
 
 

 متحده است. االتیدر ا عیشاسرطان  نیسومیا سرطان کولورکتال سرطان روده بزرگ 

 متحده است.  االتیاز سرطان در ا یناش ریمرگ و معلت  نیسوم نیروده بزرگ همچن سرطان

 .انجام شودسرطان روده بزرگ  یبرا منظم یغربالگربه بعد  یسالگ 50کنند که از  یم هیتوص متخصصان

 یاز آن م یریشگیپ یبروز آن و چگونگ لی، دلشناخت و درمان سرطان روده بزرگ یچگونگ ی، ما به بررسمقاله نیا در

 .میپرداز

 یبیروده کوچک تا مقعد امتداد دارد و طول تقر یکه از انتها باشدیمشکل  یاو لوله یعضالن یکولون اندام ایروده بزرگ 

 ای یراست روده بزرگ، موسوم به کولون صعود ایبخش نخست  یعیاست. در حالت طب متریو دو سانت ستیمتر و ب کیآن 

شکم در  یاز سمت راست به چپ قسمت فوقان ،یکولون عرض ،ی. بخش بعدرودیراست شکم باال م یباالرو، از بخش تحتان

شکل کولون  S. سپس بخش رودیم نییاز قسمت چپ شکم رو به پا یکولون نزول ایحرکت است. پس از آن، بخش سوم 

سه کارکرد  زرگ. روده بکندیمقعد وصل م یروده بزرگ را به راست روده )رکتوم( قرار گرفته در انتها یهیبق د،یگموئیس ای

 د:دار یاصل

 از غذا یو جذب مواد مغذ هضم 

 آن یهاتیو الکترول عاتیبا جذب ما یمواد مدفوع ظیتغل 

 آن هیو کنترل تخل یمواد مدفوع انباشتن 

 ریسک فاکتورهای ابتال به سرطان کولورکتال

 دهد: شیاز عوامل وجود دارد که ممکن است خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزا یبرخ

 اجتناب رقابلیغ عوامل

 یکی. سن ستین رییاست و قابل تغ ریدهد اجتناب ناپذ یم شیان روده بزرگ را افزاکه خطر ابتال به سرط یاز عوامل یبرخ

 شود. یم شتریب یسالگ 50سرطان بعد از  نیبه ا از آنهاست. شانس ابتال

 قابل اجتناب عبارتند از: ریاز عوامل خطر غ گرید یبرخ

 روده بزرگ پیپول سابقه 

 روده یها یماریب سابقه 

 سرطان روده بزرگ یخانوادگ سابقه 

 یآدنوماتوز خانوادگ پوزیمانند پول یکیبه سندرم ژنت ابتال (FAP) 



 
 

 قابل اجتناب عوامل

تا خطر ابتال به سرطان  دیده رییآنها را تغ دیتوان یاست که شما م یبدان معن نی. اهستندعوامل خطر قابل اجتناب  برخی

 . عوامل خطر قابل اجتناب عبارتند از:ابدیروده بزرگ کاهش 

 وزن  اضافه 

 دنیکش گاریس 

 الکل ادیز دنینوش 

 2نوع  ابتید 

 تحرک یب یسبک زندگ کی داشتن 

 گوشت قرمز ایشده  یفرآور یپر از غذاها ییغذا میرژ مصرف 

 عالئم بالینی:

 کند.  ینم جادیا یمراحل عالمت نیاغلب در اول یا کولورکتال سرطان روده بزرگ

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز این سرطانعالئم 

 بوستی ای اسهال 

 در قوام مدفوع رییتغ 

 کیسست و بار مدفوع 

 قابل مشاهده یا مخفی باشد، که ممکن است در مدفوع خون 

 گاز ای، نفخ ی، گرفتگشکم درد 

 نیاز به دفع مکرر مدفوع 

 یو خستگ ضعف 

 حیتوض قابل ریوزن غ کاهش 

 ریپذ کیروده تحر سندرم 

  فقر آهنآنمی 

 شود. دیجد هیدر ناح یعالئم اضاف جادیتواند باعث ا ی، مابدیبدن مانند کبد گسترش  اعضا دیگرسرطان به  اگر

 

 



 
 

 سرطان کولورکتال مراحل

 است: ریسرطان روده بزرگ مراحل به شرح ز در

 خارج نشده روده بزرگ یداخل هیاز المرحله سرطان  نی، در اشود یدرجا شناخته م نومیبه عنوان کارس: 0 مرحله 

 و معموالً درمان آن آسان خواهد بود.

 گسترش نیافته یگریاندام د ای یاست اما به غدد لنفاو دهیرس روده بافت یبعد هی: سرطان به ال1 مرحله. 

 ستی، اما فراتر از روده بزرگ ناست دهیروده بزرگ رس یرونیب یها هی: سرطان به ال2 مرحله. 

 حال نیاست. با ا دهیرس یتا سه غدد لنفاو کیروده بزرگ رشد کرده و به  یرونیب یها هیال تا: سرطان 3 مرحله ،

 است. افتهیدوردست گسترش ن مناطقبه 

 شرفتیاست. با پ گسترش یافتهروده بزرگ قرار دارند  وارهیکه در خارج از د یگرید ی: سرطان به بافتها4 مرحله 

 نیز متاستاز می یابد.، سرطان روده بزرگ به نقاط دوردست بدن 4مرحله 

 عالئم زیر بروز کنند:، ممکن است ابدیگسترش بدن  گرید یاگر سرطان روده بزرگ به قسمتها

 یزرد  

 پا ایدر دست  تورم 

 یتنفس مشکالت 

 مزمن یسردردها 

 دید یتار 

 استخوان یشکستگ 

 تشخیص:

 در  یخفخون م شیآزما( مدفوعFOBT) : در یخفخون مبرای تشخیص وجود ( مدفوعFOBT ) این آزمایش

  درخواست میشود.

 کی روش نیا پزشک با وارد کردن انگشت به داخل مقعد این معاینه را انجام میدهد. :رکتال انگشتی نهیمعا 

 یاز افراد نسبتًا ناراحت کننده است. غربالگر یبعض ی، اما براستیدردناک ن و است یسرطان عیسر یغربالگر

 کشد. یطول م هیسرطان فقط چند ثان

 یرا بررسدهد تا داخل روده بزرگ  یاجازه م یگوارش یها یماریبمتخصص به تست است  نیا: یکولونوسکوپ 

 کند.

 درخواست میشود گرید یها یناهنجار ای، تومور پیپول تشخیص به دنبال شیآزما نیا. 



 
 

 از  ،در انتها زیر نیدورب کیبا  رینازک و انعطاف پذ یکیلوله پالست کی واست.  یآندوسکوپ نوعی یکولونوسکوپ

 توریرا به مانداخل روده بزرگ  ریتصاو نی، دوربروده بزرگبا ورود لوله به شود.  یوارد روده بزرگ ممقعد  قیطر

 فرستد. یم ییدئویو

 پیش . ستیتست ناراحت کننده ن کیاکثر افراد  یشود و برا یآرام بخش انجام متزریق معموالً با  یکولونوسکوپ

تایی قبل از آزمایش و ناشکند.  یپاک ممدفوع را از روده شود که  یداده م بیماربه  یمسهلداروی  از انجام تست

 .باید انجام شود ،شیروز قبل از آزما کی یفقط برا عیماغذایی  میرژداشتن 

 آندوسکوپ  کی. از وارد نمیشودبه داخل روده بزرگ لوله است اما  یبه کولونوسکوپ هیشب :یدوسکوپیگموئیس

 .شود یروده بزرگ استفاده م و بخشی از دیگموئیس کولون، راست روده یسبرر یکوتاه تر برا

 CTوجود  یوپسیب با استفاده از این روش امکان تهیهروده بزرگ است.  یبررس یبرا یگریروش د :یلونوگرافوک

 . دارد

 تواند تومورها را نشان دهد. یاست که م رادیوگرافی ینوع انما: میبار 

 است که در برابر  میبار یحاو عیما نیشود. ا یوارد مکولون و  رکتومبه مقعد  قیاز طر یعی، مااین تستاز  قبل

را  کولون و رکتومدر  گرید یهایناهنجار یتومورها و برخ تکنیک نیا د.شو یمداده جامد نشان به صورت  Xاشعه 

 .تشخیص میدهد

 کولونکه در  ییآنها ایکوچک  یتومورها صی، اما در تشخدهد یم صیرا تشخ میبدخ یغالبًا تومورها انما میبار 

 .ستیقرار دارند مؤثر ن

 مشخص  یکولونوسکوپ ای سکوپیدیگموئیس یانجام شده در ط یوپسیتوسط ب یا کولونرکتوم تومور در  وجود اگر

 ریسا به یماریب باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که نهیقفسه س رادیوگرافیاسکن شکم و  یت یس، شود

 است. افتهیبدن گسترش ن یقسمتها

 رمان:د

 نهیگز نیدر مورد بهتر یریگ میهنگام تصم نیدارد. پزشک همچن یدرمان به نوع و مرحله سرطان روده بزرگ بستگ

 .ردیگ یرا در نظر م بیمار اتیخصوص ریو سا یسالمت یکل تی، وضع، سنیدرمان

 .هستند یو پرتودرمان یدرمان یمی، شیسرطان روده بزرگ جراح یبرا ی درمانیها نهیگز نیتر جیرا

 و کاهش عالئم ناراحت کننده خواهد بود. هاآن گسترشاز  یری، جلوگیسرطانسلول های بردن  نی، از باز درمان هدف

 پیشگیری:

 است: ریشامل موارد ز رانهیشگیاقدامات پ یبرخ



 
 

 تناسب وزن 

  منظمورزش 

  و غالت کامل  جاتی، سبزوهیم یادیز مقدارمصرف 

 اشباع و گوشت قرمز یها یکردن مصرف چرب محدود 

 گاریس و ترکمصرف الکل  محدودیت  

 یغربالگر

انجام غربالگری سرطان ساله  75تا  50افراد  یبرا، لیدل نیسرطان ظاهر نشوند. به هم شرفتیاست عالئم تا زمان پ ممکن

 کولورکتال به روشهای زیر توصیه میشود:

 بار کیسال  2مدفوع هر  شیآزما 

 کباریسال  2همراه تست مدفوع هر به سال  10هر  یکلونوسکوپ ای یدوسکوپیگموئیس 

 فرد دارد.  سکیر زانیبه م یبستگ یبودن غربالگر منظم

 منابع:

https://medlineplus.gov/ency/article/000262.htm 

https://cancer.binayfoundation.org/?page_id=245&gclid=Cj0KCQiAw4jvBRCJARIsAHYewPOZlbKFMw9FA

VAeuPESM-2l2DFQ_MkeD7BvMcjj0z0ZLPfnNnTa9FUaApPDEALw_wcB 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/symptoms-causes/syc-20353669 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/150496.php#prevention 

https://www.medicinenet.com/colon_cancer/article.htm 

https://www.healthline.com/health/colon-cancer#symptoms 

https://www.emedicinehealth.com/colon_cancer/article_em.htm#is_it_possible_to_prevent_colon_can

cer 

https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/about.html 
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