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Arabic

مقدمة
سرطان القولون والمستقيم ،والذي يُطلق عليه أيضًا سرطان القولون ،هو أحد األسباب
الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان في ( .)NYCوقد يساعد الفحص المنتظم في الوقاية
من هذا النوع من السرطان أو اكتشافه في مراحل مبكرة ،حيث يكون عالجه أسهل.
وتتزايد حاالت اإلصابة بسرطان القولون بين األفراد الذين تقل أعمارهم عن  50عامًا،
لذا توصي إدارة الصحة والسالمة العقلية في ( )NYCاألفراد الذين ليس لديهم عوامل خطر
لإلصابة به بأن يطلبوا من مقدم الرعاية الصحية الخضوع للفحص بدءًا من سن  45عامًا.
وإذا كانت لديك عوامل خطر لإلصابة بسرطان القولون ،على سبيل المثال إصابة أحد
أفراد األسرة المقربين به ،فقد تحتاج إلى بدء إجراء الفحص في وقت مبكر أو الخضوع
للفحص مرارً ا .وننصحك بمناقشة مخاطرك الشخصية لإلصابة بهذا المرض مع مقدم
الرعاية الصحية لتحديد متى يجب فحصك في وقت مبكر وكذلك معدل تكرار خضوعك
عاجل وليس ً
ً
آجل .وال يعني وجود عامل خطر
للفحص .ومن األفضل أن تعرف مخاطرك
بالضرورة أنك س ُتصاب بسرطان القولون ،كما ال يعني عدم وجود عوامل خطر أنك لن
ُتصاب به.
وهناك اختبارات مختلفة لفحص سرطان القولون ،ومنها اختبارات البراز وتنظير القولون.
ً
مالءمة ألنها ال تتطلب تحضيرات ،كما يمكن إجراؤها في
وقد تكون اختبارات البراز أكثر
المنزل ،حيث تساعد هذه االختبارات في اكتشاف الدم أو الحمض النووي ( )DNAفي عينة
من البراز (الفضالت) ،مما قد يكون عالمة على اإلصابة بسرطان القولون .وتشمل خيارات
اختبار البراز ما يلي:

•

االختبار الكيميائي المناعي للبراز )،(Fecal immunochemical test, FIT
والذي يكتشف وجود الدم في البراز ،ويُوصى بإجرائه كل عام.

•

تحليل الغواياك عالي الحساسية لتحري الدم الخفي في البراز (High-sensitivity
) ،guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBTالذي يكتشف
وجود الدم في البراز ،ويُوصى بإجرائه كل عام.

•

اختبار الحمض النووي ) (DNAمتعدد األهداف للعينات البرازية )،(FIT-DNA
والذي يتحرى عالمات الدم والتغيرات في الجينات (الحمض النووي) الموجودة
في البراز ،والتي قد تنتج عن اإلصابة بالسرطان .ويُوصى بإجرائه مرة واحدة كل
ثالث سنوات.

يتم إجراء تنظير القولون في مكتب مقدم الرعاية الصحية ويتضمن التحضير الالزم
وتخصيص الوقت إلجراء التنظير .وهو عبارة عن فحص مرئي بكاميرا خاصة تسمح
لمقدم الرعاية الصحية بمعاينة القولون مباشرة ،وإزالة أي أورام حميدة موجودة بطول
القولون أثناء إجراء الفحص ذاته .ويتم إجراء تنظير القولون مرة واحدة كل عشر سنوات
أو في بعض األحيان بشكل متكرر ،وذلك اعتما ًدا على مخاطرك الشخصية لإلصابة بهذا
المرض وكذلك نتائج الفحص .ويجب إجراء تنظير القولون عقب اختبار البراز الذي تكون
نتيجته إيجابية.
الرجاء التحدّث مع مقدم الرعاية الصحية لمعرفة االختبار األنسب لك .وإذا كنت ستجري
اختبار البراز في المنزل ،فننصحك بقراءة هذه القصة لمعرفة المزيد من المعلومات عن
هذا الموضوع.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧزﻟﻲ

مرح ًبا مارك.
ما الذي لديكَ؟
مرح ًبا ساندرا.
إنه اختبار البراز الذي اقترحه
لي مقدم الرعاية الصحية لفحص
سرطان القولون.

سآخذ عينة صغيرة من برازي،
ثم سأرسلها إلى المختبر حيث
سيحللون ع ّينتي بح ًثا عن وجود
أي دم خفي بها.

وقد يكون النزيف الخفي
عالمة تحذيرية لإلصابة
بسرطان القولون أو بعض
األمراض األخرى.

إنني سعيدة ألنك بدأت
تأخذ خطوات كي تقي نفسك
من سرطان القولون يا مارك.
كيف ستجري هذا االختبار؟

يبدو أن اكتشاف السرطان في أقرب
وقت ممكن ُيعتبر تصر ًفا حكي ًما.
وقد يعني ذلك بأن عالجه سيصبح
أسهل ،أليس كذلك؟
قررت االختبار
كيف ّ
األنسب لك؟

لقد تحدثت مع مقدم الرعاية الصحية
لمقارنة خيارات الفحص ،حيث تحدثنا عن
تنظير القولون واختبار البراز؛ فكالهما يكتشف
سرطان القولون في مراحله المبكرة.

ما مدى
اختالفهما؟

يمكنني إجراء اختبار البراز
في المنزل ،حيث ال يتطلب
اتباع نظام غذائي خاص.
ألست بحاجة إلى
التخدير إلجراء هذا
االختبار ،أليس كذلك؟

نعم هذا صحيح.
إذا لم يظهر أي شيء في اختبار
البراز ،فهذا يعني أن نتائجي
طبيعية.

وسأواصل إجراء
هذا االختبار مرة واحدة كل عام.
وإن حدث في أي مرة وكانت نتيجة
االختبار غير طبيعية ،فسأخضع
لتنظير القولون.

لقد خضعت من قبل
لتنظير القولون ،أتتذكر
ذلك؟ أتعلم أنه يمكن لتنظير
ضا إزالة األورام
القولون أي ً
الحميدة التي ربما تتحول
إلى أورام سرطانية.

مراحل األورام الحميدة
نمو غير طبيعي للخاليا

ورم حميد
(صغير)

ورم حميد
(كبير)

ورم حميد في
مرحلة ما قبل
السرطان

هذا صحيح .لكنني لست
مستعدًا إلجراء تنظير
القولون بعد.

السرطان

مرح ًبا يا أبي.
ما الذي لديكَ؟

مرح ًبا آندرو!
إنه اختبار لسرطان
القولون تلقيته من مقدم
الرعاية الصحية.

وهو أحد األنواع القليلة من
اختبارات البراز التي يمكن
إرسالها بالبريد من منزلك.

لقد تح ّققت للتو من تاريخ
انتهاء صالحية االختبار ،وال يزال
ً
عاجل
سار ًيا .وأريد إجراء االختبار
قبل أن أنسى.

هذا رائع!

كم من الوقت يستغرق
هذا االختبار؟
ال يستغرق سوى
بضع دقائق ،وبعد ذلك
سأرسله بالبريد.

فهمت ذلك .أخبرني عندما تنتهي
من ذلك .فيمكننا أن نتمشى إلرساله
بالبريد م ًعا اليوم.

حس ًنا!

ننصحك بالتحدث مع مقدم الرعاية الصحية لتحديد أفضل نوع اختبار براز بالنسبة
لك ،حيث ال توضح هذه القصة سوى عد ًدا ً
قليل من الخيارات من بين مجموعة من
الخيارات العديدة .وتوجد اختالفات طفيفة بين االختبارات ،كما تختلف طرق إعادة
العينات للمختبر .يُرجى اتباع التعليمات المذكورة على مجموعة األدوات الخاصة بك.

كيفية إجراء االختبار الكيميائي المناعي للبراز ()FIT

" ُيرجى عدم إجراء
االختبار إذا كنت تعاني من
نزيف مستمر ".ال أعاني
من ذلك.

1

افتح مجموعة األدوات ،وحافظ على نظافتها وجفافها.

أﻧﺑوب اﻟﻌﯾﻧﺔ
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اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧزﻟﻲ

ﺑطﺎﻧﺔ ﻣﻘﻌد اﻟﻣرﺣﺎض
اﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﯾﻔون اﻟﻣرﺣﺎض
ﺑﻣﺟرد أﺧذ اﻟﻌﯾﻧﺔ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾوي
ﺗُوﺿﻊ ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ

ﻛﯾس ﻗﺎﺑل ﻹﻋﺎدة
إﻏﻼﻗﮫ

ﺑطﺎﻧﺔ ﻣﻘﻌد اﻟﻣرﺣﺎض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠل اﻟﺣﯾوي

ﻻ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ دﻓﻊ
رﺳوم اﻟﺑرﯾد إذا
ﺗم إرﺳﺎل اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺻﺎﺣب اﻻﺧﺗﺑﺎر

ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أدوات
اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧزﻟﻲ
ﺧدﻣﺔ اﻟرد ﻋﻠﻰ ﺑرﯾد اﻟﻌﻣل

ظرف اﻟﺑرﯾد

اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت

ﻧﻣوذج ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﯾض

2

اضغط على سيفون المرحاض مرتين .وإذا كانت هناك منظفات داخل مقعد
المرحاض ،فقم بإزالتها ثم اضغط على سيفون المرحاض مرتين.

3

افرد المناديل الورقية الكبيرة التي يسهل التخلص منها في
المرحاض .وضعها على سطح ماء المرحاض.

4

تبرّ ز كالمعتاد ،وال تضغط على سيفون المرحاض.
تخلّص من مناديل المرحاض التي استعملتها ،ولكن ال تلقيها في مقعد المرحاض.

5

اكشط طرف مسبار
العينة على البراز.

لقد حان الوقت
ألخذ العينة.

ﻼد
ﯾ

ﺳم اﻟﻣ
ﻻ ﺦ
ا ﺗﺎرﯾ ﯾﺦ
ﺗﺎر
اﻟ

6

ال تأخذ أي قطع كبيرة من البراز .واُنفُض المسبار لمرة واحدة إلزالة أي
تكتالت أو قطرات ماء.

ا
ﺗﺎ ﻻﺳم
رﯾ
اﻟ ﺦ اﻟ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد

اﻻﺳم
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﻣﯾﻼد

7

أعِ د المسبار إلى األنبوب وأغلقه بإحكام .ال يخرج البراز من األنبوب .وإذا
حدث ذلك ،فيمكنك مسحه.

8

قد تحتوي مجموعة مختلفة من أدوات االختبار على بطاقة ورقية وفرشاة .وفي
هذه الحالة ،اسحب بالفرشاة كمية صغيرة من عينة البراز وضعها في المربع
الموجود على البطاقة .ويستغرق ذلك حوالي خمس ثوان.
ال يخرج البراز من المربع .وإذا حدث ذلك ،فيمكنك مسحه.

1... 2... 3... 4... 5...

قد تحتوي مجموعة أدواتك على مسبار أو فرشاة ثانية ألخذ عينة ثانية .وإذا
وجدت ذلك ،فكرّ ر أخذ العينة بنفس الطريقة السابقة.

9

اضغط على سيفون المرحاض .واغسل يديك بالصابون والماء لمدة  20ثانية.

10

امأل البيانات الالزمة على أي ملصقات أو نماذج ،ومنها اسمك وتاريخ
أخذ العينة.

11

ضع العينة في الظرف البريدي ثم أغلقه.

00
STTE
45123

كيفية إجراء اختبار الحمض النووي متعدد األهداف للعينات البرازية
(( )FIT-DNAباستخدام مجموعة أدوات )Cologuard
يوجد نوع آخر من االختبارات أال وهو ،اختبار الحمض النووي متعدد األهداف للعينات
البرازية ،أو ما يُعرف باختبار )( (FIT-DNAباستخدام مجموعة أدوات ،)Cologuard
حيث يمكن لهذا االختبار تحري عالمات الدم الخفي وأيضًا تغيرات الجينات في البراز،
والتي قد تنتج عن اإلصابة بسرطان القولون.

أﻧﺑوب اﻟﻌﯾﻧﺔ

ﺻﻧدوق اﻟﺷﺣن وﻣﻌﮫ ﻛﯾس

ﺣﺎوﯾﺔ
اﻟﻌﯾﻧﺔ

ﺣﺎﻣل
اﻟﺣﺎوﯾﺔ

ﻣﺎدة
ﺣﺎﻓظﺔ

اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎدﺳﺔ :ﺿﻊ ﻣﻠﺻ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺗك

ﻣﺛﺎل
John
Doe

دﻟﯾل اﻟﻣرﯾض

ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻋﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷدوات

05/16/58
06/15/21
) 01:25ﻣﺳﺎءً(

ﻣﻠﺻﻘﺎت اﻟﻌﯾﻧﺔ

إرﺷﺎدات اﻻﺳﺗﺧدام

ﯾُرﺟﻰ إﻋﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ أدواﺗك إﻟﻰ ﻣﺧﺗﺑرات )Exact Sciences
 (Laboratoriesﻋن طرﯾق ) (UPSوﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.

ﻣواد إرﺷﺎدﯾﺔ

ملحوظة :احتفظ بالكيس والصندوق ،حيث ستحتاج إليهما لحفظ عينة البراز
وشحنها الح ًقا.

1

2

تبرّ ز كالمعتاد.

ضع الحامل أسفل مقعد
المرحاض ،ثم ضع حاوية العينة
المفتوحة في الحامل.

3

اكشط طرف مسبار العينة على البراز .وتأ ّكد من تغطية الفتحات الموجودة في
نهاية المسبار بالبراز .وال تأخذ أي كتل كبيرة من البراز.

4

أعِ د المسبار في األنبوب ،ثم أغلقه بإحكام.

5

اسكب المادة الحافظة في الحاوية التي تضع فيها البراز.

6

أغلق الحاوية بإحكام .ال يخرج البراز من الحاوية .وإذا حدث ذلك،
فيمكنك مسحه.

7

أرسل العينة بالبريد من
خالل شركة ()UPS
على العنوان الموضح
على مجموعة األدوات.
وال تحتاج لدفع رسوم البريد.

لقد انتهيت بتلك
السرعة!

نعم .كانت
اإلرشادات
واضحة.

متى يجب عليك
إرسالها بالبريد؟

في غضون 24
ساعة.

إرسال العينة إلى المختبر
لتحليلها هو أمر في غاية
األهمية ،لذا أريد إرسالها بالبريد
في أسرع وقت ممكن.

فلنذهب اآلن .ويمكننا
ممارسة بعض التمارين
الرياضية.

حس ًنا .دائ ًما ما يكون
المشي رياضة جيدة.

هل تعلم أن النشاط البدني
قد يساعد في الوقاية من
ضا؟
سرطان القولون أي ً
أمرا
سيكون ذلك ً
جيدًا لنا جمي ًعا.

هل يمكنني
الذهاب معكما؟

بالتأكيد يا لي لي،
فلنذهب سو ًيا.

متى ستعرف
نتيجة االختبار؟

سأعرف بعد أسبوع
أو أسبوعين .هل ترغبين
في الذهاب للتنزه معنا؟

شكرا
ً
يا عزيزتي.

اذهبوا أنتم.
وسأراكم الح ًقا .بالتوفيق
في االختبار!

إذا كانت نتيجة االختبار سلبية ،فهذا
يدل على عدم إصابتي بسرطان القولون.
وقد يخطئ االختبار في تشخيص بعض
الحاالت ،لكن هذا نادر ما يحدث.
علي إجراء اختبار
ال يزال يتعين ّ
آخر كل عام .وإذا أجريت اختبار
الحمض النووي متعدد األهداف للعينات
فسأكرر
البرازية (،)FIT-DNA
ّ
االختبار كل ثالث سنوات.

كيف ستعرف ما إذا
كنت مصا ًبا بسرطان
القولون أم ال؟

ماذا لو كشف االختبار
شي ًئا ما؟

سيتواصل معي مقدم الرعاية
الصحية .فقد يكشف االختبار
إصابتي بسرطان القولون أو
المستقيم ،أو قد يكون هناك
شي ًئا آخر غير صحيح.

سأحتاج بعد ذلك إلى إجراء
تنظير قولون لمعرفة ذلك.

أتذكر عندما أجرت أمي تنظير
القولون .لقد استخدموا كاميرا
صغيرة لمعاينة قولونها.
نعم ،وكانت
على ما ُيرام.

أتمنى أن تكون النتيجة سلبية،
وأال تكون هناك عالمات تثبت
إصابتك بسرطان القولون!
ضا! المهم أنني
وأنا أي ً
أهتم بصحتي.

حقائق حول عوامل خطر اإلصابة بسرطان القولون
تشمل عوامل خطر اإلصابة بسرطان القولون ما يلي:

•

التقدم في العمر  -وُ ِجد أن حوالي  90%من الحاالت من األشخاص الذين تبلغ
أعمارهم  50عامًا أو أكبر*

•
•اإلصابة بمتالزمة وراثية ،على سبيل المثال متالزمة لينش أو داء السالئل الغديَّة
وجود تاريخ شخصي أو عائلي لإلصابة بسرطان القولون أو اللحميات الغدية
الورمية العائليّ )(Familial adenomatous polyps, FAP

يؤثر سرطان القولون تأثيرً ا غير متناسب على مجتمع أصحاب البشرة السوداء :يرتفع خطر
اإلصابة بسرطان القولون ومعدل اإلصابة به لدى األمريكيين من أصل أفريقي .فاألسباب
معقدة ولكن من المحتمل أن تشمل تأثير العنصرية الهيكلية ،األمر الذي قد يؤدي إلى وجود
اختالفات في عوامل الخطر وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية.
قد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة على تقليل مخاطر إصابتك بسرطان القولون:

•
•زيادة النشاط البدني عن طريق تقليل فترات الجلوس وزيادة الحركة
•تناول كميات أقل من اللحوم المص ّنعة واإلكثار من تناول الفواكه والخضروات
•التقليل من تناول المشروبات الكحولية واالمتناع عن التدخين
إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة

تحدّث مع مقدم الرعاية الصحية اليوم حول عوامل الخطر الخاصة بك وفحص سرطان
القولون .ولتلقي الدعم لإلقالع عن التدخين ،اتصل برقم (.)866-697-8487
ولمعرفة المزيد من المعلومات ،تفضّل بزيارة  ،nyc.gov/healthوابحث عن
ّ
ولالطالع على قصص ذات صلة بفحص
"( "colon cancerسرطان القولون).
سرطان القولون ،تفضّل بزيارة  ،nyc.gov/healthوابحث عن قصة ساندرا،
و قرار مارك.

*توصي إدارة الصحة والسالمة العقلية في ( )NYCاألفراد الذين ليس لديهم عوامل خطر لإلصابة بسرطان القولون
بأن يطلبوا من مقدم الرعاية الصحية الخضوع لفحص سرطان القولون بدءًا من سن  45عامًا ،حيث إن حاالت سرطان
القولون تتزايد بين األفراد الذين تقل أعمارهم عن  50عامًا .أما األفراد الذين لديهم عوامل خطر ،فقد يتعين عليهم بدء
الفحص حتى قبل ذلك.
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