جانبي ھم شایع ھستند. ھاي سالم آسیب ميھا و بافتچون درمان سرطان معموال
ً بستگي بھ میزان و نوع درمان دارند، و براي بیماران مختلف متفاوتند، و از جلسھ  عوارض جانبي عمدتا

كنند. قبل از شروع درمان، گروه مراقبت پزشكي شما عوارض جانبي تغییر ميدرماني تا جلسھ دیگر 
كنندھایي را براي كمك بھ مھار آنھا توصیھ ميدھند و روشاحتمالي را توضیح مي .  

در ھر مرحلھ بیماري، مراقبت حمایتي براي كاھش عوارض جانبي، براي تسكین درد عالئم دیگر و ایجاد 
ي روحي در دسترس استھاآرامش براي نگراني .  

ھاي درماني توانید با پزشك خود دربارۀ شركت در پژوھش بالیني كھ یك مطالعھ تحقیقي دربارۀ روشمي
تري دربارۀ پژوھش بالیني اطالعات بیش» امیدبخشي تحقیقات سرطان«جدید است، صحبت كنید. بخش 

 .دارد
رسدر مينظھاي زیر از پزشك مناسب بھقبل از آغاز درمان سؤال  :  

   مراحل این بیماري چیست؟ آیا سرطان گسترش پیدا كرده است؟ •
تر از یك نوع كنید؟ آیا بر روي من بیشھاي درماني من كدامند؟ كدام را براي من پیشنھاد ميانتخاب •

   شود؟درمان انجام مي
   فوایدي كھ براي ھر نوع درمان انتظار دارید چیست؟ •

احتمالي ھر نوع درمان چھ ھستند؟ چگونھ مي شود این عوارض جانبي را  خطرھا و عوارض جانبي •
   درمان كرد؟

   براي آمادگي شروع درمان چھ كاري باید انجام دھم؟ •
ھاي طبیعي ِ من خواھد داشت؟ آیا مشكالت ادراري خواھم داشت؟ مشكالت درمان چھ اثري روي فعالیت •

  گوارشي
  طور؟ آیا درمان اثري روي فعالیت جنسي من ایجاد خواھد كرد؟د چھمانند اسھال یا خونریزي از مقع •

؟شودھزینھ درمان چقدر است؟ و آیا توسط بیمھ پرداخت مي •  
يجراح  

ترین درمان مورد استفاده براي سرطان كولوركتال استجراحي رایج . 
وسیلھ كولونوسكوپي : ممكن است یك پولیپ بدخیم كوچك از كولون یا قسمت باالیي ركتوم بیمار بھ •

كولونوسكوپ خارج شود. بعضي از تومورھاي كوچك را نیز از راه مقعد بدون استفاده از كولونوسكوپ 
كنندخارج مي .  

اریِك داراي روشنایي بھ نام الپاراسكوپي : سرطان كولون در مراحل ابتدایي را بھ كمك یك لولھ ب •
كنند. بھ این نحو كھ سھ یا چھار برش كوچك بھ داخل شكم داده خارج مي (Laparoscope) الپراسكوپ

ھایي از كولون را بیند. و تومور و قسمتوسیلھ الپراسكوپ داخل شكم را ميشود. سپس جراح بھمي
شوند. جراح براي بررسي گسترش سرطان، ھ ميدارد. در صورت لزوم غدد لنفاوي مجاور نیز برداشتبرمي

دھدبقیھ روده و كبد را ھم مورد مالحظھ قرار مي .  
ھایي از كولون یا ركتوم سالم روي شكم جراح یك برش وسیع براي برداشتن تومور و قسمت : جراحي باز •

ررسي گسترش سرطان، گاه جراح براي بشوند. آنكند. بعضي از غدد لنفاوي مجاور نیز خارج ميایجاد مي



ً مورد مالحظھ قرار مي دھدبقیھ روده و كبد را ھم دقیقا .  
ً جراح بخشوقتي قسمتي از كولون یا ركتوم خارج مي كند، ھاي سالم را دوباره بھ ھم متصل ميشود، معموال

) از بدن اما بعضي اوقات اتصال دوباره امكان ندارد. در این موارد، جراح براي خروج مواد زائد (مدفوع
كند،بھ این نحو كھ یك سوراخراه جدیدي درست مي كند، انتھاي در دیواره شكم ایجاد مي (Stomaاستوما، ) 

شود بندد. عملي كھ براي ایجاد استوما انجام ميكند، و انتھاي دیگر را ميباالیي روده را بھ استوما متصل مي
پوشاند، و یك آوري مواد زائد روي استوما را مينام دارد. یك كیسھ براي جمع (Colostomy) كولوستومي

داردماده چسبنده آن را در محلش نگاه مي . 
كند كھ كولون یا ركتوم بعد از جراحي بھبود پیدا ميبراي اكثر بیماران، استوما موقتي است. و فقط تا زماني

بندد. بعضي و استوما را مي كندھاي روده را دوباره بھ ھم متصل ميالزم است. بعد از بھبود، جراح بخش
ً كساني كھ تومور در بخش پاییني ركتوم آنھا قرار دارد بھ استوماي دائمي نیاز دارند  .بیماران مخصوصا

شوند. پزشك، پرستار، یا شوند گاھي دچار تحریك پوست اطراف استوما ميبیماراني كھ كولوستومي مي
ِ متخصص درمان استوماي روده اي  (Enterostomal Therapist) دھند كھ چگونھ بھ بیمار آموزش مي
تري محل استوما را تمییز نگاه دارد و از تحریك و عفونت جلوگیري كنید. بخش توانبخشي اطالعات بیش

 .تحت عنوان چگونھ بیماران باید از استوما مراقبت كنند، دارد
است براي چند روز اول احساس  زمان بھبود پس از عمل، از یك بیمار بھ بیمار دیگر متفاوت است. ممكن

كند. قبل از جراحي باید دربارۀ شیوه تسكین و یا كاھش درد با ناراحتي كنید. دارو بھ كنترل درد كمك مي
تري احتیاج داشتید، پزشك میزان آن را پزشك یا پرستار خود صحبت كنید. بعد از عمل اگر بھ مسكن بیش

كندمتناسب با وضع شما تنظیم مي . 
ھا جراحي باعث یبوست دارد كھ بیمار براي مدتي احساس خستگي یا ضعف كند. ھمچنین گاھي وقت احتمال

ھاي خونریزي، عفونت، یا مشكالت دیگري شود. گروه مراقبت پزشكي بیمار را از نظر عالمتیا اسھال مي
گیردنظر ميكھ احتیاج بھ درمان فوري دارند، تحت .  

رسدنظر مير از پزشك مناسب بھھاي زیقبل از آغاز درمان سؤال  :  
   مراحل این بیماري چیست؟ آیا سرطان گسترش پیدا كرده است؟ •

تر از یك نوع كنید؟ آیا بر روي من بیشھاي درماني من كدامند؟ كدام را براي من پیشنھاد ميانتخاب •
   شود؟درمان انجام مي

   فوایدي كھ براي ھر نوع درمان انتظار دارید چیست؟ •
خطرھا و عوارض جانبي احتمالي ھر نوع درمان چھ ھستند؟ چگونھ مي شود این عوارض جانبي را  •

   درمان كرد؟
   براي آمادگي شروع درمان چھ كاري باید انجام دھم؟ •

ھاي طبیعي ِ من خواھد داشت؟ آیا مشكالت ادراري خواھم داشت؟ مشكالت درمان چھ اثري روي فعالیت •
  گوارشي

  طور؟ آیا درمان اثري روي فعالیت جنسي من ایجاد خواھد كرد؟ھال یا خونریزي از مقعد چھمانند اس •
؟شودھزینھ درمان چقدر است؟ و آیا توسط بیمھ پرداخت مي •  

يدرمانشیمي  
ھاي سرطاني استفاده مي شود. داروھا وارد درماني از داروھاي ضد سرطان براي كشتن سلولدر شیمي

گذارندھاي سرطاني در سرتاسر بدن اثر ميو روي سلول شوندجریان خون مي . 
ً داروھاي ضد سرطان از راه رگ تزریق مي صورت خوراكي بھ بیمار شوند، اما بعضي از آنھا بھمعموال



شوند. ممكن است شما در بخش سرپایي بیمارستان، در مطب پزشك، یا در خانھ درمان شوید. داده مي
در بیمارستان خواھید داشت ندرت نیاز بھ بستري شدنبھ . 

ً بستگي بھ نوع دارو و دوز (میزان دارو در خون) دارد. این داروھا عوارض جانبي شیمي درماني عمدتا
شوند نیز آسیب برسانندھاي طبیعي كھ سریع تقسیم ميتوانند بھ آن دستھ از سلولمي . 

كنند، و اكسیژن را بھ تمام نعقاد خون كمك ميكنند، بھ اھا با عفونت مبارزه ميھاي خون : این سلولسلول •
تر احتمال دارد كھ فرد گذارند، بیشھاي خوني اثر ميرسانند. وقتي كھ داروھا روي سلولھاي بدن ميبخش

آساني خونریزي كند وخیلي ضعیف یا دچار عفونت شود، در برخي نقاط بدن او كبودي ایجاد شود و یا بھ
  .خستھ شود

ً باعث ریزش مو ميشھ موھا : شیميھاي ریسلول • شود. اما موھاي بیمار، مدتي پس از درماني معموال
ً رنگ و جنسشان تغییر ميشیمي كنددرماني دوباره رشد خواھند كرد، اما احتماال .  

ً باعث كاھش اشتھا، تھوع و استفراغ، اسھال، یا ھاي پوشاننده دستگاه گوارش : شیميسلول • درماني معموال
شودھاي دھان و لب ميزخم .  
شود، و درماني سرطان كولوركتال گاھي باعث دردناك شدن و قرمز شدن پوست كف دست و پا ميشیمي

ِ پوست ایجاد شودممكن است پوستھ ریزي . 
تر كند. بیشھایي براي كنترل بسیاري از این عوارض جانبي بھ بیمار پیشنھاد ميگروه مراقبت پزشكي راه

روندشود از بین ميوقتي درمان تمام عوارض جانبي  . 
  درمان بیولوژیك

ِ مونوكلونال (تك دودماني)، كھ نوعي  بعضي از مبتالیان بھ سرطان كولوركتاِل گسترش یافتھ، آنتي بادي
كننددرمان بیولوژیك است دریافت مي . 

ھاي سرطاني و د سلولشوند، و در رشھاي سرطان كولوركتال متصل ميھاي مونوكلونال بھ سلولباديآنتي
دودماني را از راه رگ در مطب پزشك، بادي تككنند. بیماران، آنتيگسترش سرطان، تداخل ایجاد مي

شوندكنند. بعضي بیماران ھمزمان شیمي درماني نیز ميبیمارستان، یا درمانگاه دریافت مي . 
ھا براي پیشگیري ت ھستند. بعضيھایي از بعضي مشكالدر طول درمان، گروه مراقبت پزشكي مراقب نشانھ

ً بستگي بھ نوع از یك واكنش حساسیتي (آلرژیك) احتمالي، از دارو استفاده مي كنند. عوارض جانبي عمدتا
ِ مونوكلونال مورد استفاده دارد. عوارض جانبي شامل بثورات پوستي، تب، دردھاي شكمي، آنتي بادي

ً بعد از اولین درمان  استفراغ، اسھال، تغییرات فشار خون، خونریزي، یا مشكالت تنفسي است كھ معموال
شوندتر ميخفیف . 

رسدنظر ميدرماني یا درمان بیولوژیك از پزشك مناسب بھھا قبل از شیمياین سؤال  :  
  كنند؟شود؟ این داروھا چكار ميچھ داروھایي براي من تجویز مي •

  شود؟شود؟ ھر چند وقت یكبار تكرار ميشود؟ چھ زماني تمام ميدرمان چھ زماني آغاز مي •
   توانم تا خانھ رانندگي كنم؟براي درمان بھ كجا خواھم رفت؟ آیا بعد از درمان مي •

   براي مراقبت از خود در طول درمان چھ كاري باید انجام دھم؟ •
  فھمیم كھ درمان مؤثر است؟از كجا مي •

   ع دھم؟بروز كدام یك از عوارض جانبي را باید اطال •
   آیا عوارض بلندمدت ھم وجود خواھند داشت؟ •

يپرتودرمان  
ھاي سرطاني از پرتوھاي (اشعھ) با انرژي باال براي كشتن سلول (Radiation Therapy) در پرتودرماني



گذاردشود. پرتودرماني فقط در محل مورد درمان اثر مياستفاده مي . 
ھا بیماران دو نوع كنند. بعضي وقتاي درمان سرطان استفاده ميدرماني برپزشكان از انواع مختلفي از پرتو

كنندپرتو دریافت مي . 
ترین دستگاھي كھ براي شود. رایجپرتوخارجي : پرتو از یك دستگاه در خارج از بدن بیمار تابانده مي •

كننده خطيگیرد تسھیلپرتودرماني مورد استفاده قرار مي  (Linear Accelerator) د. اكثر بیماران نام دار
 ً روندروز در ھفتھ و براي چند ھفتھ بھ بیمارستان یا درمانگاه مي ٥براي درمانشان مجموعا .  

ً پرتو داخلي (كاشت پرتو یا براكي • تراپي) : پرتو از یك ماده رادیواكتیو كھ در یك لولھ باریك كھ مسقیما
شود و وسیلھ كاشتھ بیمار در بیمارستان بستري مي شود.داخل تومور یا نزدیكي آن كار گذاشتھ شده تابیده مي

ً براي چند روز در محلش مي ً قبل از اینكھ بیمار بھ خانھ برود خارج ميشده مجموعا شودماند كھ معموال .  
شوددر بعضي موارد دادن پرتو در طول عمل انجام مي : (IORT) پرتودرماني ھنگام عمل • .  

ً بھ میزان پ گیرد بستگي دارد. رتوتابي و آن قسمت از بدن كھ تحت درمان قرار ميعوارض جانبي عمدتا
ً باعث تھوع، استفراغ، اسھال، مدفوع خوني، یا حركات روده ِ شكم و لگن معموال اي فوري (نیاز پرتودرماني

 شود.شود. گاھي نیز باعث مشكالت ادراري، مانند عدم توانایي در كنترل ادرار ميبھ دفع مدفوع فوري) مي
خصوص پوست اطراف شود، بھعالوه بر این پوست بیمار در محل مورد درمان قرمز، خشك، و حساس مي

 .مقعد بسیار حساس است
خصوص در چند ھفتھ آخر درمان خیلي خستھ احتمال زیادي وجود دارد كھ بیمار در طول پرتودرماني بھ

ً بھ بی كنند تا جایي كھ امكان دارد ماران توصیھ ميشود. در عین حالي كھ استراحت مھم است، پزشكان معموال
 .فعال باشند

ً پزشك آنھا را درمان یا كنترل درماني ميبا آنكھ عوارض جانبي شیمي توانند آزار دھنده باشند و معموال
روندكند، پس از پایان درمان از بین ميمي . 

ھا را از پزشك خود دربارۀ پرتودرماني بپرسیدتوانید این سؤالمي  :  
   چرا بھ این درمان نیاز دارم؟ •

  شود؟شود؟ و چھ زماني تمام ميچھ زماني درمان شروع مي •
   در طول درمان چھ احساسي خواھم داشت؟ •

  فھمیم كھ درمان مؤثر است؟چگونھ مي •
   توانم انجام دھم؟براي مراقبت از خود در طول درمان چھ كاري مي •

   ادي خود ادامھ دھم؟ھاي عتوانم بھ فعالیتآیا مي •
   آیا عوارض طوالني مدت وجود دارند؟ •

ندرمان سرطان كولو  
شوند. بعضي بیماران، ھم جراحي و ھم تر بیماران مبتال بھ سرطان كولون با جراحي درمان ميبیش

شوند و بعضي از كساني كھ بیماري پیشرفتھ دارند درمان بیولوژیك (زیست شناختي) درماني ميشیمي
شوندمي . 

كنندندرت بھ كولوستومي نیاز پیدا ميمبتالیان بھ سرطان كولون بھ . 
شود، لكن گاھي براي تسكین درد و عالئم ندرت براي درمان سرطان كولون استفاده ميھ پرتودرماني بھبا آنك

گیرددیگر مورد استفاده قرار مي . 
مدرمان سرطان ركتو  

ترین درمان است. بعضي از بیماران، جراحي، پرتودرماني، در تمامي مراحل سرطان ركتوم، جراحي رایج



بعضي از كساني كھ بیماري پیشرفتھ دارند درمان بیولوژیك (زیست شناختي)  شوند ودرماني ميو شیمي
شوندمي .  

 .از ھر ھشت بیمار مبتال بھ سرطان ركتوم، یك نفر بھ كولوستومي دائمي نیاز دارد
شوند پرتودرماني ممكن است قبل یا بعد از جراحي انجام شود. بعضي بیماران قبل از جراحي پرتودرماني مي

ھایي كھ باقي شوند تا سلولھا ھم بعد از عمل، پرتودرماني مير جمع شود (كوچك شود)، و بعضيتا تومو
ھا ممكن است بیمار در طول عمل جراحي پرتودرماني شود، مانده است كشتھ شوند. در بعضي از بیمارستان

شوند، پرتودرماني ميو بعضي از بیماران نیز فقط براي تسكین درد و عالئم دیگر كھ بھ علت سرطان ایجاد 
شوندمي .  

يتغذیھ و فعالیت بدن  
 .درست خوردن و فعال بودن تا حد امكان، مھم است

بیمار براي حفظ وزن مناسب در طول و بعد از جراحي، نیاز بھ مقدار مناسب كالري دارد، پروتئین، ویتامین 
كند تا احساس بھتر و انرژي مي و مواد مغذي كافي نیز مورد نیاز اوست. درست غذا خوردن بھ بیمار كمك

تري داشتھ باشدبیش .  
شاید درست خوردن مشكل باشد. گاھي اوقات بھ خصوص در طول درمان یا بالفاصلھ بعد از آن، ممكن است 

بیمار اشتھا نداشتھ باشد یا احساس ناراحتي یا خستگي كند و یا احساس كند مزه غذاھا بھ خوبي قبل نیستند. 
ھاي دھاني ھم داشتھ باشدتھوع، استفراغ، اسھال و زخم امكان دارد حالت . 

ِ مي ھایي براي مقابلھ با این مشكالت پیشنھاد توانند راهپزشك، متخصص تغذیھ یا مسئول مراقبت پزشكي
  .كنند

 توانند شما راھاي دیگر ميروي، یوگا، شنا و فعالیتبسیاري معتقدند وقتي فعالند، احساس بھتري دارند. پیاده
قوي نگاه دارند و انرژي شما را زیاد كنند. البتھ باید قبل از انتخاب ھر نوع فعالیت بدني از پزشك نظر 

ً پزشك یا پرستار خود را بخواھید. ھمچنین اگر فعالیت بدني باعث ایجاد درد یا مشكالت دیگر مي شود حتما
 .آگاه كنید
يتوانبخش  

كند تا بیمار ھرچھ . گروه مراقبت پزشكي ھر تالشي ميھاي سرطان توانبخشي استبخش مھمي از مراقبت
تر بھ زندگي طبیعي خود برگرددسریع .  

اگر بیمار استوما داشتھ باشد، باید بداند چگونھ از آن مراقبت كند. پزشكان، پرستارھا و متخصصین درمان 
اي قبل از جراحي با هتوانند بھ او كمك كنند. اغلب، متخصصین درمان استوماي روداي مياستوماي روده

آموزند كھ چگونھ بعد از عمل، از كنند. آنھا بھ بیمار ميوگو ميشود، گفتبیمار دربارۀ اقداماتي كھ انجام مي
استوما مراقبت كند و دربارۀ مسائل مربوط بھ شیوه زندگي، از جملھ موارد احساسي، فیزیكي (بدني) و 

ً اطجنسي با او حرف مي ھاي حمایتي در اختیار بیماران العاتي ھم دربارۀ منابع و گروهزنند. آنھا معموال
دھندقرار مي . 

  مراقبت پس از عمل
رسد كھ ھاي بعد از درمان سرطان كولوركتال از اھمیت برخوردار است. حتي وقتي بھ نظر ميمراقبت

ھاي ماندن سلول طور كامل از بدن بیمار خارج شده یا درمان شده است، بیماري بھ علت باقيسرطان بھ
ِ شناسایي نشده در بعضي نقاط بدن بعد از درمان، عود مي كند. پزشك، روند بھبود و نیز از نظر سرطاني

ھاي عود (بازگشت) زیر نظر خواھد داشت. معاینات كلينشانھ  (Checkups) كند تا مطمئن شویم كمك مي
شودھر تغییري در سالمت، شناسایي و در صورت لزوم درمان مي . 



ً شامل معاینھ بالیني (معاینھ ركتوم با انگشت)، تست ھاي آزمایشگاھيچكاپ كلي معموال آزمایش خون ) 
ھاي اشعھ ایكس، كولونوسكوپي، عكس (CEA carcino Embryonic Antigen مخفي مدفوع و آزمایش
ید باید با ھاي كلي مشكلي داشتھاي دیگر است. اگر در فاصلھ بررسيو آزمایش CT Scan سي.تي.اسكن

 .پزشك تماس بگیرید
يطب تكمیل  

طبیعي است كھ بخواھید بھ خودتان كمك كنید تا احساس بھتري داشتھ باشید. بعضي از مبتالیان بھ سرطان 
كند تا احساس بھتري داشتھ باشند. یك رویكرد وقتي طب تكمیلي گویند كھ طب تكمیلي بھ آنھا كمك ميمي

ھاي گیاھي، ان معمول استفاده شود. طب سوزني، ماساژ درماني، فرآوردهشود كھ ھمراه با درمنامیده مي
ھاي خاص و مراقبھھا و رژیمویتامین  (Meditation) ھایي از این رویكردھا ھستندنمونھ .  

كنید از پزشك خود راھنمایي بخواھید. چیزھایي كھ بھ نظر ھاي جدید فكر مياگر بھ امتحان كردن روش
ھاي خاص گیاھي، احتمال دارد كھ روي روند درمان معمول بیمار اثر بگذارند و انند چايآیند، ممطمئن مي

توانند خطرناك باشندگاھي خطرناك باشند. و بعضي رویكردھا حتي در صورت تنھا استفاده شدن باز ھم مي .  


