کَلَى ٍسکتَم قسوتْای اًتْایی دستگاُ گَاسش ٍ
سٍدُ هی تاضٌذ .سشطاى کَلَى سَهیي سشطاى ضایغ
دساهشیکا است ٍ سي ضایغ اتتال تیي  06تا
 97سال هی تا ضذ .

علل
هٌطا تیطتش ایي ًَع سشطاًْا پَلیپ سٍدُ هی تاضذ.
الثتِ ّوِ اًَاع پَلیپ تاػج سشطاى ًوی ضًَذ تلکِ
کوتش اص یک دسغذ پَلیپ ّا تاػج سشطاى هی ضًَذ.
ساتقِ خاًَادگی احتوال اتتال سا افضایص هیذّذ .سطین
غزایی تا چشتی حیَاًی تاال ،فیثشکن ،کلسین کن،
استؼوال دخاًیات ٍ ساتقِ سادیَتشاپی تخػَظ
دسًاحیِ لگي ًیض اص ػلل هی تاضٌذ .سطین غزایی

سشضاس اص اهگا  3احتوال اتتال سا کاّص هیذّذ .
عالیم
تشاساس هحل دسگیشی کَلَى یا سکتَم هتفاٍت
هیثاضذ .تطَسکلی ػالین هشتَط تِ اًسذادکَلَى یا
کن خًَی ًاضی اص خًَشیضی است  .ػالین کن خًَی
ضاهل ضؼف ،تیحالی ،تٌگی ًفس ٌّگام فؼالیت
ٍطپص قلة هی تاضذ تغییش دسػادات دفغ (اسْال ،
یثَست ) کِ هؼوَال یثَست ضایؼتش است ،خًَشیضی

اصسکتَم ،دل دسد ،دسد هقؼذ ٌّگام دفغ  ،کاّص ٍصى
ٍتی اضتْایی اص ػالین دیگش ّستٌذ .احتوال تشٍص
یشقاى دس غَست اًتطاس سشطاى تِ کثذ ٍ تٌگی ًفس

تِ دًثال اًتطاس سشطاى تِ سیِ ًیض ٍجَد داسد .

تشخیص
تَسیلِ کَلًََسکَپی ٍ ًوًَِ تشداسی اًجام هی ضَد.
اص  06سالگی آصهایطات غشتالگشی تَغیِ هی
ضَد ٍلی دسافشاد پشخطش (هخل افشادی کِ ساتقِ
خاًَادگی یا پَلیپ داضتِ اًذ ) اص سٌیي پاییي تش
ضشٍع هی ضَد صیشا ًضدیکاى افشاد هثتال تِ سشطاى
کَلَى  2تا  3تشاتش تیطتش احتوال اتتال داسًذ.
آصهایص  CEAدر خون جْت تشسسی پیص آگْی
تیواسی پس اصجشاحی اًجام هیطَد .حذاکخش هیضاى
ًشهال آى ً 2/5اًَگشم دس هیلی لیتش هی تاضذ ٍلی
احتوال هخثت یا هٌفی ضذى کارب آى ٍجَد داسد،
پس تایذ چٌذیي تاس تِ فَاغل اًجام ضَد .هیضاى
 CEAتحت تاحیش ػَاهل دیگش ًیض هیثاضذ
ٍهیتَاًذ ًطاًذٌّذُ دسگیشی سایش اسگاًْا تاضذ
تٌاتشایي اسصش تطخیػی ًذاسد  6 .هاُ پس اص
تشداضتي تَهَس هیضاى  CEAتایذ تِ حذ طثیؼی
تشگشدد .سی تی اسکي ضکن ٍ لگي تشای اطالع اص
دسگیشی سایش اسگاًْای ضکن اًجام هی ضَد.

دسغَست ٍجَد ّشگًَِ کن خًَی فقش آّي غیش قاتل
تَجیِ تخػَظ دس آقایاى ٍ خاًوْای یائسِ ،تایذ
خًَشیضی اص دستگاُ گَاسش پیگیشی ضَد ٍ آصهایص
هذفَع اص ًظش ٍجَد خَى دسهذفَع تشسسی ضَد.
گاّی فشد دس صهاى تطخیع دچاس اًسذاد یا پاسگی
سٍدُ ضذُ است کِ ًیاص تِ اقذاهات اٍسطاًسی داسد .
درمان
ّذف اص دسهاى ضاهل هَاسد صیش هیطَد :
 تطخیع صٍد ٌّگام کِ تاػج کاّص هشگ ٍهیشهیطَد ،
 جشاحی تشداضتي تَهَس تطخیع ٍدسهاى هتاستاص ضیوی دسهاًی ٍسادیَتشاپی دسهاى ػَاسؼجشاحی اٍلیي هشحلِ دسهاى هی تاضذ کِ دسغَست
غالحذیذ پضضک فقط پَلیپ تذخین ّوشاُ تا
قسوتی اص سٍدُ کِ دسگیش ضذُ تشداضتِ هی ضَد.
حتی االهکاى سؼی هیطَد کِ اسفٌکتش هقؼذ (کِ
دسکٌتشل ٍ دفغ هذفَع ًقص هْوی داسد) حفظ ضَد
ٍتیواس ًیاص تِ تاص کشدى سٍدُ سٍی ضکن
(کَلَستَهی) ًذاضتِ تاضذ .هؼوَال پس اص جشاحی تِ
هذت  6هاُ ضیوی دسهاًی اًجام هیگیشد ٍدسغَست

دسگیشی سکتَم (ساست سٍدُ)سادیَتشاپی ًیض هَسد ًیاص
هیثاضذ .
دسغَست دسگیشی سایش اًذاهْای داخلی هخل کثذ
ٍسیِ دسهاًْای هشتَطِ اًجام هیطَد .

پیش آگهی
حذٍد  55دسغذ اص تیواساى دسصهاى تطخیع تیواسی
قاتل دسهاى ّستٌذ .ػَاهل هَحش تش پیص آگْی
ػثاستٌذ اص :
هشاحل تاالی تیواسی ،پاسگی تَهَس ،سَساخ ضذى
سٍدُ ،تَهَسّایی کِ تِ سختی تطخیع دادُ هی
ضًَذ ٍ تَهَسّایی کِ تا ػالین ٍ ًطاًِ ّا ی حاکی
اص پیطشفتگی تطخیع دادُ هی ضًَذ .پیص آگْی
تیواساى جَاى تخػَظ صیش  05سال ،تیواساى تا
سطح  CEAتاال ٍ تیواساًی کِ دچاس اًسذاد ٍپاسگی
سٍدُ ضذُ اًذ تذتش هی تاضذ .جشاحی دس سشطاى
کَلَى ًتیجِ تْتشی اص سشطاى سکتَم داسد .
جززه مراقبت ززیردززانرش مب ررززنی رشماززا ررمبربزر
پقستامربخوبدند .ر

1- Colorectal cancer. available on:
http://www.mdconsult.com/das/pdxmd/b
ody/4018754143/1405865502?type=med&eid=9-u1.0_1_mt_1016558. Accessed February
2013
 -2پشستاسی داخلی ٍ جشاحی تشًٍش ٍ سَداسث جلذ  :6قلة
ٍ ػشٍق ٍ خَى . 0202سَصاى اس .اسولتضس ،طالِ هحوذ
ػلیْا (هتشجن) ،غذیقِ ػاغوی (هتشجن) .اًتطاسات
جاهؼِ ًگش -سالوی.
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