
 سرطان کولون :

كولون يك لوله عضالني توخالي است كه از انتهاي روده 

كوچك يا ايلئوم شروع شده و به مقعد ختم ميشود؛ طول اين 

متر و بزرگترين قطر آن در ابتداي روده بزرگ  5/1روده 

است. قطر آن به تدريج كاهش مييابد تا به ناحيه ركتوم 

 ميرسد.

 

 

 

 

 

سرطان کولون و رکتوم يکی از شايع ترين سرطان ها در 

دومين عامل مرگ و مير ناشی از سرطان  جهان بوده 

درجهان می باشد متأسفانه در ايران روند اين بيماری رو به 

 .افزايش است 

 عوامل خطر سرطان کولون

 ۰۵افزايش سن )اکثر افراد مبتال به اين بيماری سن باالی 

سال دارند، اما ممکن است اين بيماری در هر سنی اتفاق 

 .بيفتد(

 .ا پوليپ کولونتاريخچه خانوادگی ابتال به سرطان ي

 .تاريخچه ابتال به بيماری التهابی روده

)در اين بيماری پوشش جدار روده بزرگ کوليت اولسروز

است. افراد مبتال به اين بيماری احتمال دچار التهاب شده

 .بيشتری در ابتال به سرطان کولورکتال دارند(

رژيم غذايی پر چربي،پر پروتئين،کم فيبر و غذاهاي بيش از 

 .حد تصفيه شده

 .رطان پستان در زنانسرطان رحم يا س

 .چاقی، مصرف الکل، استفاده از مواد مخدر

 عالئم سرطان کولون

 در عادات دفعی روده نظير اسهال وجود هرگونه تغيير

 يا کاهش قطر مدفوع  يبوست ،

 تغيير رنگ مدفوع

 احساس عدم تخليه کامل پس از دفع مدفوع

 بيش از حد نفخ 

 کاهش وزن ناخواسته

روده يا وجود خون در مدفوع، چه  ريزی از راستخون

 قابل رؤيت باشد چه با انجام آزمايش معلوم شود

 استفراغ

 ضعف و خستگی

 و زردی پوست يا سفيدی چشم يرقان

در بعضی از موارد ممکن است فرد مبتال به سرطان 

گونه عالمتی نداشته باشد، بنابراين باشد اما هيچ

سال  ۰۵غربالگری در افراد پرخطر مثل افراد باالی 

 .باشدضروری می

عالئم اين بيماری ممکن است شبيه به ساير عالئم نظير _

های التهابی ، تب، بواسير )هموروئيد( و بيماریعفونتها

روده باشد. بنابراين مراجعه به پزشک به منظور ارزيابی 

بهتر، الزم و ضروری است؛ چراکه در مراحل اوليه، اين 

 ن است.بيماری قابل درما

 غربالگری و تشخيص

 انجام معاينه رکتوم و راست روده

 آزمايش خون مخفی مدفوع

 کولونوسکوپی

 در مدفوعDNAآزمون 

 CEAآزمون انتی ژن 

ما همراه با تزريق كس برداري از روده بزرگ)باريم انع

 هوا(

اما در بين تمام آزمون های فوق در حال حاضر مهم ترين و 

قدام اين ا کولونوسکوپی کامل است زيرامؤثرترين آنها انجام 

 موارد از بروز بيمای جلوگيری نمايد. ۵۹%توانسته در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B2
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 مراحل سرطان

عود سرطان به معنای برگشت دوبارۀ آن بعد از درمان 

باشد. ممکن است عود سرطان، در روده بزرگ يا ساير می

صورت های بدن نظير کبد يا ريه رخ دهد. اگر عود بهقسمت

تنها يک ناحيه از بدن باشد بايد جراحی انجام شود، درگيری 

اما در صورت درگيری بيش از يک ناحيه و انتشار سرطان 

های ديگری های مختلف بدن ممکن است از روشدر قسمت

 درمانی يا راديوتراپی استفاده شودنظير شيمی

 روش های درمان سرطان کولون

 جراحی

 پرتو درمانی

 شيمی درمانی

 عوارض درمان

عوارض جانبی جراحی به محل تومور و نوع جراحی 

بستگی دارد. معموالً در چند روز اول بعد از جراحی، بيمار 

احساس ناراحتی دارد ولی معموالً درد با دارو قابل کنترل 

است. مدت زمان بهبود بعد از عمل جراحی در بيماران، 

 متفاوت است.

کنش ترين عوارض جانبی پرتودرمانی خستگی، واشايع

پوستی در محل برخورد اشعه با پوست و کاهش اشتها 

چنين ممکن است اين روش منجر به کاهش باشد. هممی

خون شود. در بسياری از موارد اين  سفيدهای گلبول

 .اندعوارض دائمی نيستند و قابل کنترل و درمان

های همچنين عفونت، خستگی، ريزش موی موقتی، زخم

ترين های خونی، از جمله مهمدهانی و کاهش کلی سلول

 درمانی است.عوارض جانبی داروهای شيمی

 از سرطان کولون   راه های پيشگيری

حاوي سبزی ها و ميوه ها )به علت داشتن فيبر  رژيم غذايي

 فراوان(

و  D مصرف لبنيات و مواد غذايی حاوی كلسيم و ويتامين

 اسيد فوليك

 و الکل عدم مصرف سيگار

 ورزش و فعاليت های بدنی

 پرهيز از چاقی

 

 منابع

www.who.int 

 www.medicalonline.com 

 مرکز تحقیقات غربالگری و پیشگیری  از

 سرطان های گوارشی 

 

 

 سرطان کولون

 

 

 بسته توسعه دانش و مطالعات سرطان   
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