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 Debelo črevo je pri človeku in rastlinojedih živalih 
zadnji odsek prebavne cevi.

  Je del črevesja; začne se za tankim črevesom in se 
konča z zadnjikom.

 Deli debelega črevesa so:
◦slepič 
◦kolon: 
 navzgornji  kolon,
 prečni kolon,
 navzdolnji kolon,
 esasto črevo

◦danka 

Debelo črevo



Debelo črevo je zadnji del prebavne cevi, ki se konča z 
danko. Je nadaljevanje tankega črevesa, dolgo približno 1,5 
metra. 

V debelem črevesu živi več milijard bakterij, ki pripomorejo 
k dokončnemu razkroju hrane, pri tem pa nastajajo plini, kot 
so vodik, ogljikov dioksid, vodikov sulfid in metan.

Sluznica v debelem črevesu ne izloča več prebavnih sokov, 
saj je prebava hrane tukaj že končana, pač pa samo sluz, ki 
maže iztrebke in jim lajša prehod. 
◦Protitelesca v sluzi nas ščitijo pred
raznimi bakterijskimi okužbami.

Funkcije debelega črevesa:
◦razpršitev vode in nekaterih vitaminov
◦tvorba iztrebkov iz kaše, ki pride iz
tankega črevesa

◦zadrževanje blata do izpraznitve.



 V Sloveniji jih zboli prib.:1200 ljudi vsako 
leto 

 Približno 700 jih zaradi te bolezni umre
◦ Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je 

sploh ne zavedajo, ker se bolezen dolgo 
razvija brez očitnih bolezenskih znakov.

◦ Pogosteje zbolevajo moški in ženske, stari več kot 
50 let, zbolijo pa lahko tudi mlajši

 Kolostoma

Rak na debelem črevesu



 Moškim in ženskam, starim od 50 do 69 let, je 
namenjen državni program Svit - to je program za 
zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu

Program svit…



.

Na dom pošljejo 
skupini moških in 

žensk v starosti od 
50 do 69 let vabilo 

k sodelovanju v 
program

Če se nanj 
odzovejo prejmejo 
še set za odvzem 
vzorca blata, ki ga 
nato pošljejo nazaj 

na inštitut .

O rezultatih so 
obveščenih preko 

osebnega 
zdravnika.



V notranjosti
 črevesa
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