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За ракот на дебелото црево и ректумот
Ракот на дебелото црево и ракот на ректумот (колоректален рак - CRC) почнува
да се развива во слузницата на ректумот и дебелото црево. Се именува според
анатомската положба во цревото (на пр. рак на ректум, рак на напречниот колон,
рак на останатите делови на колонот...). Честопати се именува без разлика на
претходно опишаното, туку со заедничкото име колоректален рак. Денес анализите веќе покажуваат дека прогнозата и текот на споменатиот рак зависат не
само од распространетоста на болеста, туку и од местото каде што ќе се појави
(на пр. прогнозата за ракот на десниот колон е полоша од прогнозата за ракот на
останатите места...).
Ракот се создава кога клетките почнуваат неконтролирано да се делат и менуваат. Може да се прошири надвор од цревата и на соседните или пооддалечените
органи, како и на жлездите. Повеќето форми на колоректалниот рак почнуваат со
различни форми на полипи, а посебно опасни се аденомите (преканцероза).
Хиперпластичните и воспалените полипи генерално не претставуваат опасност.
Дисплазија е наследна преканцероза одн. состојба на опасност од појава на рак.
Може да се појави во полипот или каде било на слузницата на цревото.
Според статистиките, ова е форма на рак која е во пораст и претставува честа
причина за смрт. Земајќи ги предвид статистичките податоци од изминатите
години, Американското здружение за канцерогени заболувања (American Cancer
Society) само за оваа форма на рак во 2016 година предвидува близу 100.000 нови
случаи на рак на колонот и 40.000 случаи на рак на ректумот. Предвидувањата за
ризикот од појава на рак се приближно 4,7% за мажите и 4,4% за жените (во текот
на животот). Во Словенија бројот на заболени од рак на дебелото црево и ректумот е исто така во пораст, секоја година се јавуваат приближно 1.400 нови случаи
на оваа болест. Покрај староста, значаен е и наследниот фактор и други (види
поглавје Фактори на ризик за појава на CRC).
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Достапни се посовремени дијагностички процедури, а пред сè превентивни
програми за откривање на раните промени на слузницата на цревата (словенечка прогама SVIT).
Би ги спомнале аденокарциномите (претставуваат 95% од колоректалниот рак),
но не и останатите форми, кои сe многу ретки и можат да се појават и во колонот
и ректумот (карциноиди, GIST, лимфоми и саркоми).

Црн дроб

Желудник

Колон
Тенко црево

Ректум
Анус

Слика 1: Положба на колонот и ректумот. (извор: NIH Medline Plus)

Фактори на ризик за појава на колоректален рак
Меѓу ризик-факторите или зголемена веројатност за појава на колоректален рак
ги вбројуваме факторите кои можат да се контролираат (на пр. телесна тежина,
пушење, прекумерно конзумирање алкохол...), и факторите на кои не можеме да
влијаеме (на пр. генетика, години,...). Некои од нив, и покрај комбинацијата од
различни фактори на ризик, никогаш не се развиваат во рак, а други пак веднаш,
па затоа веројатно постојат и дополнителни ризик-фактори за кои не знаеме.
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Ризик-фактори за појава на колоректален рак:

• Аденомски полипи:
Тие самите не претставуваат рак, туку во одреден временски период често
доведуваат до развој на колоректален рак. Ризикот е зголмен кај побројните и
поголеми полипи. Зголемен ризик претставуваат и некои поттипови на аденомските полипи (вилозен тип на полип).

• Период од животот (возраст):
Колоректалниот рак може да се појави и кај млади луѓе, но според статистичките
податоци, во повеќе од 90% од случаите се јавува кај лица постари од 50 години:
Просечната возраст на пациентите со колоректален рак е 75 години.

• Хронична воспалителна цревна болест (IBD - inflammatory bowel disease):
Состојбата кога пациентот има улцерозен колитис или Кронова болест (и двете
претставуваат хронична воспалителна цревна болест). Кај пациентите кои имаат
улцерозен колитис подолго од осум години, постои поголема веројатност за
појава на дисплазија (преканцероза) и рак на дебелото црево црво. Таа веројатност е поголема и кај Кроновата болест, но е многу помала отколку во случај на
улцероез колитис.

• Гојазност и физичка активност:
Статистичките податоци од следењето на развојот и зачестеноста на колоректалниот рак покажаа дека кај луѓето кои се физички неактивни и претерано
гојазни, постои зголемен ризик за појава на овој вид рак.

• Пушење и прекомерна конзумација на алкохол;
• Семејна зачестеност на полипи и колоректален рак (наследен фактор):
ризикот од појава на колоректален рак е поголем кај лицата чии предци имале
ваква форма на рак.
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Фактори кои ја намалуваат можноста за појава на колоректален рак:

• Физичка активност;
• Исхрана и додатоци на храната:
храната богата со влакна (овошје и зеленчук) и ограничената употреба на црвено
месо ја намалуваат веројатноста за појава на колоректален рак.
Некои студии предупредуваат дека употребата на фолна киселина или фолати,
витамин Д, калциум и магнезиум може да ја намали можноста за појава на колоректален рак. Меѓутоа, треба да предупредиме дека се потребни дополнителни
докази и долгорочни студии.

• Употреба на противвоспалителни лекови
(NSAR - нестероидни антиреуматици):
Многу студии докажуваат дека употребата на аспирин и NSAR го намалува
ризикот од појава на полипи и рак на дебелото црево. Анализите биле извршени
кај лица со реуматични занолувања кои се лекувале со наведените лекарства.

Наследниот фактор и
ракот на дебелото црево и ректумот
Лицата кои во своето потесно сродство (пред сè роднини од прво колено - родители, браќа или сестри, деца) имаат историја на заболувања со полипи и рак на
дебелото црево и ректумот, заболуваат од истата болест почесто отколку оние кои
ги немаат ваквите семејни здравствени проблеми. Статистичките податоци покажаа
дека ризикот поголем доколку роднините од прво колено боледувале пред 45-годишна возраст, или доколку имало повеќе болни роднини. Причините за ваквата
состојба не се јасни, можеби станува збор за пренос на некои непознати гени.
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Семејната историја на полипозни промени на дебелото црево исто така
претставува зголемен ризик за заболување од колоректален рак.
5-10% од лицата заблуваат од колоректален рак при генетски промени (мутации).
Станува збор за семејните генетски синдроми поврзани со појавата на ракот на
дебелото црево и ректумот.
Тие се:
• FAP дсемејна аденоматозна полипоза, 1%;
• Гарднеров синдром (форма на FAP со повремени промени на кожата, во
меките ткива и коските);
• Линч синдром (HNPCC херидитарeи нe-полипозен колонкарцином), 2-4% појавата е многу честа кај младите и започнува со полипоза на цревото и во 80%
од случаите води до колоректален рак;
• Пеуц-Јегерс синдром - редок синдром кој се јавува со појава на темни пеги
околу устата и појава на полипиоза на цревата;
• Турцотов синдром - многу редок синдром кој почнува со полипоза на цревото, рак на дебелото црво и ректумот и тумури на мозокот.

Знаци и симптоми на колоректалниот рак
Доколку забележиме одредени симптоми, болеста може да се открие во пораната
форма, иако истите честопати се скриени. Многу лица со оваа болест немаат
симптоми во раниот стадиум на болеста, ниту некакви знаци, па затоа се многу
важни програмите за рано откривање или screening на полипи и колоректален рак.
Предупредуваме на присуство на следните симптоми:
• промена во столицата (променлива диjареа и запек одн. облик на столица);
• чувство на непотполна испразнетост;
• крв во столицата (светла или темна);
• болки во стомакот, надуеност, грчеви;
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• необјасниво серумско намалување на железото или присуство на анемија
(намален број на црвени крвни зрнца);
• ненадејно ослабнување на организмот и умор;
• ненамерно слабеење.

Дијагностика и стадиуми на болеста
Поради претходно споменатото отсуство на симптоми или доцни симптоми на
колоректалниот рак, важни се screening испитувањата или тестови за превентивно рано откривање на вакви болести. Меѓу нив ги вбројуваме:
• прецизна анамнеза или историја на болеста во семејството;
• испитувања на крвта;
• испитувања на столицата од прикриено крварење (при позитивен Гвајак-тест се
врши и имунохемиско испитување);
• во одделни поединечни случаи колоноскопија;
• во случај ако при колоноскопијата се откријат промени, задолжително се врши
биопсија и хистолошка анализа.
Кај веќе откриен рак на дебелото црево препорачуваме прецизно степенување
на напреднатоста на болеста (staging), бидејќи истото е многу важно за планирањето на лакувањето. Кај откриениот рак на дебелото црево препорачуваме и
ултразвук (УЗ) на абдомен, СТ на абдомен и рентгенограм на градните органи, а
за ректумот и магнетна резонанца на малата карлица (МRI на малата карлица).
Во одделни случаи лекарот може да се одлучи и за дополнителни испитувања,
како што се СТ колонографија и позитронска емисиска томографија (PET-CT).
При откривањето на претходно опишаните генетски причини кои честопати
доведуваат до развој на рак на дебелото црево и ректумот, на роднините на
пациентот им советуваме посета на генетско советувалиште.
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Стадиум 0: Туморот е ограничен на

Стадиум 1: Туморот прераснал на

цревната слузница

повеќе слоеви од цревниот ѕид, но не
се проширил надвор од него
Стадиум 2: Туморот го прераснал

0

цревниот ѕид, но се проширил во

I

жлездите

II
III

Стадиум 3: Болеста се проширила на
локалните одн. на блиските жлезди
IV

Стадиум 4: Болеста се проширила на
други органи (црн дроб, бели дробови)
Слика 2: Стадиум на ракот на дебелото црево и ректумот

Во светот стадиумите на болеста ги одредуване со системот ТNМ. Во овој систем
со голема буква Т се означува големината на туморот, со голема буква N присусутвото на позитивни канцерни жлезди, а со голема буква М блиските или оддалечените метастази на органите. Оваа класификација можеме да ја поставиме дури
по соодветната дијагностика или по оперативниот зафат и хистолошкиот
преглед на ткивото на пациентот.

Лекување
По прецизното степенување на болеста, пациентите се упатуаат на мултидисциплинарен конзилиум составен од повеќе стручни лица од различни области. На
овој начин се одредува најоптималниот начин на лекување на пациентот.

Кои форми на лекување се можни кај колоректалниот рак?
• Хирургија:
• Зрачење или радиотерапија (пред хируршкиот зафат на ракот на ректумот);
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• Системска терапија или кемотерапија;
• Комбинација на лекување со целни лекарства (понекогаш сите се наречени
биолошки лекарства);
• ТАСЕ (трансартериска кемоемболизација) кај метастази на црниот дроб
претставува нова можност за палијативно лекување.

Лекови кои ги користиме при системско лекување
(хемотерапија и терапија со целни лекарства) кај колоректалниот рак:
• Capecitabine, во форма на таблети;
• 5-Fluorouracil (5-ФFU), кој се дава во комбинација со Leucovorin, и двата во
форма на инфузија;
• Оxаliplatin во форма на инфузии;
• Irinotecan во форма на инфузии;
• Bevacizumab, Cetuximab или Panitumumab, кои се целни лекарства и се
комбинираат со горенаведените.
Горенаведените лекови обично се комбинираат меѓусебно во форма на две, три
или четири лекови.

Изрази кои се користат при
системското лекување на колоноректалниот рак:
• Адјувантна хемотерапија (вообичаено 6 месеци по успешното хируршко
отстранување на туморот со цел намалување на опасноста од повторување на
болеста);
• Неоадјувантна хемотерапија или хеморадиотерапија се применува пред
оперативното лекување со цел намалување на туморот и зголемување на шансите за отстранување на туморот;
• Хемотерапија во комбинација со целни лекарства се применува кај
напреднатите форми на рак, со цел намалување на туморот и симптомите, како и
продолжување на животот на пациентот.
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Несакани ефекти од хемотерапијата:
• системското лекување со хемотерапија, исто така во комбинација со цлни
лекарства е штетно и за здравите клетки, не само за малигните. Посебно влијае
на клетките кои брзо се делат (дигестивниот систем вклучително со усната
шуплина, фоликулите на косата, коскената срж).

Најчести несакани ефекти при
системското лекување на ракот на дигестивниот систем се:
• Губење на апетитот;
• вртоглавица и повраќање;
• диареја;
• афти во усната шуплина;
• опаѓање на косата;
• зголемена можност за инфекции (при намалување на леукоцитите);
• зголемена можност од крварење (при намалување на тромбоцитите);
• замор (и поради слабокрвност);

Специфични несакани ефекти од хемотерапија со целна (таргет) терапија:
• синдром 'рака-нога' (hand-foot синдром) по терапија со Capecitabin или 5-FU
тер при употреба на целните лекарства Cetuximab или Panitumumab. Се јавува
црвенило на кожата, лупење, појава на жуљеви и слични промени;
• неуропатија поради оштетување на нервниот систем по Оxаliplatin (трнење и
менливо чувство по рацете, нозете и во усната шуплина);
• алергични реакции на сите гореспоменати лекови.

Слика 3: Промени на кожата по
хемотерапија со целна терапија (anti EGFR)
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Можност за лекување на несаканите ефекти
од терапијата на рак на дигестивниот систем:
• лекови за намалување на диареја (Лоперамид, тинктура на опиум);
• хидратантни креми во комбинација со уреа и К-витамин;
• при појава на апцес кај ноктите или на кожата, итна употреба на на тетрациклини.

На пациентите им советуваме
заедно со лекарот да ги појаснат следните прашања:
1. Каде е лоциран тумурот и колку е проширен (стадиум на болеста)?
2. Дали се потребни дополнителни испитувања и зошто?
3. Каква е одлуката за лекување?
4. Кои лекари ќе учествуваат во лекувањето?
5. Дали согурителната компанија ги покрива сите трошоци? Односно дали учествува и самиот пациент?
6. Колкаво искуство имате со слично лекување кај други пациенти?
7. Зошто се одлучивте за вакво лекување кај мене?
8. Која е целта на терапијеата во мојот случај (мојата болест)?
9. Кого го предложувате за второ мислење?
10. Кои се несаканите ефекти од терапијата?
11. Колку работоспособен можам да бидам за време на терапијата?
12. Имам ли можности да се поврзувам со останатите пациенти во друштвото на
онколошки пациенти?
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Период на живот по престанок со терапијата
За многумина од пациентите ракот на дебелото црево и ректумот се лекува. Но
по престанокот со терапија често е сè уште присутна помислата на повторување
на болета. Поради ова, важно е да се разговара со лекар и да се планираат
контролни прегледи. За жал, за некои пациенти престанокот на терапијата
претставува живеење со раширена малигна болест, бидејќи со терапијата не се
спречило ширењето на болеста. За самиот пациент и неговото семејство ова
значи помисла нанови одлуки и дружење, како и помош.
Исто така, доколку успешно сте ја завршиле терапијата за ракот на дебелото
црево и ректумот, тоа значи дека ќе мора редовно да посетувате лекар онколог
(контролни прегледи). Статистичките анализи покажаа дека ваквите посети треба
да се прават секои 6 месеци барем 5 години по завршување со терапијата. Некои
студии укажуваат на потреба од контролни прегледи и понатаму за подолг
период. При овие прегледи лекарот ќе се одлучи за различни контролни испитувања (крвни, ендоскопски, ултразвучни, ЦТ, РЕТ-ЦТ или други). За испитувањата
лекарот ќе одлучува заедно со Вас и ќе Ви ги објасни причините. Секојпат ќе
имате можност за разговор и за опсегот на Вашите активности, за можностите за
повторување на ракот, за можностите од заболување од други форми на рак и
пред сè за новините од областа на откривањето и лекувањето на ракот.
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Мисија
Здружението за борба против рак „Борка - за секој нов ден“ - Скопје, од 2007
година е активно вклучено во борбата против ракот. Нашата мисија е со информирање и со едукација да ја подигнеме свеста на граѓаните на Македонија за
претпазливост, сериозен пристап, навремено лекување, социјална и емотивна
поддршка на заболените и перцепирање на ракот како потенцијално излечива
болест. Сметаме дека сите ние треба активно да учествуваме во создавањето
здрава популација свесна за ризиците и предизвиците од оваа болест. Во исто
време, сме фокусирани и на давање психо-социјална помош како на сите заболени од рак така и на нивните блиски во соочувањето со оваа болест и поддршка во
нивната борба при поминувањето низ тој трнлив пат.

На бесплатната телефонска линија

075 22 88 99
можете да стапите во контакт со некоја од нашите волонтерки,
кои се подготвени да ви дадат информација и поддршка.

02 3224 636 • www.borka.org.mk
/borkaorgmk

/borkaorg

/borka---for-each-new-day

Здружението за борба против рак „БОРКА - за секој нов ден“
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