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 سرطان روده بزرگ

 مـري، معـده، روده هـاي بـزرگ و           روده برزگ بخشي از سيـستم گوارشـي شـامل         

روده باريك از انتهاي معده شروع شده و به روده بزرگ ختم مي شـود و                . مي باشند ك  كوچ

. ه بزرگ شامل دو بخش است     سپس روده بزرگ نيز از آنجا تا محل مقعد ادامه مي يابد، رود            

بخش دوم  .  سانتي متر طول دارد    180 كه حدود    ول اصطالحاً كولون ناميده مي شود     بخش ا 

  . سانتي متر مي رسد25 تا 15نيز راست روده است كه طول آن به 

در بافت روده   سرطان روده بزرگ بيماري است كه در آن سلولهاي بدخيم سرطاني            

رگ قـسمتي از جهـاز هاضـمه را در بـدن انـسان تـشكيل                روده بز . بزرگ تشكيل مي شوند   

 مواد كاني، كربوهيـدراتها،   ويتامين ها ،( غذايي  جهاز هاضمه در پروسه جذب مواد     .ميدهد

از غذاهاي مختلف و همچنين دفع مواد زائد از بدن فعاليت مـي            ) ، پروتئين ها و آب      چربيها

  .كند 

 6 .وده بـزرگ تـشكيل شـده اسـت     روده كوچك و ر- معده   -جهاز هاضمه از مري     

 اينچ انتهاي روده بـزرگ را راسـت روده و كانـال مقعـد               6فوت اوليه روده بزرگ را كولون و        



 ٢

رج از  سوراخي كه روده بزرگ را به خا      ( ناميده مي شوند كانال مقعد به مقعد ختم مي شود           

 .)بدن متصل مي سازد 

يع ترين علت مرگ ناشي از سرطان       سرطان روده بزرگ بعد از سرطان ريه شا        : ميزان بروز 

 مـورد   56730 مـورد جديـد و       146940 نزديك بـه     2004در سال   . در اياالت متحده است   

 سـال گذشـته   30ميـزان بـروز آن در طـي    . مرگ ناشي از سرطان كولون و ركتوم روي داد     

. تغيير نيافته است ولي ميزان مرگ و مير ناشـي از آن بخـصوص در زنـان كـم شـده اسـت                      

 .  ساله و مسن تر از آن ايجاد شده است50 اين نوع سرطان در افراد "عموما

  عوامل خطر

 سال دارند اما اين بيماري در هر سني         50اكثر افراد مبتال به اين بيماري سن باالي           : نس

  .اتفاق مي افتد

، رابطـه   ر پر از چربي و پـر انـرژي و كـم فيبـ              بين اين بيماري و رژيم غذايي      : رژيم غذايي 

  .يم وجود داردمستق
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 روده تعريـف مـي      دارـوده هاي خوش خـيم در جـ       ـرت رشد ت   اين بيماري بصو   : پوليپ ها 

بنظر مي رسد كه در اين ساختار شانس        .  سالگي شايع است     50شود كه معموالً بعد از سن       

  .ابتال به سرطان روده بزرگ را افزايش مي دهد

گ داشـته انـد يـا خانمهـايي كـه            سرطانهاي روده بزر   " كسانيكه قبال  :تاريخچه شخصي    

 شـانس بيـشتري جهـت ابـتال بـه ايـن             ، تخمدان، رحم، يا پستان بوده انـد       مبتال به سرطان  

در حال حاضر در بعضي از موارد اين سرطان، ژنهاي مسؤول شناسـايي شـده                .بيماري دارند 

رار مـي   لذا قبل از بروز سرطان، چنين افرادي را از نظر حامل ژن بودن مورد بررسـي قـ                 . اند

  . دهند

افـراد   .لتهاب شـده اسـت  ا در اين بيماري پوشش جدار روده بزرگ دچار    :كوليت اولسروز   

  . مبتال به اين بيماري شانس بيشتري جهت ابتال دارند
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  عالئم و نشانه ها

عفونتهـا، بواسـير و     ه بـه سـاير عالئـم نظير        عالئم ايـن بيمـاري ممكـن اسـت شـبي                   

بنابراين مراجعه به پزشـك بـه منظـور ارزيـابي بهتـر، الزم و               . وده باشد بيماريهاي التهابي ر  

در . از آنجايي كه در مراحل اوليه اين بيماري با موفقيت قابل درمان است            . ضروري مي باشد  

  .صورت مشاهده هر كدام از عالئم زير به پزشك مراجعه نمائيد

بوست يا كاهش قطر مدفوع كـه  عادات دفعي روده نظير اسهال، ي      وجود هرگونه تغيير در     -

 .بيش از يك روز طول بكشد

  خونريزي از راست روده يا وجود خون در مدفوع  -

  دردهاي قولنجي معده  -

  استفراغ  -

  ضعف و خستگي  -

  )سفيدي چشم ( يرقان و زردي پوست يا صلبيه   -
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  غربالگري و تشخيص

ن بـوده امـا هيچگونـه عالمتـي      در بعضي از موارد ممكن است فرد مبتال بـه سـرطا                    

 سـال ضـروري مـي       50بنابراين غربالگري در افراد پر خطر مثل افـراد بـاالي            . نداشته باشد 

سرطان مـورد اسـتفاده قـرار مـي         از جمله روشهاي تشخيصي كه براي غربالگري اين          .باشد

  .مي توان به آزمايشات ذيل اشاره نمود، گيرد

 راسـت روده را معاينـه مـي         دزشك با انگشت خـو    ـه پ ن معاين ـدر اي  :  معاينه راست روده  

كند تا وجود هرگونه مورد را بررسي كرده و در صورت وجود مواد در داخل راست روده آنها                  

  . را از نظر آغشته بودن با خون مورد بررسي قراردهد

 در اين روش از طريق دستگاههاي خاصي بصورت مستقيم داخل راست            : پروكتوسكوپي 

از طريق اين روش نيمـي  . تهاي تحتاني روده بزرگ مورد مشاهده قرار مي گيرد   روده و قسم  

در اين روش ممكن است بيمار احـساس فـشار كنـد امـا              . از سرطانها قابل تشخيص هستند    

  .دردي را احساس نخواهد كرد
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از طريق اين روش نيز با ابزارهاي خاصـي، مـشاهده كلـي روده بـزرگ و                 :   كولونوسكوپي

   .در اين حالت نيز فرد دردي را احساس نخواهد كرد. مكن مي شودراست روده م

 سال يكبار نيز    5 ساله و باالي آن بايد حتما آزمايش مدفوع بدهد و هر             50هر فرد   

در اين آزمايش از يك تيوپ نازك كه داراي چراغـي در نـوك آن    . شود” سيگموايداسكوپي“

و قسمت هاي انتهايي روده كه معمـوال        مي باشد براي امتحان اليه هاي داخلي راست روده          

. بيشترين درصد سلول هاي سرطاني و پليپ ها در آن جا رشد مي كنند، استفاده مي شـود                 

ـ آزمايش به هيچ وجه دردناك نبوده و در مطب پزشك هم مي توان آ              در هـر   . را انجـام داد   ن

   .حال كليه آزمايشات مي بايست تحت نظر پزشك انجام شود

در .  از روده هاي شما عكسبرداري شـود       Xنيز بايد از طريق اشعه       سال   10 تا   5هر  

اين روش ابتدا از طريق داروهاي خاصي عمل تنقيه انجام شده تا هوا وارد روده هـا شـود و                    

اين عكس ها مي توانند تمام مشكالت احتمـالي موجـود   . سپس عكسبرداري انجام مي شود 

 در مطـب دكتـر انجـام شـده و نيـازي بـه               مـايش معمـوال   زاين آ . در روده ها را نشان دهند     

   .بيهوشي ندارد
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اين تست تمـام    . عكسبرداري از روده معموال تنها در موارد پر خطر تجويز مي شود           

امكـان نمونـه بـرداري از پليـپ          قسمت هاي روده را به پزشك نشان داده و در صورت لزوم           

رسـتان انجـام مـي شـود و         اين آزمايش معموال در بيما    . هاي مشكوك را نيز فراهم مي آورد      

يـك روش    .براي اينكه بيمار احساس ناراحتي نكند ملزم به خوردن داروهاي مـسكن اسـت             

تقريبــا جديــد بــراي تــشخيص ســرطان وجــود دارد كــه بــسيار ســريعتر و كــم درد تــر از 

در . كلـوگرافي نـام دارد   CTاين روش . و تنقيه مي باشد  Xعكسبرداري و استفاده از اشعه

ه ـرفتـ ــاي گـي شـود و عكـسه  ـق مـ ـزريـ ـ دقيقه به داخل روده ها هوا ت2راي  اين حالت ب  

كل آزمايش نيز بيش از دو دقيقه     . د آماده مي شوند   ــه بع ـ دقيق 10دود  ـزي در ح  ـشده چي 

 به همراه يك نرم افزار ويژه CT در اين تست از يك فرستنده مارپيچ. به طول نمي انجامد

ستگاه يك پيشرفت قابل توجه در حيطه شناسـايي سـرطان           اختراع اين د  . استفاده مي شود  

  .به شمار مي رود روده
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  روشهاي درماني

 بطور كلي سه روش درماني جهت درمان سرطان روده بزرگ وجود دارد كه شـامل                        

روش ديگر درماني نيز وجـود دارد كـه در آن از            . جراحي، پرتودرماني و شيمي درماني است     

البته استفاده از اين روشها در حد مطالعات        . براي درمان استفاده مي شود    روشهاي بيولوژي   

  .باليني است

شايع ترين نوع درمان است كه      ) برداشتن سرطان توسط عمل جراحي      (  جراحي   :جراحي  

در همه مراحل كانسر كولون بكار مي رود پزشك ممكن است سرطان را به يكي از روشهاي                 

 .زير خارج نمايد

 اگر سرطان درمرحله بسيار اوليـه تـشخيص داده شـود ممكـن              :ود و محلي    جراحي محد 

است عمل جراحي بدون باز كردن شكم توسط پزشك انجام شود كه اين از طريق عبور لوله                

ريق از طريق مقعد به داخل روده بزرگ و عمل جراحي از اين طريق انجام ميگيرد به اين ط                 

ن در يك پوليـپ تـشخيص داده شـود بـه ايـن         اگر سرطا  .برداشتن ضايعه محلي مي گويند    

  .عمل جراحي پوليپكتومي اطالق ميگردد
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برداشـتن سـرطان    ( اگر اندازه سرطان بزرگتر باشد پزشـك عمـل كولكتـومي             رزكسيون  

را انجـام ميدهـد سـپس پزشـك ممكـن اسـت             ) بهمراه مقاديري از باقت سالم اطـراف آن         

معمـوال پزشـك    . را انجـام دهـد    ) ه يكديگر   ه بزرگ ب  دوختن دو طرف سالم رود    ( آناستوموز  

 و در  غدد لنفاوي نزديك روده بزرگ را جهت احتمال درگيري توسط سرطان بيـرون آورده  

  .زير ميكروسكوپ آزمايش خواهد نمود

اگر پزشك قادر به دوختن دو سر روده بزرگ به يكـديگر             : رزكسيون بهمراه كولستومي    

د ايـن روش     تا مواد زائد ازآن دفع گرد       بدن تعبيه كرده   به خارج از      را نداشته باشد منفذي   

تا زمانيكـه روده بـزرگ       ربعضي مواقع كلستومي موقتي است و     د. كلستومي ناميده مي شود   

ترميم شود ادامه مي يابد ولي اگر تمام كولون توسـط جـراح برداشـته شـود ممكـن اسـت                     

  .كلستومي دائمي شود

ديـد او قـرار گرفتـه بيـرون          ان دارد و در   جايي كه امك   اگر چه پزشك سرطان را تا     

عمـل جراحـي داده مـي        ماران پيشنهاد شيمي درماني پـس از      خواهد آورد ولي گاهي به بي     

اين روش درمان مكمـل ناميـده مـي         . شود تا اگر سلول سرطاني باقيمانده از بين برده شود         

  .شود
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حـي بـستگي     عوارض جانبي جراحي به محـل تومـور و نـوع جرا            :عوارض جانبي جراحي    

معموالً در چند روز اول بعد از جراحي بيمار احساس ناراحتي دارند ولـي معمـوالً درد                 . دارد

مدت زمان بهبود بعد از عمل جراحي از بيماري به بيمار ديگر            . با دارو قابل كنترل مي باشد     

  .متفاوت است

با انرژي باالي براي كـشتن سـلولهاي سـرطاني و       Xدر اين روش از اشعه  :پرتو درماني 

توليد اشعه مي تواند خارج از بـدن و بوسـيله           . كوچك نمودن اندازه تومور استفاده مي شود      

ماشينهاي خاص يا در داخل بدن و از طريق موادي كه توليد كننده اشعه هـستند، صـورت                  

  . ني انجام مي گيردپرتو درماني به تنهائي يا همراه با جراحي و شيمي درما. گيرد

 شـايعترين عـوارض جـانبي پرتودرمـاني شـامل خـستگي،             :عوارض جانبي پرتو درماني     

بعالوه ممكن است   . واكنش پوستي در محل برخورد اشعه با پوست و كاهش اشتها مي باشد            

اين روش منجر به كاهش گلبولهاي سفيد خوني كه از بدن در برابر عفونتها محافظـت مـي                  

ي از اين عوارض قابل كنترل و قابل درمان هـستند و در بـسياري از مـوارد                  بعض. كنند شود 

  .اين عوارض دائمي نمي باشند
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ن روش از داروها به منظور كشتن سلولهاي سـرطاني اسـتفاده مـي              ـاي  : يـشيمي درمان 

اكثر داروهاي ضد سرطاني بصورت تزريـق داخلـي در بـدن يـا داخـل عـضالت مـورد              . شود

شـيمي  . اما بعضي ديگر نيز به فرم خـواركي قابـل مـصرف هـستند             . گيرنداستفاده قرار مي    

درماني يك روش درماني سيستميك به حساب مـي آيـد بـه ايـن معنـا كـه دارو از طريـق             

در ايـن روش    . جريان خون به هر قسمتي از بدن مـي رود تـا سـلولهاي سـرطاني را بكـشد                  

رماني با يك دوره اسـتراحت ادامـه        يعني دوره د  . داروها به صورت دوره اي تجويز مي شوند       

در صورتيكه سلولهاي سرطاني كبـد      . مي يابد و بعد از آن از نو دروه درماني شروع مي شود            

  .مي توان دارو را مستقيماً به شريانهاي تغذيه كننده كبد تزريق نمود را درگير كرده باشند،

 طريق جراحي برداشـت، يـك        بعد از آنكه جراح تمامي سلولها و بافت سرطاني را از                   

دوره شيمي درماني نيز داده مي شود تا سلولهاي سرطاني باقيمانده نيز در صورت وجـود از                 

  .بين بروند

 داروهاي شيمي درماني معموالً سلولهاي با سرعت تكثيـر          :عوارض جانبي شيمي درماني     

اي سرطاني بافتهـايي    از آنجايي كه در بدن عالوه بر سلوله       . باال را مورد هدف قرار مي دهند      

نظير سلولهاي خوني، بافت پوششي سيستم گوارشي و سلولهاي فوليكول مو نيـز از سـرعت                



 ١٢

تكثير بااليي برخوردار هستند، لذا ممكن است اين بافتها نيز مورد هـدف داروهـاي شـيمي                 

ي مـوقتي،   عفونتها، خستگي، ريزش مـو    : در نتيجه عوارض جانبي شامل    . گيرددرماني قرار ب  

  .عاليم استاي دهاني و يا سايرزخمه

لهاي  از جمله مهمترين عوارض جانبي داروهاي شيمي درمـاني كـاهش كلـي سـلو                       

از آنجايي كه داروهاي شيمي درماني مغز استخوان را به شدت تحت تـأثير              . مي باشد  خوني

، كـاهش   ) اـبـصورت كـاهش انـرژي انجـام كارهـ          (قرار مي دهند، ممكن است كم خـوني         

بـصورت افـزايش    ( اي سـفيد    ـولهـ ـيا كاهش گلب  )  زيـريـبصورت خون ( ي  ـاي خون ـكتهپال

  .ايجاد شود) استعداد ابتال به عفونتها 

 معموالً همه كساني كه از اين روش درماني استفاده مي كنند به تمامي ايـن عالئـم               

تمـامي ايـن عاليـم      به عالوه در طي دوره استراحت و بعد از قطع درمـان             . مبتال نمي شوند  

  .برطرف مي شوند

ـ ـدن به تنهايي در ب   ـن روش، ب  ـدر اي  :اي بيولوژيكي   ـدرمانه ا مقابلـه مـي   ـر سرطانهـ ـراب

در اين روش از موادي استفاده مي شـود كـه توسـط بـدن يـا اينكـه در آزمايـشگاهها                   . كند
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، تقويت و   يها جهت دهي  ساخته مي شوند تا مكانيسمهاي طبيعي دفاعي بدن در برابر بيمار          

  .نام ديگر اين روش ايمني درماني مي باشد. حفظ شوند

داراي اضـافه وزن هـستند و نـسبت بـه      تحقيقات نشان مي دهد كـه افـرادي كـه              

. در ابتال به اين بيماري قرار دارنـد  سايرين كم تحرك تر مي باشند در معرض خطر باالتري

ابتال به بيماري را به نـصف كـاهش    ن ريسكاثبات شده كه پايين آوردن وزن و ورزش كرد

دهـد،   رژيم غذايي پر چرب ميزان جريـان زرداب صـفرا بـه روده را افـزايش مـي      .مي دهد

ايـن   محققين بـه . همانطور كه مي دانيد اين اسيد در بدن براي هضم غذا استفاده مي شود

 طاني را بـه نتيجه دست پيدا كرده اند كه ميزان بيش از حد ايـن اسـيد، سـلول هـاي سـر     

 دانشمندان پيشنهاد مـي .  ريسك رشد سرطان را زياد مي كند"فعاليت وا مي دارد و نهايتا

  .نگيريد  كالري مصرفي خود را از چربي ها%30كنند كه سعي كنيد روزانه بيش از 

استفاده از رژيم غذايي كه سرشار از مواد فيبردار باشد مي تواند سالح مناسـبي در                         

فيبر قسمتي از مواد غذايي است كه در حين فرايند هضم تجزيـه             .  سرطان روده باشد   مقابل

فيبرهـا آبـي كـه در حـين         . نمي شود و به راحتي از دستگاه هاي گوارشي عبـور مـي كنـد              

اين كار باعث مي شود تـا سـوخت و سـاز            . عمليات گوارش آزاد مي شود را جذب مي كنند        
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ه غذا مدت زمان كمتري در بدن بـاقي بمانـد، مـواد    هرچ. بدن روند هماهنگ تري پيدا كند  

واد ـن مـ  ـاي. رسانندـدن آسيب ب  ـه ب ـزيان آور مدت زمان كمتري پيدا مي كنند تا بتوانند ب          

بهتـرين منبـع فيبـر حبوبـات،        . ع مي شوند  ـر دف ـرها خيلي سريعت  ـه كمك فيب  ـان آور ب  ـزي

  . غالت، سبزيجات و ميوه ها مي باشد

  

   داراي كلستوميمراقبت از بيمار

  

در مواردي كه احتمال انجام كلستومي وجود دارد، اطالعات الزم توسـط جـراح در               

توانـد جـان بيمـار را نجـات            مـي   كلستومي نوعي درمان است كه    . گيرد  اختيار بيمار قرار مي   

. بدهد و با مشاركت فعال بيمار در زندگي اجتمـاعي و اقتـصادي نيـز هـيچ منافـاتي نـدارد                    

. تواند در قبول كلستومي از سوي بيمار به او كمك كند            موقعيتي قرار دارد كه مي    پرستار در   

تواند خود را با زندگي جديدي تطبيق بدهـد كـه             بيني، و شناخت مي     بيمار با تشويق، خوش   

 مطلوب براي خود دست  "به شرايط كامال  شود تا زماني كه بيمار        هر روز از روز قبل بهتر مي      

ك بــه بيمــار و حمايــت از او اعــضاي گــروه بهداشــتي، درمــانگر بــراي كمــ. كنــد پيــدا مــي
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  اي داشـته  تواتنند نقش ارزنده انتروستومي، افراد خانواده، و ديگر بيماران داراي اوستومي مي    

  .باشند

هاي الزم را به      پرستار براي اينكه از اين بيماران حمايت و مراقبت كنند و راهنمايي           

اي، و جراحي بلكه      نها راجع به وضعيت جسمي، وضعيت تغذيه      آنان ارائه نمايند بايستي نه ت     

كنـد، چـه    بيمـار چگونـه فكـر مـي    . راجع به خود بيماران نيز اطالعات كاملي داشـته باشـد     

. كند، به چه چيزي عالقمنـد اسـت؟ و غيـره            احساسي دارد، چطور احساس خود را بيان مي       

 خوبي بـا آنهـا برقـرار        هتباط دوطرف توان ار   ان كلستومي مي  ضمن برخوردهاي روزانه با بيمار    

پرستار . كرد كه در اين ميان بيمار بهتر خواهد توانست خود را با شرايط جديد تطبيق بدهد          

 و در برخورد با هر فرد اين اصـول را بطـور صـحيح بـه كـار                    بايد اصول روانشناسي را بداند    

حتمال ابـتال بـه سـرطان     روحي به علت كلستومي از ا    هبيماران عالوه بر دريافت ضرب    . ردبگي

اين دو عامل يعني وجود كلستومي و سـرطان عـالوه بـر بيمـاري باعـث                 . نيز نگران هستند  

  .شوند  او نيز ميههاي تقابلي خانواد اختالل در مكانيسم
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  نكاتي درباره بيماران سالخورده

افراد سالخورده اغلب دچار درجاتي از كاهش بينايي و اختالل شـنوايي، همينطـور              

از بيمار بخواهيد قبل از عمل بـا وسـايل كلـستومي            . شكال در انجام كارهاي ظريف هستند     ا

. شوي داخل آن را نشان بدهد        و   كار كند و طرز پاك كردن پوست اطراف اوستومي و شست          

  .، توجه كنيداي دقيقي كه به كمك احتياج دارندبه كاره

طمينان حاصـل كنيـد     ا. حوادث ناشي از زمين خوردن در سالخوردگان شايع است        

تواند بدون كمك ديگران بخوبي و با حفظ تعـادل تـا مـستراح                بيمار سالخورده شما مي   : كه

  .برود، و اينكه آيا مستراح نزديك است يا خير

اي كـه     ، مراقبـت از پوسـت در بيمـاران سـالخورده          بدليل تغييرات پوست در پيري    

شـوند؛    تليال و چربي پوست نازك مـي      هاي اپي   اليه. اوستومي دارند حائز اهميت زيادي است     

بـراي جلـوگيري از     . شـود   هيدراتاسيون پوسـت كـم اسـت و بـسادگي دچـار آزردگـي مـي               

 كلستومي با دقت زيادي انجـام       ه، و قراردادن كيس   گسيختگي پوست بايد پاك كردن پوست     

. دهـد   آرتريوسكلروز ميزان جريان خون در محل زخم جراحي و اوستوما را كاهش مي            . شوند

  .افتد گيرد و بهبود زخم به تأخير مي ر نتيجه انتقال مواد غذايي با كندي صورت ميد
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شوي اوستومي به علت كاهش حركات دودي          و   در تعدادي از بيماران بعد از شست      

لـستومي بـراي عـادت    اكثر بيمـاران ك . افتد و خروج موكوس روده، اجابت مزاج به تأخير مي   

  . ماه وقت احتياج دارند6تي به حدود ديد و احساس راحجكردن به وضعيت 
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