ما هو القولون:
هو الجزء السفلي من الجهاز الهضمي لإلنسان ويعرف باالمعاء الغليظه

سرطان القولون والمستقيم:
سرطان القولون هو سرطان األمعاء الغليظة و تبدأ على شكل زوائد يطلق عليها الزوائد اللحمية .والتي قد تتحول إلى أورام سرطانيه
على مدى يتراوح من  5إلى  10سنوات.

إحصائيات سرطان القولون والمستقيم
%90من حاالت سرطان القولون تحدث لمن هم في سن الخمسين او اكبر
سرطان القولون هم السرطان األول من حيث معدل الحدوث عند الرجال و الثالث عند النساء بالمملكه ( صوره)

معدل تشخيص حاالت سرطان القولون( )2010-2004
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عوامل الخطر:
العوامل التي قد تزيد من احتمالية اإلصابة بسرطان القولون والمستقيم:







مخاطر اإلصابة تزيد بتقدم العمر
حاالت التهاب األمعاء :التهاب األمعاء لفترة طويلة كمرض كرونز أو مرض التهاب األمعاء التقرحي
وجود تاريخ عائلي (أو شخصي) لسرطان القولون و المستقيم اوالزوائد اللحمية
األغذية قليله األلياف كثيرة الدهون واللحم األحمر أو اللحم المصنع
قلة األنشطة الرياضية
مرض السكري و السمنة

األعراض المبكرة للمرض:








تغير في عادة األمعاء (إسهاالا أو إمساك أو تغير في طبيعة البراز ألكثر من أسبوعين).
نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم مع البراز.
الشعور بأي اضطرابات في البطن كتشنجات أو غازات أو اآلم لفترة طويلة.
الشعور بأن البطن لم تفرغ بالكامل باستمرار.
الضعف واإلجهاد وقلة الشهية للطعام وتدهور الصحة.
نقص الوزن الغير معروف سببه.
فقر الدم الشديد مع التقدم في العمر
ان وجود احد االعراض السابقه اليعني بالضروره وجود ورم سرطاني

متى ينصح باالستشارة الطبية؟
إذا الحظت أية أعراض لسرطان القولون اطلب مقابلة طبيبك في أقرب فرصة تجدها.
وتذكر أن سرطان القولون قد يصيب األصغر سنا ا كما أنه يصيب الكبار

الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم
سيرطان القولون من األمراض المعدودة التي يمكن الكشف عنها مبكرا بفعالية:



فحص عن الدم الخفي في البراز.
تنظير جزئي او كلي للقولون.

