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SIMPTOMAT 
Fazat e hershme të kancerit kolorektal 
zakonisht janë pa simptoma. Në fazë më të 
avancuar tek njerëzit mund të shfaqen këto 
simptoma:

 � Gjakderdhje nga zorra e 
trashë ose gjak në feces

 � Ndryshim të shprehive 
të zorrës së trashë

 � Jashtëqitje më të holla nga zakonisht

 � Probleme me stomakun,-
fryrje dhe ngërçe

 � Diarre, kapsllëk ose ndjesi se lëvizja në 
zorrën e trashë nuk zhvillohet lirshëm

 � Rënie në peshë pa ndonjë 
shkak të dukshëm

 � Plogështi

ÇFARË MUND TË 
BËSH?

 � Bëj një ekzaminim falas 
me testin FOB në moshën 
50 ose 45 vjeçare nëse jeni 
në rrezik të lartë nga KKR

 � Mba një peshë të 
shëndetshme të trupit

 � Bëj aktivitet fizik

 � Ushqehu shëndetshëm

 � Mos përdor duhan

 � Kufizoje konsumimin 
e alkoolit
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Kanceri i zorrës së trashë ose kanceri 
kolorektal (CRC) është një kancer i zorrës 
së trashë dhe/ose rektumit. Është dukuri e 
shpeshtë si te femrat ashtu edhe te meshkujt. 
Shoqata Amerikane e Gastroenterologjisë 
rekomandon testimin për zbulimin e 
gjakderdhjes okulte në feces për të gjithë 
personat mbi 50 vjeç, një herë në vit. Sipas 
kësaj shoqate, askush nuk është imun ndaj 
kësaj sëmundjeje dhe çdo i 20-ti mashkull 
dhe çdo e 20-ta grua do të preken nga ajo 
gjatë jetës së tyre. 

Testi për gjakun okult në feces është treguar 
si metodë adekuate për zbulimin e kancerit 
kolorektal, për shkak të aplikimit relativisht 
të thjeshtë dhe çmimit relativisht të ulët. Në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut zbatohet 
skrining pëpr KKR me test FOB falas për 
personat nga 50-70 vjet.

TESTET PËR DETEK-
TIMIN E KANCERIT TË 
ZORRËS SË TRASHË
Тestet me të cilat zbulohet kanceri ose gjendja 
parakanceroze dhe intervalet e skriningut: 

 � Testi për zbulimin e gjakderdhjes 
okult (FOBT) -çdo vit

 � Testi imunokimik i fecesit 
(FIT) - çdo vit 

 � Test ADN i fecesit (sDNA)  - çdo vit

 � Kolonoskopia -çdo 10 vjet                                                       

 � Kolonoskopia virtuale                                                     
- çdo 5 vjet 

 � Sigmoidoskopia fleksibile                                                             
- çdo 5 vjet 

 � Irigografia - çdo 5 vjet 

 � Nëse rezultatet e kolonoskopisë 
virtuale, klizmës me kontrast të 
dyfishtë me barium, struktura 
pozitive FOBT, testit imunokimik dhe 
testit ADN dalin jonormale, atëherë 
duhet vazhduar me kolonoskopi.

FAKTORËT E RREZIKUT
Personat që janë më të rrezikuar nga zhvillimi 
i sëmundjes

 � Personat me histori personale dhe/
ose familjare të një polipi ose kanceri

 � Personat mbi 50 vjeç

 � Personat me kolit ulceroz 
ose sëmundjen e Kronit

 � Personat me predispozicion gjenetik 
ndaj polipozës adenomatoze familjare

 � Sjellja - disa faktorë rrisin rrezikun 
nga kanceri i zorrës së trashë:

 z Pirja e duhanit

 z Konsumimi i tepërt i alkoolit

 z Obeziteti

 z Mungesa e aktivitetit fizik

 z Dieta e pasur me yndyrë 
dhe/ose mish të kuq

 z Dieta e varfër me fruta dhe perime

Skriningu është metodë për zbulimin e 
sëmundjes para se të shfaqen simptomat. 
Skriningu mundëson zbulim të kancerit në 
fazë të hershme para se ai të bëhet invaziv, dhe 
u referohwet personave me rrezik mesatar 
(si dhe të gjithë popullatës). Skriningu ka 
për qëllim të mundësojë mbijetesën, ta 
zvogëlojë morbiditetin dhe ta avancojë 
cilësinë e jetës të personave të prekur nga 
kanceri. Ka për qëllim të zvogëlojë rrezikun, 
por skriningu nuk bën diagnostikim të 
sëmundjes.  Ekzistojnë disa metoda të 
skriningut, dhe atë: teste vjetore-dyvjetore 
për prani të gjakut okult. Edhe pse në teori 
ekziston një spektër i gjerë i metodave të 
skriningut të KKR, hulumtimet të cilat kanë 
pasur për qëllim të identifikojnë protokollin 
më efektiv të skriningut për përdorim 
tek popullata asimptomatike, kryesisht e 
rekomandojnë testin për zbulimin e gjakut 
okult ose të ashtuquajturin testin FOB.


