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 اِمعاء زرطان                                 

 

 الوضمً الجواز. الوضمً الزبيل يزمٍ ما أو. الوضمً الجواز من جزء اِمعاء

 .للجزم المػذيٌ والمواد الطاقٌ إلٍ تخويلى علٍ ويزاعد َ نأكلى الذي الطعام يعالح

 

 القولون أو الػليظٌ واألمعاء الدقيقٌ األمعاء أو الدقيقٌ األمعاء فً األمعاء وتنقزم

 ثم ومن الطعام هضم يبدأ خيث.المعدة إلٍ  المريء فً الػذاء يمر.  والمزتقيم

 المواد الجزم ويمتص األمعاء فً اهضم عمليٌ تزتمر. الدقيقٌ األمعاء إلٍ يمرر

 والتً َ الػليظٌ األمعاء إلٍ ذلك بعد يمر الطعام. الموضومٌ األطعمٌ من الػذاُيٌ

 َ المزتقيم فً البراز تذزين يتم. البراز أو الفضّت وتسكل الماء بدورها تمتص

 .الجزم ذارج إلٍ تمريرها وقت يخين ختٍ َ الدبر أو

 

 الدقيقٌ األمعاء

 

 أضيق ألنوا بالدقيقٌ تدعٍ و. اِمعاء من جزء أطول الواقع فً هو الدقيقٌ األمعاء

 .الخدوث نادر أمر الدقيقٌ األمعاء زرطان. الػليظٌ األمعاء من

 

 الػليظٌ األمعاء

 

 عدة من مشنوعٌ جدران لوا و. والمزتقيم القولون من الػليظٌ األمعاء وتتكون

 أن ويمكن َ. (األمعاء بطانٌ) األعمق الطبقٌ فً عادة األمعاء زرطان يبدأ.طبقات

 ذّل من ثم َ عّج دون تركت إذا العضّت تخت التً طبقاتال فً األورام تنمو

. زنوات 01 ختً 5 غضون فً تتطور األمعاء زرطانات معظم. معاءاِ جدار
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 .اِمعاء جدار فً نتوُات أو شػير نموك الزرطانات معظم تبدأ كما

 

 األمعاء زرطان أعراض

 

 تكون الػليظٌ األمعاء زرطان لألعراض ويمكن

 البراز فً دم أو( المزتقيم) الدبر من نزيف• 

 .اإلزوال  نخو الطبيعً األمعاء عادات فً مداُ تػيير• 

 المزتقيم فً أو َ البطن من األيمن الجانب فً تورم وجود• 

 المزتقيم فً توترب سعور• 

 الوزن فقدان• 

 المزتقيم أو البطن فً ألم• 

. الورم نزيف زببوا التً َ( الخمراء الدم ذّيا من منذفض مزتوى) الدم فقر• 

 .األخيان بعض فً التنفس وضيق التعب الٍ يؤدي ان يمكن هذا

 

 :هً هذه أعراض .األمعاء انزداد يزبب اِمعاء زرطان يزبب قد

 اإلمزاك  -

  البطن فً آِم  -

  المتضذمٌ السعور  -

  اإلمزاك -

 بالقًء السعور -

 

 طبيب إلٍ الذهاب

 َ( البوازير) كواماأل  مثل. أذرى أمراض األعراض هذه كل زبب يكون أن كنيم
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 الذي الطبيب إلٍ الذهاب عليك أعراض أي من قلقا كنت إذا. اِمعاء والتوابات

 .اِمعاء بزرطان اِشابٌ إختمال لتخديد الزن اإلعتبار بعين زيأذذ

 

  لإلشابٌ عاليٌ بنزبٌ المعرضٌ الفُات

 

 األمعاء؟ زرطان سيوع مدى هو ما

 

 من 2 ًلاخو. المتخدة المملكٌ فً سيوعا زرطان أكثر ثالث هو ألمعاءا زرطان

 مع َ القولون فً تتواجد الػليظٌ األمعاء  بزرطان اإلشابٌ خاِت من 3 أشل

 غير اِمعاء للزرطان الدقيق الزبب(.المزتقيم) الدبر فً 3 فً 0 من أقل

 .أكثر أو 61 بين أعمارهم تتراوح  المشابين من بالمٌُ 01 خوالً. معروف

 

 الموروثٌ والظروف األزرة تارير

 

 َ األمعاء زرطانب سذشوا عاُلتك من الجانب نفس لٍع عدة أقارب لديك كان إن

 الذطر نزبٌ أن يعنً فوذا مبكرة زن فً تسذيشوم تم األقارب أكثر أو واخد أو

 وقد. طبيبك مع تخدث  عاليٌ ذطر نزبٌ لديك يكون قد أنك تعتقد كنت إذا. تزداد

 زرطان خاِت من% 5  وتخدث. الوراثيٌ األمراض اذتشاشً إلٍ كيخيل

  وراثيٌ ظروف بزبب اِمعاء

 

 ذطر من تزيد التً الطبيٌ الظروف

 

 علٍ زرطانيٌ أورام إلٍ تتطور أن يمكن الخميدة األورام و اِمعاء  فً النتوُات

 جزء  ولكن َ جدا ساُعٌ األورام و النتوُات هذه.الزمن من طويلٌ فترة مدى
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 أو  الخاد التقرخً القولون بالتواب اإلشابٌ. زرطان إلٍ يتخول منوا شػير

 وكذلك. اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر من يزيد طويلٌ زنواتل كرون لمرض

 ِ أننا من الرغم لٍع َ األذرى الطبيٌ الظروف وبعض الزكري بالنزبٌ الخال

 أشبت قد كنت إذا  تزداد اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر نزبٌ لكن و لماذا نعرف

 أو َ الذشيٌ وزرطانأ  الرخم بزرطان  اإلشابٌ خال فً أو َ قبل من بى

 .الليمفاويٌ الػدد زرطان

 

 األمعاء وزرطان الػذاًُ النظام عن نعرفى ما

 

 تػيير طريق منوت الوقايٌ يمكن الزرطانات من% 35 خوالً أن الباخثون يعتقد

 من العديد تأكل ألننا شعوبٌ هو البخث مجاِت من المجال هذا. الػذاُيٌ وجباتنا

 .مذتلفٌ بكميات فً المذتلفٌ األطعمٌ

 ولكن. األمعاء زرطان علٍ تخشل لن أنك يضمن أن يمكن واخد غذاء يوجد ِ

 بالزرطان اِشابٌ ذطر تقليل علٍ يزاعد ما إلٍ الػذاًُ نظامك تػيير يمكن

 .بك الذاشٌ العامٌ الشخٌ تخزينل وكذلك عام بسكل

 بزبب الػذاُيٌ اختياجاتك تذتلف قد َ األمعاء زرطانب كتسذيش تم قد كنت إذا

 الػذاًُ النظام من بالقلق تسعر و األمعاء زرطان لديك كان إذا. جالعّ أو المرض

 .التػذيٌ اذتشاشً إلٍ يخيلك أن طبيبك من اطلب َ بك الذاص

 

 األمعاء وزرطان األغذيٌ أنواع

 

 فً توجد) األلياف أن الخديثٌ األبخاث واقترخت -- األمعاء وزرطان األلياف• 

 اِمعاء زرطان من تخمً قد( والخبوب والفواكى الذضروات فً الػالب
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 الذين الناس أن الدرازات أظورت د-- األمعاء وزرطان والذضار الفاكوٌ• 

 .اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر لديوم يقل والذضروات الفاكوٌ من الكثير يأكلون

 

 المعالجٌَ واللخوم الخمراء اللخوم من الكثير تناول -- األمعاء وزرطان اللخوم• 

 .اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر زيادة إلٍ يؤدي قد

 

 اِشابٌ ذطر من يقلل قد الزمك من المزيد أكل -- معاءاِ وزرطان الزمك• 

 اِمعاء بزرطان

 

 الوزن زيادة من يعانون لذينا الناس من الكثير -- اِمعاء طانوزر الجزم وزن• 

 الرجال وبذاشٌ َ القولون بزرطان اِشابٌ مذاطر لديوم  تزداد البدانٌ أو

 

 من تقلل قد بالكالزيوم الػنيٌ الػذاُيٌ الوجبات -- اِمعاء وزرطان الكالزيوم• 

 اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر

 

 05 بنزبٌ اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر ويزداد -- األمعاء وزرطان الكخول• 

 و. األزبوع فً  وخدة 02.5 بمعدل الكخول يسربون الذين األسذاص لدى ٪

 هذا من أكثر يسربون الذين لألسذاص  الذطر يزداد

 األمعاء زرطان ضد خمايٌ

 

 الرياضٌ ممارزٌ
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 ولكن َ القولون بزرطان اِشابٌ ذطر انذفاض و البدنيٌ الرياضٌ ممارزٌ ترتبط

 علٍ تؤثر وانأ يختمل. يزاعد التمرين لماذا نعرف ِ نخن. المزتقيم زرطان ليس

 مدى ختٍ تػير قد الرياضٌ أن أو. الجزم عمليات زرعٌ أو اتورمونال مزتويات

 .األمعاء فً الطعام بقاء

 

 والمزكنات اِزبرين

 مثل( المزكنات) يديٌالزتيرو غير عقاقير لّلتوابات المضادة والعقاقير األزبرين

 الجواز زرطانات من وغيرها اِمعاء زرطان منع فً تزاعد قد ايبوبروفين

 زنوات لبضع األزبرين من شػيرة جرعات تناول أن الدرازات جدت. الوضمً

 تأثيرات يزبب زبرينلأل يمكن ولكن. اِمعاء بزرطان بٌاِشا ذطر ذفض

 المزكنات أو األزبرين تأذذ ِ أن ويجب األمر هذا فً مزتمرة األبخاث. جانبيٌ

 .أوِ طبيبك مع التخقق دون بانتظام األذرى

 

 الممكنٌ الوقاُيٌ العوامل من غيرها

 قد. األمعاء زرطان من تخمً قد الخمل منع وخبوب َ البديلٌ بالورمونات العّج

 فيتامين من المتوزط من أعلٍ مزتوى لديك كان إذا أدنٍ ذطر نزبٌ لديك يكون

 .تدذن ِ كنت واذا( د)

 

 اِمعاء بزرطان اِشابٌ لمنع الػذاًُ النظام نشاُد

 تأكل كنت إذا اِمعاء بزرطان اِشابٌ منع علٍ تزاعد أن ويمكن

 ٌالنقانق و المقدد اللخم مثل المعالجٌ و المشنعٌ خومللا من أقل كمي 

 ٌاألزماك من أكثرو الخمراء اللخوم من أقل كمي 

 ٌوالذضروات والفواكى والبقول وبالخب ألياف من أكثر كمي 

 الفاكوٌ من المزيد 
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 وذاص الذضراء الورقيٌ والذضار الذضروات من المزيد 

 ٌالجبن أو َ واللبن الخليب مثل -- بالكالزيوم الػنيٌ األطعم 

 اِمعاء بزرطان اِشابٌ ذطر من يقلل الكخول من الخد. 

 هذا ولكن  شخً غير الدهون من عاليٌ نزبٌ ذو غذاًُ نظام واتباع عموما ويعتقد

 َ عام بسكل للشخٌ جيد الدهون ذفض. اِمعاء زرطانب ذاشا عامّ ليس

 أو الدهون ازتذدام تقليل يخبذ كما.بسكل الخيوانيٌ الدهون ذلك فً وباألذص

 أي. أفضل هو الزيتون زيت فإن َ الزيت ازتذدام وجب إذا. الطوً فً الزيوت

 أفضل (   المثال زبيل علٍ السمس عباد زيت) المسبعٌ غير ٌالنباتي الزيوت من

 . السخم أو الزبدة مثل خيوانيٌال الدهون من بكثير

 األمعاء زرطان عن الكسف خول

 :أعراض ظوور قبل للمرض المبكرة العّمات عن يبخث عامٌ المبكر الفخص

 

  لكسفا يجب من علٍ

 الفرز أيضا األمعاء لزرطان عاليٌ لمذاطر المعرضٌ الفُات فً السعب وتقدم

 إذا الفرز يكون أن يمكن هل. شخًال التأمين نظام علٍ

 

 .األمعاء فً النتوُات لظوور عاُلً تارير هنالك كان إذا

 زرطانيٌ عاُليٌ مورثات وجود ثبت اذا

 أو َ األمعاء بزرطان  األزرة من واخد جانب علٍ قارباأل من العديد تسذيص

 مبكرة زن فً أقارب تسذيص

 زنوات 0 من ألكثر كرون رضم أو التقرخً القولون التواب لك كان
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 الماضً فً األمعاء من النتوُات أو الزواُد ٌإزال لك كان

 قبل من األمعاء بزرطان أشبت قد كنت إذا

 

 األمعاء زرطان من أنواع

 

 أدينوكارزينوما

 هذا و بأدينوزاركينوما والمزتقيم القولون زرطانات من ٪ 55 من أكثر تزمٍ

 تخد و. األمعاء بطانٌ فً ٌيػدال ذّياال فً بدأت أنوا يعنً وهذا  بدأت أنوا يعنً

 .المجور بازتذدام أنواعوا

 

 الخرسفيٌ الذّيا زرطان

 

. يٌالػد ذّياال مع جنب إلٍ جنبا األمعاء بطانٌ تسكل التً هً الخرسفيٌ الذّيا

 زرطان بوا يعامل التً الطريقٌ بنفس فً الزرطانات هذه مع التعامل يتم

 .أدينوزاركوما

 

 أذرى األمعاء أورام

 

 اءالشم الػدد ورم يزمٍ النمو بطيٌُ األورام من عادي غير نوع هو كارزينويد

 مذتلف بسكل وتعامل للورمونانت المنتجٌ األنزجٌ فً تنمو األورام هذه. العشبيٌ

 .والمزتقيم القولون زرطان عن

 

 والعضّت العظام)ا المزاندة الذّيا  فً أورام هً عامٌ الزاركوما
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 العضّت فً تبدأ المزتقيم أو القولون فً الزاركوما أورام معظم(. وغيرها

 .األدينوكارزينوما من مذتلف بسكل تعامل األورام هذه. الملزاء

 

 القولون ناتزرطا من% 0 خوالً. اللمفاوي الجواز زرطانات هو اللمفوما

 من مذتلف بسكل يعامل الزرطان وهذا. الليمفوما من والمزتقيم

 . األذرى الزرطانات و األدينوكارزينوما

 

 اِمعاء؟ زرطان اذتشاشً أرى أن ينبػً هل

 لديى يكون قد من تخديد العام الممارس علٍ جدا الشعب من يكون وقد

 ذات تكون ما عادة القولون أعراض. ذطورة أقل هو ما لديى ممن الزرطان

 .الزرطان من ذطورة أقل سًءب  شلٌ

 

 :اإلخالٌ تختم التً اإلعراض

 

 المزتقيم فً أو البطن من األيمن الجانب فً تورم وجود• 

 معروف زبب بدون الخديد نقص عن الناجم الدم فقر• 

 6 لمدة الدبر من نزيف مع َ فوق وما زنٌ 41 بين العمر تراوح إن• 

 .اإلزوال أو الليونٌ إللٍ البراز فً تػيير وجود مع أو أكثر أو أزابيع

 

 األمعاء زرطان عن لطبيبك أزُلٌ

 اِمعاء؟ زرطان لدي كان إذا أعرف كيف• 

 آذر؟ سذص أي من األمعاء بزرطان لإلشابٌ عرضٌ أكثر أنا• 

 ؟األمعاء زرطان عن للكسف مزد إلٍ أختاج هل• 
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 اِمعاء؟ زرطان عن الكسف اذتبارات هً ما• 

 بزرطان اإلشابٌ ذطر من للتقليل بى القيام يمكننً سًء أي هناك هل• 

 األمعاء؟

 


