مقدمه:

پس از اینكه سرطان روده بزرگ تشخیص داده

عالئم:

سرطان روده بزرگ بیماری است که در آن
سلول های بدخیم( سرطانی)در بافت روده
بزرگ

می

شكل

گیرند.

کولون و رکتوم قسمت هایی از روده بزرگ
هستند که قسمتی از دستگاه گوارش به
حساب

آیند.

می

کولون حدود  1تا  1/5متر ابتداری روده بزرگ
و رکتوم چند سانتی متر انتهای آن است.

شد  ،آزمایش برای آگاهی از انتشار سلول های

 تغییر در عادات اجابت مزاج
 خون در مدفوع

سرطانی در روده بزرگ یابخش های دیگر بدن

 مدفوع باریک تر ازمعمول

انجام می شوند.

 گاز معده توأم با درد مكرر
 نفخ ،احساس سیری یا درد شكم
 کاهش وزن به دلیل ناشناخته
 احساس خستگی زیاد
 تهوع

 بی اشتهایی

 یرقان و زردی پوست یا سفیدی چشم

عوامل خطر زا:

برای پیدار کردن پولیپ ها یا سرطان

 سن  50سال یا باالتر

کولورکتان در مراحل ابتدایی افراد در 50

 سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ

 سابقه شخصی سرطان روده بزرگ ،
راست روده ،تخمدان ،رحم یا پستان

 سابقه کولیت

 رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی گوشت
قرمز

 داشتن اضافه وزن (چربی اضافی دور
کمر)

سالگی و مسن تر و نیز افراد با سابقه

فامیلی بدخیمی ها باید غربالگری شوند.
تشخیص:

روش های مورد استفاده در روند مرحله بندی

سی تی اسكن
نمومنه برداری غدد لنفاوی

 معاینه فیزیكی

شمارش سلول های خون

 گرفتن تاریخچه بیماری

سطوح خونی CEA

 آزمایش خون پنهان در مدفوع
 معاینه مقعد با انگشت

 کشیدن سیگار یا نوشیدن مشروبات

 تنقیه با ریوم

الكلی

 کم تحرکی
1

2

3

احتمال بهبودی به مراحل زیر وابسته است.

پیگیری

1ـ مرحله سرطان

بعضی از آزمایش ها که برای تشخیص

2ـ ایجاد انسداد یا حفره در روده بزرگ

سرطان یا آگاهی از مرحله سرطان انجام
می شوند،ممكن جهت ارزیابی چگونگی اثر

3ـ سطوح خونی CEA

بیمارستان حشمتیه حبیبیان اننیی

بخشی درمان تكرار شوند .تصمیمات درباره

4ـ عود سرطان

ادامه  ،تغییر یا توقف درمان مبنی بر نتایج

5ـ سالمت عمومی بیمار

این آزمایش هامی باشد.

درمان

بعد از پایان درمان ،برخی آزمایش ها هر

انواع مختلفی از درمان برای بیماران مبتال به

سرطان روده بزرگ

چند وقت یک بار انجام خواهند شد.

سرطان روده بزرگ وجود دارد.
جراحی

منبع:مطالعات اینترنتی سایت بیمارستان سید الشهداء
اصفهان

شیمی درمانی

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

پرتو درمانی
انواع جدید درمان در پژوهش های بالینی در
دست بررسی هستند.

http:/ heshmatieh. mui.ac.ir 

واحد آموزش به بیمار
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