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Id-demm hu likwidu speċjaliżżat li jwassal l-ossiġnu u l-ikel lic-ċelloli kollha tal-ġisem, 

izda jekk dan joħroġ mis-sistema ċirkulatorja, jista’ jkun sinjal ta’ ħsara jew mard fil-

ġisem. Għalhekk, meta wieħed jara d-demm jew mar-rieq, jew mal-urina jew inkella mal-

ippurgar, wieħed għandu dejjem jieħu parir mediku. Ħa niffoka fuq meta wieħed jara d-

demm fl-ippurgar (bleeding per rectum). 

 

Id-demm fl-ippurgar ħafna drabi jiġi mill-musrana . Il-musrana għandha parti li tissejjaħ 
iż-Żghira, twila xi 7 metri u parti ohra li tissejjaħ il- Kbira, li  hi twila (bejn wieħed u 

ieħor) 1.5 metri (5 pidi). Demm frisk hu riżultat ta’ kundizzjonijiet mediċi fil-parti t’isfel 

tal-musrana l-kbira (rectum jew anal canal), madankollu jista’ wkoll ikun konsegwenza 

ta’ problemi min-naħa ta’ fuq tal-musrana l-kbira. Id-demm mhux dejjem ikun viżibbli 

(jissejjaħ “Occult Blood”)u l-pazjent ikun qed jitlef id-demm mingħajr ma jinduna 

sakemm jippreżenta ruħu għand it-tabib b’sinjali ta anemija. Biss xorta għandu l-istess 

kawżi, bħal dak id-demm li naraw b’għajnejna – li hu viżibbli. 

 

il-kawżi principali ta’ demm fl-ippurgar huma                                                                                               

MIL-MUSRANA L-KBIRA 

 



 

L-aktar kawża komuni, hi l-emorrojdi (morliti). Biss, IL-PREŻENZA TAL-

EMORROJDI  MA TESKLUDIX KAWŻI OĦRAJN.Ghalhekk kull min ibati bl-

emorrojdi xorta għandu jikkonsulta mat-tabib tiegħu biex ikun żgur li m’hemmx 

problemi oħra aktar perikolużi li jistgħu jkunu l-kawża ta’ dan id-demm. L-eta’ tal-

pazjent ukoll tista’ tirrifletti x’tip ta’ kundizzjoni wieħed jistenna. Is-sintomi assoċċjati 

ma’ demm fl-ippurgar jistgħu jkunu indikattivi tal-kawża. Eżempju :                                                                                                                

                                                                                                                                                       

i.) Uġigħ fil-warrani u demm, wieħed jistenna : 

Fissure jew Emorrojdi. 

 

ii.) Titlef il-piz, uġigħ fiz-żaqq u konstipazzjoni, wieħed jaħseb f’qarnita jew tumur. 

 

iii.) Dijarea u demm imħallat mal-ippurgar, wiehed jaħseb f’infjamazzjoni jew Kolite. 

 

Iżda xejn m’hu assolut, għalhekk it-tabib jista’ jirreferi lill-pazjent biex jagħmel aktar 

investigazzjonijiet, bħal  

 

1.) Test tad-demm:tistabilixxi jekk hemmx anemija(demm baxx)                                                                                                                  

2.) Barium Enema (X-rays)      

3.) Proctosigmoidoscopy jew Colonoscopy (strument mill warrani) 

 

Mir-riżultati tal-investigazzjonijiet, jiġi deċiż it-tip ta’ kura li l-pazjent għandu bżonn 

META TARA D-DEMM FL-IPPURGAR,F’KULL ETA, DEJJEM GĦANDEK TIEĦU 

PARIR MINGĦAND IT -TABIB TIEGĦEK.   


