
 ماهً العالقة بٌن بكترٌا االمعاء و سرطان القولون ؟!

 دعونا اوال نعرف ماهو " سرطان القولون " 

هو عبارة عن سرطان ٌظهر فً القولون او المستقٌم و هو ثالث اشهر سرطان بٌن الرجال و النساء فً  -سرطان القولون :

 الوالٌات المتحدة.

الغنٌة باللحوم ربما تزٌد من خطر االصابة بسرطان القولون، بٌنما الوجبة الغذائٌة *اوضحت الدراسات ان الوجبة الغذائٌة 

 الغنٌة بااللٌاف )الفواكه و الخضراوات و كل الحبوب ( مرتبطة بنقص خطورة االصابة بهذا المرض.

تغٌرات التً تحدث *اظهرت الدراسات السابقة ان الوجبة الغذائٌة تؤثر على خطر االصابة بسرطان القولون من خالل ال

 ) وهً كائنات حٌة تعٌش فً االمعاء (. -: microbiomبالمٌكروبات التً تهاجم المعدة 

و فرٌق عمله ان الفرد الذي ٌتبع النظام الغذائً الغنً بااللٌاف ٌقلل من خطورة تطور ورم سرطان  Dr.Ogino*اكتشف 

  F.nucleatumالقولون الذي ٌحتوي على بكترٌا 

اٌضا تزداد  F.nucleatumلها دورا  فً تطور سرطان القولون، وان بكترٌا  F.nucleatumان بكترٌا  _ أظهر الحث

بنقص الوجبة الغذائٌة الغنٌة بااللٌاف ، وقالوا ان نظرٌتهم تربط بٌن الوجبة الغذائٌة المتوازنة ونقص خطر االصابه بسرطان 

 اكثر من غٌابها. F.nucleatumكترٌا القولون وهذى دلٌل قوي على ان الورم ٌزداد مع وجود ب

حلل فرٌق العمل عٌنة من نسٌج مصاب بالورم، و وجدوا ان المرضً بها بكترٌا  ;5102و اغسطس  5102*بٌن مارس 

F.nucleatum فهذه المعلومات تستخدم لحساب  5101:0101سنٌن فً الفترة بٌن  5:2، لقد تم استكمال البٌانات من

الغذائٌة و النسبة الكلٌة لاللٌاف  الممتصه، تعمل بكترٌا المعدة نظام مع النظام الغذائً الذي ٌؤثر على االمتصاص الكلً للمواد 

 خطر االصابة بسرطان القولون.

*اكتشف فرٌق العمل ان النظام الغذائً المتوازن )وهو ٌعرف ارتفاع امتصاص الخضراوات و الفواكه و كل الحبوب و 

، وهذا مقارنة بالنظام F.nucleatumتقلٌل خطر االصابة بسرطان القولون الذي ٌوجد به بكترٌا  البقولٌات ( لهو دور مهم فً

بالرغم من ان الذٌن ٌتبعون نظام غذائً متوازن ال ٌظهر بهم قلة االصابة بسرطان القولون من  ;الغذائً المتبع فً الغرب

F.nucleatum. 

وهو ان النظام الغذاىً ٌؤثر بدرجة كبٌرة على تطور سرطان القولون  ان هذه االكتشافات تخضع لدلٌل، Dr.Ogino*ٌعتقد 

عن طرٌق تغٌر بكترٌا المعدة، و اخٌرا تستطٌع بكترٌا المعدة ان تعمل فً نظام مع الوجبة الغذائٌة للتقلٌل او الزٌادة من خطر 

 االصابة بسرطان القولون.
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