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سرطان القولون 
والمـستقيم

COLORECTAL 
CANCER 

ماهو سرطان القولون والمستقيم؟
في  ينشأ  خ�يث  ورم  هو  والمستقيم  القولون  سـرطان 
بطانــة القـولـون أو المستقيــم. يـبــدأ عــادة مــن تـحـول 
والـتـي  (اللحميات)  الحميــدة  األو�ام  لبعـض  بطـئ 
�تكـون في الجـدار الداخلي للقولون أو المستقيـم إلي 
ورم سـرطـانــي وذلك خـالل 10-15 سـنــة، كمــا يمكــن 
أن ينشــأ السـرطــان أيضًا من خاليا غير ط�يعية وتقرحات 

في بطانــة القـولون أو المستقيم. 
أكـثـــر  المستقيـــم  و  القولون  سرطان  من  النوع  هذا 
شيوعـًا في المصا�يــن بأمـ�اض القولــون مثل التـهــاب 

القـولــون التقـــرحــي أو داء ك�ون.

What is colorectal cancer?

Colorectal cancer is malignant tumor that occurs in the colon 
or the rectum. In most people, colorectal cancer develops 
slowly over several years. It starts as a growth of tissue in 
the thinner lining of the colon or rectum. This growth is 
called a polyp. Most polyps are benign, non-cancerous 
tumors. However, some polyps can change slowly over a 
period of 10 – 15 years to become cancer. Colorectal cancer 
may also develop from abnormal cells in the lining of the 
colon or rectum. These abnormal cells are called dysplasia. 
These are not polyps but groups of cells that are not normal. 
This type of colorectal cancer is more common in people 
with diseases of the bowel.
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ماهي أع�اض سرطان القولون
 والمستقيم؟

�بدأ سرطان القولون والمستقيم بدون أية أع�اض على اإلطالق 
إال أنـه مع مــ�ور الــوقــت تظهــر عــدد مــن األع�اض يمكن 

اعتبارها كإشا�ات تحذي��ة وهي كالتالي:

إذا كانـت لديك أيًا من هذه األع�اض ُ�رجى 
م�اجعة ط��بك فو�ًا

ن��ف من المستقيم أو 
وجود دم في الب�از
Rectal bleeding, dark 
stools, or blood in the 

stool.
Change in normal bowel habits (diarrhea, 
constipation or a combination of both or 
narrowing of the stool that lasts more 

than 2 weeks).

Cramping or abdominal pain.

Unexplained weight loss or 
anemia.

Weakness and fatigue.
تقلبـــات غير مألوفة في حركة األمعاء ما 
�يــــــن اإلسهال واإلمســاك أو رغبــة في 
التبــــــــ�ز فـي حيــــــن ال حاجــــــة لذلــك.

آالم نا�ـــــــجة عن تقلصــــــات 
وتشنجـــــات في المنـــــطقة 
السفـــــــــلية من البـــــــــطن.

تعـــب وإرهــــــاق عامفقدان الو�ن دون ا�باع حمية 

Signs and symptoms of colorectal cancer can 
appear late with advanced disease. Symptoms 
can include:

What are the signs and symptoms 
of colorectal cancer?

If you have any of these symptoms, please see your doctor 
immediately and ask about testing for colorectal cancer.



أو  تغ�ي�ات  أية  عن  الفحص  عملية  هو  المبكر  الكشف 
في  وذلك  سرطان،  إلى  التحول  شأنها  من  أو�ام 

األشخاص األصحاء الذ�ن ال تظهر أع�اض مرض عليهم. 
الكشف المبكر لسرطان القولون والمستقيم: 

يعني البحث عن األو�ام الحميدة (اللحميات)، والتقرحات 
التي قد تؤدي لتغ�ي�ات سرطناية، وإ�التها قبل أن �تحول 
هناك  منه.  الوقاية  يتم  وبذلك  سرطانية.  أو�ام  إلى 
والمستقيم  القولون  لسرطان  المبكر  للكشف  ط��قتان 

وهما: �نظير القولون أو فحص الدم في الب�از.
الذ�ن  والنساء  الرجال  أبوظبي   - الصحة  دائرة  توصي 
�ت�واح أعمارهم �ين 40-75 عامًا بتنظير القولون مرة كل 

عشر سنوات وفحص الب�از في الدم مرة واحدة سنويًا.

Screening is the process of looking for cancer in 
people who have no symptoms of the disease. 
Screening for colorectal cancer means looking 
for polyps or bleeding in the bowel. Polyps found 
before they become cancerous can be removed. 
There are two ways to do screening for 
colorectal cancer: colonoscopy and fecal 
immunochemical test (FIT). 

Department of Health - Abu Dhabi recommends 
colonoscopy every 10 years in individuals of 
average risk 40-75 years for both men and 
women and FIT every year.  

What is screening for colorectal 
cancer?

ماهو الكشف المبكر لسرطان 
القولون والمستقيم؟

What is colonoscopy?
Colonoscopy is a test that allows your doctor to look inside 
your bowel using a thin, flexible tube called a colonoscope. A 
small camera is attached to the tip of colonoscope so that 
pictures or videos of the large bowel (colon) can be taken. A 
colonoscopy helps find colon polyps or tumors. It can also be 
used to collect tissue samples and remove abnormal growths. 
Colonoscopy is the “gold standard” for screening for colorectal 
cancer.

ما هو �نظير القولون؟
بالنظر  للط�يب  يسمح  الذي  الفحص  هو  القولون  �نظير 
ُ م�ن  رفيع  أنبوب  باستخدام  والمستقيم  القولون  داخل 

�أس  على  وتوجد كامي�ا صغيرة  القولون،  منظار  يسمى 
األنبوب يمكنها التقاط الصور أو الفيد�و لبطانة القولون، 
األو�ام  اللحميات،  اكتشاف  على  يساعد  القولون  �نظير 
عينات  أخذ  الخ�يثة، ويمكن من خالله  الحميدة، واألو�ام 
أدق  من  القولون  �نظير  ُيعد  اللحميات،  وإ�الة  لألنسجة 

وسائل الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.



How is colonoscopy performed?
Before colonoscopy, patients will be sedated or anesthetized. The doctor 
will insert a colonoscope into the anus and slowly guide it through the 
rectum and bowel. A camera will transmit the image from inside the bowel 
allowing the doctor to examine carefully the bowel lining.

Will colonoscopy hurt?
No, it is not painful. In most cases, patients are given medicine to sleep 
through colonoscopy, so they don’t feel anything.

How will I feel afterward?
Most people feel fine after a colonoscopy. You may have some gas, which 
could cause mild discomfort. This can be reduced by lying on your 
stomach.

What if they find something?
If a small polyp is found, your doctor will probably remove it. If your doctor 
sees a large polyp, a tumor, or anything else abnormal, a biopsy will be 
done and sent to a lab to be checked for cancer or pre-cancer cells.

How do I prepare for colonoscopy?
You will need to take laxatives the day before your test to 
empty your bowel. Inform your doctor of all medical conditions 
and any medications taken regularly.

كيف يتم اج�اء �نظير القولون؟
قبل عملية التنظير سيقوم الط�يب �إعطائك مادة مهدئة، ثم يتم إج�اء 
�نظير  بعناية.  القولون  بطانة  لفحص  منظار  �إدخال  القولون  �نظير 
القولون عاًدة ما يستغ�ق 30 دقيقة وقد يستغر ق وقًتا في حال وجود 

ورم حميد وإ�الته.

هل �نظير القولون مؤلم؟
ال، إنه ليس مؤلًما، في معظم الحاالت، يتم إعطائك دواء لالسترخاء 

خالل �نظير القولون وبذلك ال تشعر بأي ألم.

كيف سأشعر بعد ذلك؟
معظم الناس ال يشع�ون بأية أع�اض خارجة عن المألوف بعد فحص 

�نظير القولون، والبعض قد يشعر ببعض الغا�ات والتي قد تسبب عدم 
ارتياح خفيف، ويمكن السيطرة عليها عن ط��ق االستلقاء على البطن.

ماذا لو وجدوا شيًئا؟
إذا تم العثور على ورم صغير، سوف يقوم ط��بك �إ�الته على األرجح، إذا 
كان هناك ورم ك�ير أو أي شيء اخر غير ط�يعي، سيتم أخذ خزعة وإرسالها 

إلى المختبر لفحصها للتأكد من خلوها من أية تغ�ي�ات سرطانية.

كيف أستعد لتنظير القولون؟
في اليوم الذي يسبق التنظير، ُسيطلب منك شرب أدوية 
الط�يب  اخبار  عليك  ويجب  القولون،  لتنظيف  مسهلة 

بتا��خك المرضي واألدوية المستخدمة بشكل منتظم.
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ما هو فحص الدم في الب�از؟
يتم اختبار وجود الدم في الب�از بواسطة فحص الب�از المناعي والذي ُيعتبر 

فحص حديث ودقيق الختبار وجود دم خفي في الب�از.

هل أحتاج لالستعداد لفحص الب�از؟
ليس هناك أدوية أو ش�وط، الفحص سهل، تحتاج لعمل عينة ب�از واحدة خالل 
القولون  �نظير  من  فالبد  الب�از  في  دم  وجود  العينة  أظهرت  وإذا  اليوم، 
الستكمال الفحوصات، إنه اختبار بسيط وآمن وغير مؤلم، يجب أن ال تخضع 
لفحص الب�از إذا كنت تعاني من ن��ف البواسير أو شق في الش�ج، وكذلك 
الدورة  ا�تهاء  بعد  الثالثة  األيام  وخالل  الطمث  فترة  في  للم�أة  األمر 

الشه��ة.دائما جازمة لعدم وجود اإلصابة بالمرض.



ماذا لو كنت أعاني من اإلسهال أ�ناء جمع العينة؟
يجب إج�اء االختبار بعد توقف اإلسهال

هل يكون اختبار الب�از صحيح إذا اختلط مع البول؟
البول ليس له أي تأ�ير على دقة االختبار ما لم يحتوي على الدم

ماذا تعني �تيجة االختبار؟
االختبار اإليجابي يشير إلى وجود ن��ف غير ط�يعي في الجهاز الهضمي السفلي 
العلم أن  بالنظر داخل القولون، مع  ويتطلب �نظير القولون الذي يسمح للط�يب 
السل�ية ال  النتيجة  أحياًنا  السرطان،  الب�از غير  الدم في  هناك أسباب اخرى لوجود 

تعتبر 

توصيات دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة:

•   اال�تظام بفحوصات الكشف المبكر 
•   �نظير القولون للرجال والنساء الذ�ن �ت�واح أعمارهم �ين 40-75 عامًا مرة كل 

عشر سنوات وفحص الب�از في الدم مرة واحدة سنويًا.

What if I have diarrhea?
Do the test after the diarrhea has stopped.

What if some urine mixes with the stool?
Urine has no effect on the accuracy of the test unless it has blood in it.

What does the test result mean?
A positive result indicates abnormal bleeding from the lower digestive tract. This 
requires follow-up testing by colonoscopy, which allows your doctor to look inside 
your colon. A positive result from a FIT does not always mean that person has 
colon cancer. As there are many non-cancerous causes of blood in the stool. 
Likewise, a negative result of a FIT does not guarantee that person is unaffected.

DOH and ADPHC Recommendations
•   Regular screenings for early detection.
•   Colonoscopy every 10 years in individuals of average risk 40-75 years for both 

men and women and FIT every year.  
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