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BOWEL CANCER SCREENING 
 

The Facts 
 
 

 فحوصات الكشف عن سرطان األمعــاء
 

 الحقـائــق
 

 ما هو الهدف من هذه النشرة؟
وتهدف . تعطيك هذه النشرة معلومات عن سرطان األمعاء ومنافع ومخاطر فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء

 األمعاءمشارآة ببرنامج فحوصات الكشف عن سرطان لا شأنتمكينك من االختيار المستند على المعرفة بإلى 
 .لخدمات الصحة الوطنّية

 
 ما هو الغرض من برنامج فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء؟

یهدف برنامج فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء الكشف عن سرطان األمعاء في مرحلته المبكرة  •
 . المعالجة أآبرفعاليةالت ، عندما تكون احتما) عليهم األعراضوال تبد أشخاص لدى(

ال تمّثل هذه بذاتها سرطانات غير أنها قد . آما یمكن أن یكشف آشف سرطان األمعاء عن التوّرمات •
 سرطان إلىویمكن إزالتها بسهولة مما یقلل من مخاطر تحّولها .  سرطانات مع مرور الزمنإلىتتطّور 
 .األمعاء

 
 ؟هل أن فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء مهمة

 .  شخص في المملكة المتحدة بسرطان األمعاء خالل حياته20 من آل شخصسيصاب  •
 من السرطان إذ یتسبب في للوفياتسبب م السرطان انتشارًا في المملكة المتحدة والثاني آأنواعهو ثالث  •

إحصائيات السرطان . 2005بحوث السرطان للمملكة المتحدة، (شخصًا آل سنة  16,000وفاة 
 )."سآانسرستات"

تقلل مخاطر الوفاة من سرطان األمعاء أنها  الفحوصات المنتظمة للكشف عن سرطان األمعاء أظهرتلقد  •
الكشف عن سرطان القولون . 2006معلومات آوآرین القاعدّیة للمطالعات المنتظمة،  (%16بنسبة 

 ).تحدیث:  المستقيمة باستعمال تحاليل الدم المخفي في الغائطواألمعاء
 

 نامج فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء لخدمات الصحة الوطنّية؟ما هو بر
یقّدم برنامج فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء لخدمات الصحة الوطنّية الفحوصات آل سنتين لكل الرجال 

 الكشف لكي )أدوات (ًومن ثم طقم  تلقائياةالعمر الدعولألشخاص بهذا   تـُرَسل. سنة69 إلى 60والنساء بعمر 
كون لدیه یسَيعطي طبيـبك العام المعلومات الخاصة باالتصال بك، لذا فمن المهـم أن . وا بالفحص في منزلهمیقوم

 . اسمك وعنوانك الصحيحين) أو لدیها(
إذا آان .  سنة69 للكشف آل سنتين حتى تبلغ عمر )أدوات (بعد فحصك األول سترسل لك دعوة أخرى وطقم

 .لب طقم الكشف من رقم الهاتف المجاني الوارد في آخر هذه النشرة سنة أو أآثر یمكنك أن تط70عمرك 
 

 ما هو عمل األمعــاء؟

    Cancer Screening Programmes

Arabic 
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تتألف األمعاء الغليظة من القولون .  األمعاء الدقيقة واألمعاء الغليظةإلىتنقسم هي األمعاء جزء من نظام الهضم و
 .والمستقيم

 
 األمعــاء: الرسم

 
 Small bowel – األمعاء الدقيقة  ،Anus –  ،الشرج Stomach –المعــدة  
 Colon (large bowel) –ليظةاألمعاء الغ(  القولون( ، Rectum (large bowel) – المستقيم )األمعاء الغليظة( 

 
غير  الجسم، یمر أي طعام إلىوبعد أن تأخذ األمعاء الدقيقة المغّذیات .  األمعاء الدقيقةإلىیمر الطعام من المعدة 

المخرج ( في المستقيم فضالتتبقى ال. فضالت األمعاء الغليظة التي یتم فيها استخالص الماء من المهضوم عبر
 ).تعرف أیضًا بالغائط أو الِبراز(لجسم في عمليات التغّوط ا تغادرحتى ) الخلفي

 
 ما هو سرطان األمعاء؟

تتألف بطانة األمعاء من . مستقيمة سرطان القولون أو المستقيم أو األمعاء الباسم أیضاُیعرف سرطان األمعاء 
 باسم تكّون آتلة من الخالیا ُتعرف  إلىتنمو هذه الخالیا أحيانًا بسرعة زائدة تؤّدي . خالیا تتجّدد بصورة مستمرة

، )ة حميدةتكون عاد(هذه التوّرمات ليست سرطانات األمعاء ). ُتعرف أحيانًا باسم الورم الُغّدي(األمعاء توّرم 
عندما تكون لخالیا السرطان القدرة   هوخبيثالسرطان ال.  عبر عدد من السنينخبيث سرطان إلىحّول ولكنها قد تت

 . من الجسمأخرى الموقع األصلي والى أجزاء أبعد منعلى االنتشار 
 

  بسرطان األمعاء؟لإلصابةُعرَضة شخاص المن هم األ
 . بسرطان األمعاءلإلصابةآال الرجال والنساء ُعرَضة  •
 أشخاص تم تشخيص سرطان األمعاء 10ثمانية من .  العمربتقدمطر إصابتك بسرطان األمعاء یزداد خ •

 . سنة عمرًا60فيهم هم فوق 
 إصابتهمحتمال الخطر أآبر هم عرضة ل بسرطان األمعاء باإلصابة  تأریخ عائلي األشخاص الذین لدیهم •

 .بهذا المرض
 ومن أصحاب األوزان الزائدة و الریاضية التمارین القليل من یمارسوااألشخاص الذینجميع  ُیعتَقد أن •

 الليفّية واألغذیة والفواآه تالخضراوا من القليل من اللحم األحمر وآمية آبيرةیشمل غذاؤهم االعتيادي 
 . بسرطان األمعاءلإلصابة أآبر  لخطررَضةهم ُع

 
 آيف یعمل فحص الكشف؟
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ُیعرف هذا الفحص . یتها عادة في الغائط رؤنال یمكیكشف فحص الكشف عن آميات صغيرة من الدم  •
 .")أف أو بـي("فحص الدم المخفي في الغائط باسم 

 .، وهذا هو سبب آشفنا عن الدم في غائطك االعتياديأحياناتنزف التوّرمات وسرطانات األمعاء الدم  •
معاء  ما إذا آنت بحاجة لفحص األعلمنا ولكن نتائجه تسرطان األمعاء،" أف أو بـي" فحص شخصی ال •

 "). آولونوسكوبـي"فحص القولون أو (
 

 للكشف عن الدم المخفي في الغائط؟" أف أو بـي"آيف یتم القيام بفحص 
 لك طقم الكشف وفری. الخصوصية التي یوفرها لك منزلك مستفيدًا منفي بيتك " أف أو بـي"تقوم أنت بفحص 

عليك مسح الَعينات على بطاقة خاصة ترسلها سيكون . طریقة بسيطة لجمع َعينات صغيرة من غائطك االعتيادي
 تعليمات مفّصلة مع آل وجدت.  مختبر للفحصإلىبعد ذلك في ظرف لبرید المّجاني یحكم سداده بصورة صحّية 

یستغرق أآثر من بضعة دقائق وهو  وقد تعتقد بأن القيام بهذا الكشف یبدو آأمر محرج أو آریه، لكنه ال. طقم
 . المبّكر عن سرطان األمعاءطریقة فّعالة في الكشف

 
  معناها؟ووما همتى أستلم نتائج آشفي 

هناك ثالثة أنواع من النتائج التي .  من إرسالك لَعينتكأسبوعين فترة خاللستستلم رسالة النتائج عادة من المختبر 
 .من الممكن أن تستلمها

 من آل 98حوالي (يستلم أآثر الناس س.  التي أرسلتهافحص دم في َعّينة الیوجدأنه لم عني ت عادیةنتيجة  •
 .  عدد قليل منهم قد أعاد الفحص بسبب نتيجة غير واضحةعيدوسي .عادیةنتيجة ) 100

في المستقبل، لذا فان إدراآك  بسرطان األمعاء   أنك غير مصاب أو لن تصاب أبدًا العادیةنتيجةالتضمن  ال
عرض عليك فحص الكشف عن سرطان األمعاء سُي. مهم جدًا) 5راجع الصفحة (ألعراض سرطان األمعاء 

 .مرة أخرى بعد سنتين
 

 أجريالذي " أف أو بـي"أنه آان هناك احتمال ضئيل بوجود الدم في فحص تعني نتيجة غير واضحة  •
 استالمك لنتيجة يال یعن. قد یكون سبب ذلك حاالت طبّية مثل البواسير أو قرحة المعدة. على َعينتك

 ".أف أو بـي" فحص إلعادة بسرطان األمعـاء، بل یعني انك تحتاج غير واضحة بأنك مصـاب
هذا ضروري . لغایة مّرتين" أف أو بـي" فحص إعادة إجراءإذا استلمت نتيجة غير واضحة، سُيطلب منك 

سيستلم . تنزف الدم دائما ومن المهم معرفة ما إذا آان هناك دم في غائطك ألن التوّرمات والسرطانات ال
 الفحص اودون إجراء من یعغالبيةیستلم .  شخص نتيجة غير واضحة100 أشخاص بين آل عةأربحوالي 
 . بعد ذلكعادیةنتيجة 

 
إنها ال تمّثل  –" أف أو بـي" فحص إجراءربما قد وجد دم في عينتك أثناء أنه تعني نتيجة غير عادیة  •

"). آولونوسكوبـي("قولون  فحص ال عليك إجراءَعرضيتشخيصًا لسرطان األمعاء، ولكنها تعني أنه س
.  سببها سرطان األمعاءأن مرد نزیف الدم من توّرمات األمعاء، بدًال من عادیةقد یكون سبب النتيجة الغير 

  .آما قد یكون سببها حاالت طبّية أخرى مثل البواسير
ام بفحص أآثر  لمناقشة القيصائية، سُيقّدم لك موعد مع ممّرض أو ممرّضة أخعادیةإذا استلمت نتيجة غير 

سيستلم . ، لرؤیة فيما إذا آانت هناك مشكلة تحتاج للمعالجة")آولونوسكوبـي"فحص القولون (تفصيًال ألمعائك 
 . عادیة هذا الفحص نتيجة غيرجرون شخص ی100حوالي اثنين من آل 

 
 

 ملخص نتائج الكشف
 .ى بعد سنتينسُيعرض عليك فحص الكشف مرة أخر. تحتاج لفحوصات أخرى ال  عادیةنتيجة 

 ".أف أو بـي"قم بإعادة فحص  نتيجة غير واضحة
 ").آولونوسكوبـي("فحص القولون   موعد لمناقشةعرض عليكسُي عادیةنتيجة غير 



Bowel cancer – the facts   4 

 
 ؟")آولونوسكوبـي("ما هو فحص القولون 

مرنة تحمل  رفيعة وأنبوبةیتم تمریر .  یشمل النظر المباشر على بطانة أمعائك الغليظةهو تحريان فحص القولون 
وفي حال . في مخرجك الخلفي وتوجيهها حول أمعائك") آولونوسكوب"مجهر قولون  (دقةآلة تصویر بالغة ال

.  مجهر القولونأنبوبة عبردون ألم باستعمال حلقة سلكّية یتم تمریرها ب  غالبيتها أیة توّرمات سيمكن إزالةاآتشاف
 قد تكون عادیةا إذا آانت تحتوي على أیة خالیا غير سيتم بعد ذلك فحص عّينات األنسجة هذه للتحقق فيم

 .سرطانّية
 
ال یوجد فيهم سرطان أو  (عادیة أشخاص نتيجة 10تكون نتائج فحص القولون لحوالي خمسة من  •

 ).توّرمات
 . بالسرطاناإلصابة إزالتها منع بحال أشخاص توّرمات قد ُیمكن 10 في حوالي أربعة من يكتشفس •
 .فحص القولون بأنهم مصابين بالسرطانل عند إجرائهم أشخاص 10واحد من  نسبة حوالي كتشفسي •

 
یمثـّل فحص القولون بالنسبة . یعتبر فحص القولون أآثر فّعالية من أیة طریقة أخرى في تشخيص سرطان األمعاء

 الحال بالنسبة ألغلب اإلجراءات الطبّية، هناك احتمال حصول وولكن، آما ه. مباشرًا ًاألغلب الناس إجراء
قد .  أآثر أو نصح طّبيتحريسيحتاج ل) 150احتماله حوالي واحد في  (حادیمكن أن تشمل هذه نزیف . تعقيدات

وفي حاالت نادرة جدًا قد ). 1500احتماله حوالي واحد في (في جدار األمعاء ) تخّرم(یسبب مجهر القولون ثقبًا 
تشير الدالئل الحالية ان ذلك قد یحصل بالنسبة لحوالي واحد فقط في عشرة آالف . یتسبب فحص القولون بالوفاة

 .حالة
 

البحث والكشف بفحص القولون "للمزید من المعلومات عن فحص القولون، یمكنك قراءة نشرتنا المعنونة 
تذّآر، ان اغلب الناس  . د لفحص القولون آل من نرسل له موعإلىآما سنرسل هذه النشرة )". آولونوسكوبـي

 .لن یحتاجوا لفحص القولون" أف أو بـي"آملوا فحص ألذین ا
 

 ؟"أف أو بي" في فحص  عادیة علّي أن أخضع لفحص القولون إذا آانت نتيجتي غيرجبهل ی
مقابلة سُتشرح لك في تلك ال. ةأخصائي موعد مع ممّرض أو ممرضة  عادیة، فستعطىإذا آانت نتيجتك غير

 مضي قدمًا بهذاوإذا رَغبت ال.  فحص القولون بكل تفصيل وسيتم تقييم حالتك الصحّية بالنسبة لذلكإجراءات
 .سيقوم الممّرض أو الممرّضة بحجز موعد لك بخصوص ذلكفالفحص 

 
  فحوصات الكشف عن السرطان؟و مقدار الوثوق واالعتماد علىما ه
 . تقلل من مخاطر الوفاة من سرطان األمعاءنها أ فحوصات الكشف عن السرطانأظهرتلقد  •
 .%100 وثوق بهغير م" أف أو بـي"ان فحص ف الحال بالنسبة لجميع فحوصات الكشف وآما ه •
 . فحص الكشفإجراء عند ینزف دمًا في الكشف عن السرطان إذا لم یكن لإلخفاقهناك احتمال  •
 .ي تمر ما بين فحوصات الكشفتطّور خالل فترة السنتين التبال سرطان األمعاء بدأقد ی •
 .من المهم أن تدرك عوارض سرطان األمعاء في فترة السنتين التي تمر ما بين فحوصات الكشف •

 
 
 

 ما هي عوارض سرطان األمعاء؟
 : هيلها التنّبه جب التي ی شيوعًاأن أآثر َعوارض سرطان األمعاء

 على المرحاض أو اإلسهال لعدة ثر أآترددلتغّير متواصل في عاداتك في التغّيط، وباألخص الحاجة  •
 .أسابيع

 . دون سبب واضحبدونخروج الدم من المخرج الخلفي  •
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  إذا آانت هذه آالم شدیدة؛ ووباألخصآالم بطنّية،  •
 .نتوء أو آتلة في البطن •

 
 أو بأنك مصاب بسرطان األمعاء، ولكن إذا آانت عندك واحدةبالضرورة  يال تعنیرجى التذّآر بأن هذه العوارض 

 . عليك أن تراجع طبيَبك العامفيجب ستة أسابيع إلى أربعةأآثر من هذه العوارض لمدة 
 

  المعالجة لسرطان األمعاء؟إلى احتجت ذا لووما
 .خصائيينسيعتني بك فریق من األفأنك مصاب بسرطان األمعاء، لو تم تشخيصك على  وفي الحاالت المستبعدة،

 .في جميع األوقاتضل رعایة ومعالجة بالتأآد من حصولك على أف سيقومواو
 

بحوث السرطان للمملكة  (%90إن تم الكشف عن سرطان األمعاء في مرحلته المبكرة، فإن فرص النجاة تزید عن 
 ). "آانسرستاتس"إحصائيات السرطان . 2005المتحدة، 

 
 أو الكيماویةجة بالمواد ویمكن في بعض الحاالت إعطاء المعال. العالج الرئيسي لسرطان األمعاء هو الجراحة

 .باإلشعاعالمعالجة 
 

 فحص القولون، فقد تكون الفحوصات المنتظمة هي آل ما إجراءات خالل استئصالهإذا آان السرطان في توّرم تم 
 .تحتاجه

 
 . سرطانات األمعاء التي تكشف عنها فحوصات الكشفأنواع عالج جميع نال یمك

 
  من فحصها؟ماذا سيحّل لَعّيَنـتي بعد االنتهاء

، سُتسّجل النتيجة في قاعدة المعلومات وسُتـتلف بطاقة "أف أو بـي"حالما یتم االنتهاء من تحليل َعّيَنـة فحص 
نقوم نحن بالمراجعة المنتظمة لجميع سجالت فحوصات الكشف ضمن سعينا في تقدیم خدمة ذات جودة . الَعّينة

وهذا یعني أن موظفي خدمات الصحة العاملين في أماآن . يناألخصائيعالية والمساعدة في رفع مستویات خبرات 
 .أخرى سيحتاجون لرؤیة سجالتك

 
للحصول على المزید من المعلومات عن آيفية حفظنا للسجالت، یمكنك االتصال بخدمات الصحة الوطنية المباشرة 

 . 0845 4647على رقم هاتف 
 

 ملّخــص
 بفحوصات الكشف عن سرطان األمعاء أو ال، قد ترغب أن تدرس قبل أن تقرر فيما إذا آنت ترغب في المشارآة
 .بعض المنافع والمضار وتفكر بما هو مهم لك

 
 السرطان تسببًا في الوفاة من السرطان في أنواعیحتل سرطان األمعاء المرتبة الثانية بالنسبة ألآثر  •

احتماالت وفاتك بسبب تقلل المشارآة بفحوصات الكشف عن سرطان األمعاء من . المملكة المتحدة
 .سرطان األمعاء

 
 إلىمن الممكن أن تكشف فحوصات الكشف عن سرطان األمعاء أیضًا عن التوّرمات التي قد تتحّول  •

 بسرطان إصابتكقد یقلل استئصال التّورمات خالل فحص القولون من احتمال . سرطان مع مرور الزمن
 .األمعاء في المستقبل

 
 . فحص الكشفإجراءلكشف عن السرطان إذا لم یكن نازفًا للدم عند  في الإلخفاقهناك احتمال  •
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لفحص غالبية األشخاص الذین خضعوا . نتيجة غير عادیة  تعني أنه سيعرض عليك إجراء فحص للقولون •

 . بفحص القولونمرتبطةورغم ندرتها فان هناك مخاطر . سرطان األمعاءلن یكونوا مصابين بالقولون 
 

 . سرطانات األمعاء التي تكشف عنها فحوصات الكشفأنواع لجميع الناجحةالمعالجة يمكن  ال •
 

یمكن القيام به في بيتك بكل لكن آریه، " أف أو بـي"رغم أن بعض الناس یجدوا أن إآمال فحص  •
 . خصوصية

 
باالشتراك مع برنامج فحوصات الكشف عن  تم تطویر هذه النشرة من ِقبل بحوث السرطان للمملكة المتحدة

 . اإلنجليزيطان األمعاء لخدمات الصحة الوطنية مع مشورة مرشد فحوصات آشف سرطان األمعاء سر
 

 .تم تطویرها أیضًا باالستشارة مع المنظمات الخيریة التالية
  (Beating Bowel Cancer)التغّلب على سرطان األمعاء •
 (Bowel Cancer UK)سرطان األمعاء للمملكة المتحدة  •
  (Cancerbackup)دعم السرطان •
  (Men’s Health Forum)منبر صحة الرجال •
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 المزید من المعلومات والدعم
 بخصوص فحوصات الكشف عن سرطان أخرى، أو ترغب في الحصول على معلومات أسئلة أیة آانت لدیك إذا

 :األمعاء، یمكنك
 ؛0800707 60 60  على رقم الهاتف المجاني الذي تتبع لهلبرنامجا رآزاالتصال بم •
 م مع طبيبك العام؛تكّل •
 تاإلنترنراجع موقع برنامج فحوصات آشف السرطان لخدمات الصحة الوطنية على شبكة  •

uk.nhs.cancerscreening.www؛ 
 ؛uk.nhs.nhsdirect.www اإلنترنتراجع موقع خدمات الصحة الوطنية المباشرة على شبكة  •
  رقم، أو اتصل بهاتفuk.org.cancerbackup.www إلنترنتراجع موقع دعم السرطان على شبكة ا •

 ؛0808 8001234
  رقم، أو اتصل بهاتفuk.org.cancerhelp.www نترنتمساعدة السرطان على شبكة اإل راجع موقع •

 ؛0800 226237
، أو اتصل uk.org.bowelcanceruk.www نترنتراجع موقع سرطان األمعاء للمملكة المتحدة على شبكة اإل •

  ؛08708 506050  رقمبهاتف
، أو اتصل org.beatingbowelcancer.www نترنتعلى سرطان األمعاء على شبكة اإلراجع موقع التغلب  •

 ؛02088925256  رقمبهاتف
  رقم، أو اتصل بهاتفuk.org.rummenshealthfo.www نترنتراجع موقع منبر صحة الرجال على شبكة اإل •

02073884449. 
 

 60  الهاتف المجاني سنة أو أآثر وتود استالم طقم آشف سرطان األمعاء، یرجى االتصال برقم70إذا آنت بعمر 
60 707 0800. 
 

تم الطبع من ِقبل قسم الصحة باالشتراك مع برنامج فحوصات آشف السرطان لخدمات الصحة الوطنّية، بالمشورة 
 .والدعم من مجموعة تعليم العنایة الرئيسية لبحوث السرطان للمملكة المتحدة
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