
 

 بندیهایمورداستفادهدرروندمرحلهروش

 روشهای رادیولوژیک شامل:

 گرافی ساده 

 تی اسکن  سی 

 ام. آر. آی 

 و نواحی مشکوک به درگیری برداری غدد لنفاوی  نمونه 

 آزمایشات دوره ای تخصصی 

  احتمالبهبودیبهمواردزیروابستهاست

 مرحله سرطان  

  ایجاد انسداد یا پارگی درروده بزرگ 

 آزمایشات خونی 

  عود سرطان 

 سالمت عمومی بیمار وبیماری های زمینه ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرطانرودهبزرگ
GCC-PA-008/10 

 

 

 
 

 

 
 واحدآموزش همگانی

  
 1041041041آخرین تاریخ بازنگری:
 

 درمان:

انواع مختلفی از درمان برای بیماران مبتال به سرطان روده          

 بزرگ وجود دارد.

 جراحی 

 درمانی شیمی 

 پرتودرمانی 

 هدف درمانی 

 پیگیری:

ها که برای تشخیص سرطان یا آگااهای           بعضی از آزمایش  

شوند،ممکن است جهت ارزیابای       ازمرحله سرطان انجام می   

چگونگی اثربخشی درمان تکرار شوند.تصمیماات دربااره          

هاا     ادامه، تغییریا توقف درمان مبنی برنتایج این آزماایاش      

 باشد. 

 منابع:

 سودارث، بیماریهای دستگاه گوارش-برونر

 فیپس، بیماریهای دستگاه گوارش
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 مقدمه

کولون ورکتوم قسمتهائی از روده بزرگ هستند که قسمتی از          

 1.1تاا       1کولون حدود   دستگاه گوارش به حساب می آیند.    

متر انتاهاایای آن         بزرگ،ورکتوم چند سانتی     مترابتدای روده 

 است.

های بدخیم    سرطان روده بزرگ بیماری است که در آن سلول        

 گیرند. )سرطانی( در بافت روده بزرگ شکل می

 عواملخطرزا:

  سال یا باالتر 15سن 

  سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ 

      روده،    سابقه شخصی یاخانوادگی سرطان روده بزرگ،راست

 تخمدان، رحم یا پستان

 ها درروده بزرگ درفرد یا فامیل سابقه داشتن پولیپ 

 سابقه کولیت   

  رژیم غذایی حاوی مقدار زیادی گوشت قرمز 

 )داشتن اضافه وزن )چربی اضافی دور کمر 

  کشیدن سیگار یا نوشیدن مشروبات الکلی 

 کم تحرکی 

 عالئم:

 تغییر در عادات اجابت مزاج 

 خون  در مدفوع 

  تر از معمول مدفوع باریک 

 گاز معده توأم با درد مکرر 

 نفخ، احساس سیری یا درد شکم 

 کاهش وزن به دلیل ناشناخته 

 احساس خستگی زیاد 

 تهوع 

 بی اشتهائی 

 یرقان و زردی پوست یا سفیدی چشم 

ها یا سرطان کولورکتاال در ماراحال           برای پیدا کردن پولیپ   

سالگی و مسن تر ونیزافراد باساباقاه          15ابتدایی افراد در دهۀ     

 فامیلی بدخیمی ها باید غربالگری شوند.

 

 

 

 

 تشخیص:

 گرفتن سوابق بیمار وسوابق فامیلی 

  معاینه فیزیکی 

 آزمایش خون 

 آزمایش خون پنهان در مدفوع 

معاینه مقعد با انگشت 

 بررسی رادیولوژیک 

 تنقیه باریوم  

 برداری  نمونه 

پس از این که سرطان روده بزرگ تشاخایاص داده شاد،                 

های سرطانای در روده       آزمایش برای آگاهی از انتشار سلول    

 شوند. های دیگر بدن انجام می بزرگ یا بخش
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