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  تقديم األمين العام

صبي      ون الع ة القول رف بمتالزم ا يع صبي أو م ون الع ا ُي ـ القول ه  آم ق علي طل
اء   يج األمع ة ته شكو         ـ    متالزم ضمي وي از اله شائعة للجه راض ال م األم ن أه و م ه

ه المصاب ة من ون ب ذا ،األعراض دون وجود سبب عضوي واضحمجموع ؤثر ه  وي
سية            صحية والنف ة ال ن الناحي ه م اني من ن يع اة م ى حي لبي عل شكل س رض ب الم

  .بطريقة غير مباشرة بل قد يصل تأثيره على الناحية الجنسية ،واالجتماعية

ة       ة علمي ام بطريق ذا الموضوع اله رق له ه يتط ي أن اب ف ذا الكت ة ه ن أهمي وتكم
ه ويرشد المريض                   شارحاً ،مبسطة ذا المرض وأعراضه والعوامل المهيجة ل  طبيعة ه

ه وشدة أعراضه من              ،إلى آيفية التعايش معه    رات حدوث اوت فت  آونه مرض مزمن تتف
ق              . فترة ألخرى خالل حياته    ى الطبيب المختص للتفري آما يبين الكتاب أهمية اللجوء إل

  . ج السليم المبكربين أعراض هذا المرض وأي مرض عضوي آخر يستلزم العال

ة والعالجات المتاحة مع                    صية الحديث ائل التشخي ى الوس ضوء عل اب ال ويلقي الكت
دور   ا ال ون له د يك ي ق ة والت ه الغذائي ه وعادات ر نمط حيات ة تغيي صير المريض بكيفي تب

ا        اني منه ي يع اة      ،األساسي في نمط وحدة األعراض الت ى حي ود المريض إل الي يق  وبالت
  . ألمًا ومعاناةقلأأآثر سهولة و

  
  ،،،واهللا ولي التوفيق  

  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

  األمين العام                                                      

  لمرآز تعريب العلوم الصحية                                                    
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  تقديم األمين العام المساعد

دارس                   تلط األمر يخ يم في الم أتي الحديث عن تعريب التعل دما ي على الكثيرين عن
ي    ب يعن ين أن التعري ي ح ب المصطلحات فحسب، ف و تعري صد ه أن الق ات ب والجامع
شكل المصطلح إال جزءًا                     اًة، وال ي ة ومحاآ اًء ومحادث دريس، إلق ة الت بالدرجة األولى لغ

د ال        فاألهمية الكبرى يجب أال تت     . يسيرًا منها  ي في الغالب ق ى المصطلحات الت رآز عل
ة في حال                   ة دون عائق باستعمال المصطلحات األجنبي تتوافر، ويمكننا الدراسة بالعربي

ة             ا العربي ة      . عدم تعريبها، وعلى هيئتها الراهنة إلى أن توضع مقابالته ر أهمي لكن األآث
  ..عربية الفصحىهو استخدامنا للغة الوسيطة، لغة التدريس التي يجب أن تكون بال

تخدام      ي اس رر ف صطلحات، وال ض ن الم م م ي األه يطة ه ة الوس إن اللغ
ة في             . المصطلحات أو الرموز األجنبية بعينها     دريس بالعربي آما ال ينبغي أن نتجنب الت

ابالت   ود مق دم وج ة المصطلحات وع ة بحج ة واإلدارة والهندس ة والطبي ات العلمي الكلي
د ال     . عربية لها  ى ظهور حجة عن ذا إل ة      فلقد أدى ه ة العربي أن اللغ معارضين للتعريب ب

يم             ة وسيطة للتعل غير قادرة على مواآبة التطورات العلمية، وأنه يصعب استخدامها آلغ
ة                  ة باللغ ة والعلمي ا الطبي ة في آلياته د من الجامعات العربي درس العدي في الوقت الذي ت

  ...العربية
  

  ،،،واهللا ولي التوفيق
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيلمرآز تعريب العلوم الص                                                         
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  المؤلف في سطور

 وفاء أحمد الحشاشالدآتورة  •

 .آويتية الجنسية -

 .عامةحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة ال -

راض        - ي األم دي ف ورد الكن ي، والب ورد األمريك هادة الب ى ش لة عل حاص
 .زمالة الكلية األمريكية والكندية لألمراض الباطنيةوالباطنية، 

يس وحدة الج      - شاري ورئ ًا است د     ه تعمل حالي شفى   ـاز الهضمي والكب مست
  .الصباح ـ دولة الكويت

  

  

  

  

ز   ـ ـ



 

 

 



 

 

 ط ـ  ـ

  مقدمة المؤلف

ارة عن     " متالزمة القولون العصبي  "يه اسم   لُيطلق ع " القولون العصبي "  وهو عب
ذا المرض                     ا الشخص المصاب به ي يحس به ة الت ا  ،مجموعة من األعراض المزمن  إم

ح       ضوي واض بب ع ود أي س دون وج ة ب ستمرة أو متقطع صفة م صيب ، ب ون ي القول
ة     . العصبي النساء والرجال آما يصيب آبار وصغار السن        د   فنجد أن الدراسات الحديث  ق

تأثب سب  ت ال بن ن الرج ر ُعرضة م ساء أآث ى ةأن الن صل إل م ، 1:2 ت دير حج م تق ا ت آم
 وعلى الرغم من   . من األشخاص في أمريكا الشمالية     %20  أن بأنها قد تصل إلى   المشكلة  

ة فهن   أن ون عالمي اد تك سبة تك ذه الن ؤالء األشخ )%20 -15(ط ـاك فقـ ه ن ه اص ـ م
از الهضمي       ـا بالن ـطبيب، أم الأون إلى استشارة    ـيلج  ،سبة لألطباء المتخصصين في الجه

ة         ،  )%70 ـ 50(فتصل نسبة المرضى المحولين إليهم       شارة طبيب العائل سبة الست أما بالن
راض            د أم اني بع ب الث ي الترتي صبي ف ون الع أتي القول ة في ة األولي ب الرعاي أو طبي

  .األنفلونزا وأعراض البرد

اة،       يؤثر القولون العصبي على الحياة االجتماعي      واحي الحي ة ن ة تأثيرًا سلبيًا في آاف
ة أو    ى رحل ذهاب إل ة، ورفض ال رات طويل المنزل فت اء ب ضلون البق م يف د أنه ث نج حي
سبب                         ادة األعراض وشدتها أو ب سبب الخوف من زي ا ب ك إم ام، وذل اول الطع مطعم لتن

راد زيارت                    ان الم ة من المك اه قريب د من وجود دورة مي ه أو اإلحراج في البحث أو التأآ
ذا فقط      . الذهاب إليه  ون العصبي            وليس ه ة القول  فنجد أن األشخاص المصابين بمتالزم

 إما بسبب وجود األعراض ساعتها أو        ،يمتنعون أو يبتعدون عن ممارسة الحياة الجنسية      
  .الخوف من زيادة شدة األعراض حال ممارسة الحياة الجنسية

ؤثر عل    صبي ت ون الع ة القول ول إن متالزم ة الق اة  خالص ة  الحي ط  وطريق ى نم
(Quality of life)ى المجتمع آكل      ب ؤثر عل ام  وت ذلك فالشخص المصاب    . شكل ع آ

ة           ه العملي شاطاته وحيات ي ن ه وف تحكم في راض ت ذه األع د أن ه صبي نج القولون الع ب
  .واالجتماعية

  
   وفاء أحمد الحشاش /دآتورة
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  الفصل األول

 المظاهر اإلآلينيكية
Clinical Manifestations)(  

صبي "  ون الع ة القول ارة   " متالزم ا عب ا ولكنه د ذاته رض بح ر م نال تعتب   ع
سجا                     تج من عدم االن بعض وهي تن ة مع بعضها ال م مجموعة من األعراض المتالزم

 سبب حيث ال يوجد أي" أي أعضاء جسم اإلنسان"الوجداني والشعوري مع العضوي 
ات واألبحاث                  ر من النظري عضوي واضح تنتج عنه هذه األعراض إال أن هناك الكثي

  .لتحديد مصدر هذه األعراض

ون  ة القول راض متالزم أع
ددة  ا رة ومتع صبي آثي الكثير . لع ف

ذه األ  من   از      ه عراض تخص الجه
اخ   الهضمي من آالم      البطن،  وانتف ب

ة    ة وحرآ ر طريق ذلك تغي وآ
هال أو إ ن إس اء م ساك أو األمع م

ى وجود     . الجمع بينهما  باإلضافة إل
ة  ا عالق يس له رى ل راض أخ أع

ضمي از اله رة بالجه ال . مباش ومث
ك ى ذل ب  :عل ساس بالتع اإلح

اق،  زان، وواإلره دم االت ع
صداع، و ي وال ان ف اإلحساس بخفق

المفاصل والعضالت،   القلب، آالم ب  
شهية،  و دان ال ى  فق درة عل دم الق ع

وم، واألرق، ضًا القالن ق  وأي ل
أجزاء الجهاز): 1الشكل (  .النفسي واالآتئاب  

  الهضمي والغدد خارجية اإلفراز
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ة      راض معين ه أع ل شخص ل راض إال أن آ ذه األع رة ه ن آث رغم م ى ال وعل

  .خريعاني منها تختلف عن الشخص اآل
  

  األعراض الخاصة بالجهاز الهضمي: أوًال
  :آالم البطن المزمنةــ 

دًا    ائع ج صبي ش ون الع ة القول ن أعراض متالزم ي عرض م و ه ى النح ر عل ويظه
  :لتاليا
 .البًا ما يكون في الناحية اليسرىلشخص المصاب باأللم في أسفل البطن غيشعر ا •
خر بحيث من الممكن أن يكون خفيفًا جدًا لدى بعض حدة األلم تختلف من شخص آل    •

شفى                 ذهاب للمست زل أو ال األشخاص، بينما يكون شديدًا للغاية لدرجة البقاء في المن
 .للتقليل من حدة األلم

ا         هناك بعض العوامل الت    • م من أهمه سي      : ي تحفز زيادة حدة األل ق النف وتر، والقل الت
 .واألرق، وتناول الغذاء أو باألخص تناول أنواع معينة من الغذاء

رز، حيث نجد                  • آذلك هناك عوامل تخفف من شدة األلم وهى عملية اإلخراج أو التب
  .أن المريض يتحسن بشكل آبير بعد عملية التبرز إلى درجة اختفاء األلم

 الرغم من اختالف حدة، وشدة، ومدة األلم بين شخص وآخر إال أن ظهور     على
بعض األعراض المصاحبة آلالم البطن تكون بمثابة عالمات لوجود مرض عضوي              

  :وليس القولون العصبي مثل

 .نزول الوزن •

 .فقدان الشهية •

 .سوء التغذية •

 .اضطرابات النوم واألرق أو عدم القدرة على النوم •

 . من فتحة الشرج مصاحب للبرازوجود نزيف دموي •

ي   • سبب ف دأ بالت ا تب وم، أو أنه ى الن ا عل دء بتأثيره ة الب البطن لدرج ادة ب آالم ح
 .االستيقاظ من النوم بسبب حدة األلم
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از   استشارةفوجود مثل هذه األعراض تحتم على الشخص         طبيب مختص بالجه
  .الهضمي لبيان ماهية هذه األعراض وأسبابها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المالمح التشريحية للمعي الغليظ): 2الشكل (
  
  :تبدل عادة األمعاءــ 

ون        ) إخراج الفضالت (تغير في عملية التبرز     اليعتبر   م َعرض للقول هو ثاني أه
صبي ى    ، الع ز عل اريخ المرضي والترآي ذ الت ي أخ الج ف ب المع أتي دور الطبي ا ي هن

  :عملية التبرز لبيان اآلتي
لتغير في عملية التبرز عن العادات      ل مالحظة الشخص المصاب     المدة التي تم خاللها    •

 .الطبيعية السابقة
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 .حجم البراز •
 .عدد مرات التبرز •
 .خصائص البراز من ناحية الكثافة والليونة والرائحة واللون •
 .تواجد المخاط مع البراز من عدمه •
 .صعوبة ومعاناة في دفع البراز للخارج عند التبرز •
  .القولون من البراز بعد عملية التبرزاإلحساس بعدم تفريغ  •

  :أيضا عملية التبرز من الممكن أن تأخذ إحدى هذه الصور
 .إمساك مزمن •
 .إسهال مزمن  •
 .الجمع بين اإلمساك واإلسهال بشكل دائم  أو على فترات متقطعة •
شعر فيه             • رات ي  باإلمساك  اأن يكون الشخص منتظم في عملية التبرز، ولكن يمر بفت

 .ر فيها باإلسهال بشكل متقطعأو فترات يشع
  
  :اإلسهال 

شكل متكرر        من الممكن حدوث اإلسهال    • ا ب  للشخص المصاب بالقولون العصبي إم
 .أو أحيانًا بشكل دائم

 .يميل البراز إلى الليونة •
 .آمية البراز تتراوح من آمية صغيرة إلى متوسطة •
اء ت              • ى درجة االختف د إخراج      آالم أسفل البطن تسبق عملية التبرز وتخف إل ًا بع قريب

  .الفضالت

ي وجود مرض عضوي  ع اإلسهال يعن ة م ولكن وجود أّي من األعراض التالي
   :تيآاآليجب استشارة طبيب متخصص بالجهاز الهضمي بشكل عاجل وهى و
 .)بمعنى أن اإلسهال يوقظ الشخص المصاب من النوم(وجود إسهال ليلي  •
 .وجود دم مع البراز •
 .رازوجود دهون مختلطة مع الب •
  .وجود إسهال متكرر بكمية آبيرة •
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  :اإلمساك

م         شكل دائ ا ب القولون العصبي إم من الممكن أن يحدث إمساك للشخص المصاب ب
  .أو متقطع مع إمكانية استمراره من أيام إلى شهور وسنين

  :آذلك بوجود اإلمساك  من الممكن حدوث أعراض أخرى مصاحبة له
 المستقيم حتى  إفراغ البراز منلون أو خاصةاإلحساس بعدم االنتهاء من تفريغ القو  •

حيث نجد أن هذا الشخص بمجرد انتهائه من عملية التبرز يذهب  . بعد عملية التبرز  
ا زال                       ه م ذي يحس أن راز ال ة الب مرة أو مرات أخرى لدورة المياه للتخلص من بقي

 .عالقًا في المستقيم
 . لعملية التبرزهقضاء وقت طويل في دورة الميا •
 .ام الكثير من قوة الدفع والمعاناة مع صعوبة  في عملية التبرزاستخد •
 .تكرراستخدام المسهالت والحقن الشرجية بشكل غير صحي وم •
 
  :أعراض أخرى خاصة بالجهاز الهضمي ــ

أعراض أخرى في       نمن الممكن أن يشعر الشخص المصاب بالقولو        العصبي ب
  :مثلالجهاز الهضمي ليست لها عالقة مباشرة بالقولون 

 .اإلحساس بالغثيان •
 .القيء •
 .عسر الهضم  •
 .آالم في منطقة الصدر •
 .اإلحساس بالحموضة •
 .صعوبة في عملية البلع سواء للغذاء أو السوائل •
 .اإلحساس بالشبع •
 .انتفاخ البطن بالغازات •
 .زيادة في إخراج الغازات •
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  :أعراض ليست خاصة بالجهاز الهضمي :ثانيًا

صابين ب    ن الم ر م شتكي الكثي ة    ي ا عالق ست له أعراض لي صبي ب القولون الع
  :مباشرة بالجهاز الهضمي مثل

 .التأثير السلبي على الرغبة الجنسية •
 .التأثير السلبي على القدرة الجنسية •
 .حدوث آالم مع االتصال الجنسي •
 .آالم حادة مع الدورة الشهرية •
 .األرق وعدم القدرة على النوم •
 .عد النوم لفترة طويلةعدم الحصول على الراحة الكافية حتى ب •
 .النفسيالقلق  •
 .التوتر العصبي •
 .االآتئاب •
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  الثانيالفصل 

   التشخيصيةالمعايير
(Diagnostic criteria)  

اد عالمات               هناك الكثير من الجهود والتوصيات العالمية واضحة للعيان في إيج
دًا  تشخيصية مشترآة للقولون العصبي لدى األشخاص المصابين به لتكون أساساً       موح

ات الع  ي الدراس ستخدم ف ى المرضى   ُي ا عل ل تعميمه ن أج ة م ات  . المي ذه العالم و ه
 ال يتم تفعيلها إال بعد التأآد من خلو هذا الشخص من األمراض العضوية            ةالتشخيصي

  .التي من الممكن أن تسبب هذه األعراض

ام                سه ع م تأسي ا ت ة هو م ود والتوصيات العالمي ت  وتم 1992من أهم هذه الجه
  . (Rome criteria) رومامعاييروهي  2005 و1999مراجعته عامي 

  
  المعايير التشخيصية لمتالزمة القولون العصبي

  )معايير روما(
ل       ى األق البطن عل اح ب دم ارتي ود آالم أو ع بوعاً  إوج شر أس ي ع رثن يس   و أو أآث ل

ضرورة  ون بال ستمرة، خالل اإلأن تك دة م هرًاالم ى عشر ش ل ثن سابقة وتحم ى  ال عل
  :ثالث صفات التاليةالاألقل صفتين من 

 .تحسن آالم البطن بعد عملية التبرز .1
 .همع بداية األلم يحدث تغيير في عدد مرات الذهاب لدورة الميا .2
  .مع بداية األلم يحدث تغيير في شكل البراز .3

  :وجود األعراض التالية على تشخيص متالزمة القولون العصبيساعد ي        
وم           (ه عدد مرات الذهاب لدورة الميا     عدم انتظام في   .1 إما أآثر من ثالث مرات في الي

 ).أو أقل من ثالث مرات في األسبوع
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 ).لّين، سائل، صلب، أو على شكل آتل (تغير في آثافة وليونة البراز .2 
راز .3 راج الب ي إخ اة و  (صعوبة ف دفع ومعان وة ال ن ق ر م تخدام الكثي ي اس صعوبة ف

 ). عملية التبرز
ا       اإلحساس بال  .4 شعور        هحاجة الملحة الستخدام دورة المي دء بال د الب رز عن ة التب  لعملي

 . لحاجة إلفراغ القولونافي 
 . بعد عملية التبرزنالشعور بعدم تفريغ القولو .5
 .إخراج مخاط مع البراز .6
 .انتفاخ البطن بالغازات .7
 

ر من الدراسات للتأآ اك الكثي ى صحة ودرجة حساسية يهن اييرد عل ا مع  روم
ة و ال أنها ذات قيم عالية الحساسية و  وأآثرها أثبتتالتشخيصية ة النوعي  High) تكهني

Sensitivity + Specificity + Predictive values)    ومن ثّم جاءت التوصيات
ة           ة اإلنجليزي ا باللغ ق عليه ا ُيطل ة، وآم ضمي األمريكي از اله ة الجه ل رابط ن ِقَب م

American Gastro Intestinal Association)(د  المعاييرعتماد هذه  با  بعد التأآ
  .من خلو الشخص من األمراض العضوية

  

  التشخيص
ا المرض     اني منه ي يع راض الت صحيح أن األع ن ال ة  ىم صابون بمتالزم  الم

تخدام        ة باس رض خاص شخيص الم ة لت ون آافي ن أن تك ن الممك صبي م ون الع القول
ايير ع مع ر م د آبي ى ح شابه إل د تت ا ق صية، ولكنه ا التشخي ر من األمراض  روم الكثي

ي   ون التقرح اب القول ل الته ضوية مث داء) Ulcerative colitis(الع ي  وال الرتج
)Diverticular disease (وغيرها من األمراض.  
 

  :ة لتشخيص متالزمة القولون العصبيالخطوات المتبع
 .التاريخ المرضي .1
 .اإلآلينيكيالفحص  .2
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 . العاميالفحص المخبر .3
 ). المتخصصأو(الفحص المخبري الخاص  .4
 
  :التاريخ المرضي .1

، وهذا الدور يقوم به الطبيب عن طريق        يعتبر من أهم وأول خطوات التشخيص     
ذلك                   دتها، وآ ا وم ى األعراض وطبيعته أخذ التاريخ المرضي للشخص والتعرف عل
ضمي     از اله ر خاصة بالجه ة خاصة وغي راض مالزم ود أي أع ى وج ّرف عل . التع

شفى ألي     أخذ التاريخ المرضي  يجب  أيضًا   ابقة أو دخول لمست السابق من جراحات س
اريخ المرضي                   ى الت ا المريض باإلضافة إل ي يتناوله سبب آان، ومراجعة األدوية الت

  . آما يجب التأآد من اآلتيللعائلة
  

مزمنة بالقولون األمراض العضوية آوجود التهابات خلو الجسم من   :أوًال
  .وغيرها من األمراض سابقة الذآر

خاصة من فتحة الشرج، أو جود نزيف دموي من الجهاز الهضمي عدم و  :ثانيًا
  ).أي ميل البراز إلى اللون األسود(تغير في لون البراز

  .عدم وجود نزول مفاجئ في الوزن  :ثالثًا
األعراض التي يحس فيها المريض ليست أعراض حادة أي وليدة اللحظة،   :رابعًا

  .وإنما قد مضى عليها وقت من الزمن 
 هناك شدة األعراض مع الوقت أي أن تكونأن يكون هناك اختالف في  :خامسًا

 & Remitting)نكسات لألعراض على فترات مترددة من الزمن 
Relapsing course)  

مع ما األعراض وسوء الحالة من تحسنها أن يتم ربط االختالف في شدة   :سادسًا
 األعراض بالحالة خاصة ربط. يمر به هذا الشخص من أحداث في حياته

  .النفسية للمريض من قلق، وتوتر نفسي واآتئاب

  .أن تزداد األعراض سوًءا بعد بداية تناول الوجبة  :سابعًا

 ظهور ذ أنإبدأ ظهور األعراض بعد عمر الخامسة واألربعين، يال أ  :ثامنًا
أعراض خاصة بالجهاز الهضمي بعد هذا العمر ينذر بوجود أمراض 

   .آد مبدئيًا من عدم وجودهاعضوية يجب التأ
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حدوث الجفاف في الجسم والذي يعطي بدوره داللة على أن هذا الشخص   :ًتاسعا
  .مصاب بأمراض أخرى غير القولون العصبي

وجود تدهن في البراز عالمة مرضية عضوية ليست لها عالقة  يعتبر :عاشرًا
  .بالقولون العصبي

الحادي 
  :عشر

ء المتناول مثل تناول آمية آبيرة من األلياف ربط األعراض بنوعية الغذا
مع الطعام أو تناول نوعيات معينة  من السكر قليل االمتصاص مثل سكر 

  .، الالآتوز أو تناول القهوةلالفرآتوز، السوربيتو

 
سيطة                   ر ب ا هؤالء األشخاص تعتب اني منه على الرغم من أن األعراض التي يع

تالزمة القولون العصبي إال أن ردة فعل المريض    إلى حد ما  عند غالبية المصابين بم     
اك أشخاصًا يمتنعون                    ر، لدرجة أن هن شكل آبي تجاه هذه األعراض تكون ُمبالغ فيها ب

درتهم   دم ِق سبب ع سفر ب ى ال ل، أو حت ذهاب للعم زل، وال ن المن ىعن الخروج م  عل
  .التعامل مع حالة القولون العصبي لديهم

اريخ المرضي أن   د بالت ضًا نج ود   أي راض ووج ذه األع ين ه ربط ب ريض ي الم
ذاء،  ن الغ ساسية م سم، أوأو ح ات بالج ود فطري دوثوج سبب ح ي أو  ب وث البيئ  التل

  .حساسية من المواد الحافظة المضافة للطعام
  
  :اإلآلينيكيالفحص  .2

اص،      شكل خ بطن ب ة ال ّم فحص منطق ن ث ام وم شكل ع شخص ب تم فحص ال ي
وز    ول وال ذ الط دأ بأخ ام يب الفحص الع بض،   ف سم، والن رارة الج ة ح اس درج ن، وقي
د  ع التأآ ا، م دم وغيره اس ضغط ال ات من وقي دم وجود عالم ى ةإآلينيكيع دل عل  ت

وجود أمراض عضوية مثل شحوب الوجه والجلد، واصفرار الجلد والعين، وعالمات           
  .الجفاف، والتهابات في المفاصل، وغيرها
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يس    أما فحص منطقة البطن فغالبًا ما يكون سالبًا          اح  ول فيما عدا وجود عدم ارتي
سفلي                  ان في النصف ال بطن في بعض األحي ة ال ة  ( ألمًا عند الضغط على منطق الناحي

  ).اليسرى أآثر من اليمنى 

  
 :الفحص المخبري العام .3

من وجود متالزمة القولون العصبي، وآذلك هناك فحوصات مبدئية عامة للتأآد 
ون العصبي    ستبعاد وجود أمراض عضوية أخرى تشابه     ال ال  .  في أعراضها القول ومث

  :على هذه الفحوصات
ـتع • ـامـــداد آـ ـاصر الـل لعنـ سبة   ):Complete blood count  (دمــ ان ن لبي

دم البيض والحمر         الهيموجلوبين بالدم،  ات ال ضًا،    الدموفيحات، الص  عدد آري ة أي ي
 .، وترآيز الهيموجلوبين فيهاحجم آريات الدم الحمر

ذا   :)Erythrocyte sedimentation rate(ر ـات الحمـريـــل الكفــتثة ـسرع • وه
 لون العصبي، أما في حالة ارتفاع سرعة تثفلالفحص يكون طبيعيًا في مرضى القو

ذر بوجود التهاب بالجسم أي وجود              )سرعة الترسيب    (آريات الدم الحمر    ه ين  فإن
 .مرض عضوي

 ):Complete biochemistry profile(امل ــائي الحيوي الكــل الكيميـــالبروفي •
ة               دى مرضى متالزم ًا ل لقياس أمالح الجسم، ووظائف الكبد، والكلى ويكون طبيعي

 .القولون العصبي
  )+ Serum ferritin Serum iron (ي والفيريتين المصليالحديد المصل •
   .12Bفحص مخزون الجسم من فيتامين  •
  ) (Folic  acidفحص مخزون الجسم لحمض الفوليك •

ا              يوضح بشكل آبير     ات فيم ادن وفيتامين ه من أمالح ومع فحص الجسم لمخزون
واد الضرورية للجسم            ذه الم اني من نقص في ه ذا الشخص يع ان ه ي .  أم الإذا آ وف

ا أن تكون نقص في           ،حالة نقصها يجب على الطبيب المعالج معرفة األسباب         وهي إم
او         ذاء المتن ادر           تناول هذه المعادن والفيتامينات من الغ ر ق ل، أو أن يكون الشخص غي
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ا     تطاعته تناوله ي اس شخص ف ة، أو أن ال ة المتناول واد الغذائي صاص الم ى امت عل
  .وامتصاصها ولكنه يفقدها بسبب أمراض عضوية مختلفة

س  • ضادةــفحص األج ـداد (ام الم ي ال )األضـ ـداء دم ـ ف ـعاد الـ ك الستب ي وذل  البطن
(Celiac disease).  

  : مزمن أو متقطع ينصح بعمل فحوصات خاصة للبراز مثلفي حالة وجود إسهال •

ات،     ):Stool culture(مزرعة البراز  - للتأآد من عدم وجود جراثيم، أو فطري
 .أوطفيليات، أو ديدان مع البراز

وجود دم مرئي  ):Stool for occult blood(وجود دم غير مرئي في البراز  -
شخيص                 ه ت راز ينفي بحد ذات ون      أو غير مرئي مع الب ة القول المريض بمتالزم

 .العصبي
وق            24تجميع البراز لمدة     - راز يف ان حجم الب  جرام في   300 ساعة خاصة إذا آ

 .Steatorrhea) : دهنيإسهال (اليوم أو إذا آان هناك تدهن في البراز
  

  :)للجهاز الهضمي(الفحص المخبري الخاص  .4

ك              الج، وذل و      يتم طلب بعض هذه الفحوصات من ِقَبل الطبيب المع د من خل للتأآ
  :م من األمراض العضوية وهي آاآلتيالجس

د،              :(Gastroscopy)معدة    ال تنظير • ة وجود نقص بمخزون الحدي خاصة في حال
ر          ي مختب صها ف ة وفح اء الدقيق دة أو األمع ن المع ة م ة أو خزع ذ عين ك ألخ وذل

ل  األنسجة  للتأآد من خلو النسيج من االلتهاب المجهري بسبب وجود جراثيم أو خ          ل
 .في الجهاز المناعي 

ر • ون تنظي ر (Colonoscopy) القول صير  وتنظي سيني الق ون ال  القول
(Sigmoidoscopy):      ب ق الطبي ن طري ًا ع ون غالب ار القول ار منظ تم اختي ي

ة أخذ                   اء الغليظة مع إمكاني ة لألمع المعالج، وذلك لفحص الغشاء أو البطانة الداخلي
ار منظار             خزعة أو عينات وفحصها مجهريًا بعد ذل       ا اختي سجة، أم سم األن دى ق ك ل

  .القولون القصير أو السيني فيتم فقط لبعض الحاالت
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  منظار القولون) 3 الشكل(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  
  

  التهاب القولون): 5الشكل ( القولون الطبيعي): 4الشكل (
 التقرحي المزمن
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 . الدقيقة لألمعاءالتصوير الشعاعي المتسلسل •

اء   • ر األمع سولة تنظي ة (آب سولة الذآي ار الكب  :(Capsule enteroscopy) )منظ
ديًال عن منظار                   ر ب تستخدم الكبسولة الذآية في فحص األمعاء الدقيقة وهي ال تعتب

ون  دة أو القول ص   ،المع ذا الفح ستخدم ه ن      وي ة م اء الدقيق و األمع ن خل د م  للتأآ
ا م    ات أو غيره ات أو التقرح ها     االلتهاب ي أعراض شابه ف د ت ي ق راض الت ن األم

 .القولون العصبي

ارات  • نفس  ة وظيف اختب ك للكشف عن     :(Respiratory function tests) الت وذل
ك  فحص   ى ذل ال عل ة ومث ة  المتناول ى امتصاص األغذي درة عل دم الق أمراض ع

و    كر الفرآت وز، س كر الالآت ضم س ى ه شخص عل درة ال اس ق نفس لقي  أو زالت
 .السوربيتول

 الداء الرتجي): 6الشكل (
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 . لفتحة الشرج)سونار داخلي خاص ( الصوتالفحص بفائق •

  . جهاز مقياس الضغطقياس الضغط داخل المستقيم باستخدام  •

ة القو        صه لمتالزم ي تشخي ذر ف ب ح ون الطبي د أن يك ة، ال ب ي النهاي ون وف ل
مراض عضوية  من الحاالت التي لديها أ %10 إلى 5العصبي ألن هناك ما يقارب من      

  . قولون عصبيأنهايتم تشخيصها على 
  



 

‐ 16 ‐ 
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  لثالفصل الثا

  )مدى االنتشار(الوبائيات 
Epidemiology)(  

  :من الصعب تحديد مدى انتشار القولون العصبي وذلك لألسباب التالية

راد دراستهم               • غياب عالمات تشخيصية موحدة يتم تطبيقها على جميع المرضى الم
 .من ِقَبل األطباء

 . حالة متالزمة القولون العصبيعدم وجود عالمات ألمراض عضوية في •
ة     بين المجتمعات في سرعة وإمكانية     االختالف • ى أن  .  طلب االستشارات الطبي بمعن

شمالية في                    ا ال ا وأمريك ا في أورب هناك سهولة لدى المريض في الدول المتقدمة آم
كس  معرفة الطريق إلى الطبيب المختص المناسب تبعًا لحالته الصحية بينما نجد ع            

 .ًا في الدول الناميةذلك تمام
تحكم  • دى  ي يم ل ستوى التعل خاص م القولون   األش صابين ب خاص الم ة األش ي عقلي ف

رب بعض ي د أن ال ون العصبي"ط أعراض العصبي فنج ة القول أعراض  "متالزم ب
  .االآتئاب، بينما البعض اآلخر يقوم بربطها آحالة هستيرية

ر سابقاً         ا ُذآ رغم مم د من         وعلى ال اك العدي  الدراسات قامت     ، نجد أن هن
دون سبب               بدراسة األشخاص الذين يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي ب

  : وخالصة هذه الدراسات تبين اآلتيعضوي واضح
  
  :اختالف الجنس •

ون العصبي       "نجد أن النساء أآثر ُعرضة لمرض          ة القول عن الرجال    " متالزم
ى  1  :2(آثر من الرجال     بنسبة تتراوح من مرتين إلى أربع مرات أ        ذلك  ، )1 : 4 إل آ

ر شدة من                      ديهن األعراض أآث القولون العصبي تكون ل لوحظ أن النساء المصابات ب
  .الرجال
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 :العمر •
. من الممكن أن يصاب بها آل األعمار صغارًا وآباراً        " متالزمة القولون العصبي    " 

الغين من عمر                   د األشخاص الب ا عن ى    30ولكن أآثر الدراسات أآدت وجوده  50 إل
  .تقل نسبة المصابين بها بعد سن الخمسينسنة و

  
  :الباثولوجيا النفسية •

ن     انون م صبي يع القولون الع صابين ب خاص الم ات أن األش دت الدراس وج
أمراض عضوية خاصة                    ر من األشخاص المصابون ب سية  أآث أمراض وأعراض نف

ا األشخاص المصابون               و بالجهاز الهضمي  اني منه من أهم األمراض  النفسية التي يع
د تصل من           القلق النفسي واال   :بالقولون العصبي  ى   30آتئاب بنسبة ق حسب   %71   إل

  .إحصائية الدراسات المختلفة
  
  :نمط المرض •

م              فيمن المالحظ    ي أنه رأي الطب ى ال  مرضى القولون العصبي الذين يلجأون إل
ة بالشخصية                يعانون من مشكالت نفسية مختلفة، وآذلك نجد أن لهم أنماطًا غير طبيعي

سي،          فنجد أن أآثرهم يعانون من الخو      وتر النف ق والت ضًا نجد أن    ف المرضي، والقل أي
ي من الممكن أن             ل عرض طب ي ألق رأي الطب ون ال المصابين بالقولون العصبي يطلب

ا       : يشعروا به مثل   ونزا وغيره اط    . الصداع، واإلصابة بأعراض البرد واألنفل ومن أنم
  .االنتباه واالهتمامالشخصية لدى الشخص المصاب محاولة جذب 

  
  : المرضيةلوجيايوالفيز •

ون العصبي، ولكن           ة القول ليس هناك سبب واضح إلصابة األشخاص بمتالزم
ن    ن الممك ة م ات مختلف دة نظري اك ع ه   هن رض وطبيعت م الم ى فه ساعد عل أن ت

ة الف    وأعراضه،   البطن واختالف              زيمن الناحي ة تواجد آالم ب ة نجد أن ميكانيكي يولوجي
ون العصبي              عادة التبر  ز تتشابه عند الشخص العادي، والشخص الذي يعاني من القول

  :الذي لديه مشكلة في وظائف الجهاز الهضمي وسيتم تناولها بالتفاصيل التالية
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  :(Gastrointestinal motility) لهضميالسبيل احرآة  

رآزت دراسات عديدة للقولون العصبي على حرآة الجهاز الهضمي بشكل عام       
ة في                صس أن األشخا  على أسا  ر طبيعي ة غي ديهم حرآ القولون العصبي ل  المصابين ب
ة             .  الدقيقة والغليظة  ءاألمعا ة الكمي اء من ناحي ة األمع ًا في حرآ اك فرق فقد ُوجد أن هن

القولون     صابين ب ي األشخاص الم دة ف ات المتواج ذه االختالف ن ه ة، ولك يس الكيفي ول
د    شخيص لع تخدامها للت ستطيع اس صبي، ال ن ون    الع ي القول ا ف صوصية وجوده م خ
  . العصبي فقط دونا عن غيره من األمراض األخرى

نجد أن هناك تقلصات شديدة في نهاية األمعاء الدقيقة والقولون ولمدة أطول في              
البطن وإسهال، فوجود                   ون العصبي خاصة بوجود آالم ب األشخاص الذين لديهم القول

ث تأخيرًا في مرور الغازات من حِدُيث آالمًا بالبطن وآذلك حِدُيهذه التقلصات الشديدة 
اخ   باإلحساسخالل الجهاز الهضمي إلخراجها فيبدأ الشخص     ه    انتف بطن وعدم قدرت ال

  .على إخراجها بالكامل

ون   ة القول صابين بمتالزم خاص الم ض األش ات أن بع دت الدراس ذلك وج آ
ة  اء الدقيق ة األمع ة نهاي ادة لحرآ ديهم زي د أن العصبي ل ستقيم، ُووج ون، والم ، والقول
ل          ق     : لديهم ردة فعل قوية تجاه العديد من المحفزات مث ة، والقل اول الوجب اخ   تن ، واالنتف

ازات،  تجمن اء الودبالغ وخيم، (Neostigmine)نيوس ضلي ال وهن الع و دواء لل  ه
  . وغيرها من المؤثرات والمحفزات األخرى

ادة لحر          ه زي ون،          وفي نفس الوقت الذي توجد في ة، والقول اء الدقيق ة األمع ة نهاي آ
وي أي في                      از الهضمي العل ة الجه والمستقيم نجد أنه ال يوجد هناك اختالف في حرآ

  .المريء، والمعدة وبداية األمعاء الدقيقة
  

  ):Visceral sensitivity( الحشويةالحساسية  
م    ال األل ى احتم درة عل خص ق ل ش وحظ أن ) Pain threshold(لك د ل فق

خا ن   األش م م ال األل ى احتم ل عل درة أق ديهم ق صبي ل القولون الع صابين ب ص الم
ال     ذلك احتم اديين، وآ خاص الع ود األش از      وج ل الجه ازات داخ ن الغ ل م ة أق آمي
  .الهضمي مقارنة باألشخاص العاديين
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  ):Inflammation( االلتهاب 
ي        رًا ف ِدث تغي ضمي ُيح از اله ي الجه ات ف ود التهاب ات أن وج دت الدراس وج

ى    7 لذلك نجد أن حوالي         ئفه المناعية وظا دأون باإلحساس         %30 إل  من األشخاص يب
ة أو                       ا جرثومي ة إم ة معوي ى نزل د تعرضهم إل ون العصبي بع ة القول بأعراض متالزم

  . شهرًا12 إلى 6 منفيروسية لمده قد تمتد 

ساس      رهم لإلح ن غي ة م ر ُعرض خاص أآث ؤالء األش ل ه ل تجع اك عوام هن
  :صبي بعد النزلة المعوية وهي آاآلتيبأعراض القولون الع

 .اإلناث أآثر عرضة من الذآور •
 .مدة النزلة المعوية الحادة •
 .وجود ضغوطات حياتية ونفسية أثناء حدوث النزلة المعوية •
  

  :)Psychosocial state(الحالة النفسية االجتماعية  

سية  ة النف ديهم ال  الحال ذين ل خاص ال دى األش م ل ا دور مه ة له ون االجتماعي قول
  :العصبي فقد لوحظ اآلتي

 .أن الحالة النفسية للشخص تزيد من حدة وشدة األعراض للقولون العصبي •
أن نسبة األمراض النفسية والعصبية تزيد لدى األشخاص الذين يعانون من القولون  •

 .العصبي عن باقي األشخاص
ائج   االجتماعية تؤثر وتتأثر بالحالة الصحية العامة أن العوامل النفسية    • للشخص ونت

 .العالج
  .على الكيفية والتوقيت الستشارة الطبيب ثرؤاالجتماعية ت الحالة النفسية أن •
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  الفصل الرابع

  العالج
 (Treatment)  

متالزمة القولون العصبي هي عبارة عن مرض مزمن وليس له عالج معروف            
ا       ي يحس به اني  ولذلك تتجه جميع وسائل العالج المتاحة لتخفيف األعراض الت ، أو يع

اه     .المصاب بمتالزمة القولون العصبي   منها الشخص    ات تج  آذلك فهناك بعض المعوق
  .التوقيت والكيفية في أخذ أو تناول العالج

  
  :معوقات بدء العالج

ون                    • شكلة القول ا يجعل م دى الشخص المصاب مم وجود أمراض نفسية وعصبية ل
وحًا،   ر وض صبي أآث لوالع ة يجع ة المختلف اول األدوي ة   تن عوبة إلمكاني ر ص  أآث

ًا                 لبًا أو إيجاب اة س تعارضها مع األدوية األخرى أو لمعرفة مدى تأثير األدوية المعط
 .على الصحة العامة للمريض

ة          نوعية الغذاء عدم القدرة على تغيير      • أن نوعي  مع العلم أن هناك أشخاصًا يعلمون ب
ر في                  م أو تغي ة   معينة من الغذاء من الممكن أن تتسبب في األل نهم    عملي رز ولك التب

 .يصرون على تناولها
ا                       • ون العصبي، ولكن لحاجته يج القول ضًا من الممكن أن ته ة أي هناك بعض األدوي

 .ير هذه األدوية أو إيجاد بدائل لهايالصحية لمعالجة مرض معين يصعب تغ
صبي     • ون الع ة القول ن متالزم شتكون م ذين ي خاص ال دى األش الخوف المرضي ل

 .الجية أآثر صعوبةيجعل الخطوات الع
سي آصفة في شخصية المريض يجعل خطوات العالج                     • وتر النف وجود القلق والت

 .صعبة
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الج والمريض                ين الطبيب المع دة ب من أهم الخطوات العالجية تأسيس عالقة جي
تم       . وعلى أساس هذه العالقة يتم التشخيص والعالج والمتابعة        ة ي عن طريق هذه العالق

لعالج المختلفة، وآذلك طمأنة المريض على حالته الصحية        إشراك المريض بأساليب ا   
اك أي سبب للخوف          . بشكل عام وتوضيح مرض القولون العصبي له       وأنه ال يوجد هن

شغل               طالما تم استبعاد األمراض الخطيرة أو األمراض العضوية التي من الممكن أن ت
  .تفكير الشخص المصاب

  
  :حالة المريضل بعًات تباعهااهناك وسائل عالجية مختلفة يتم 

  ):Patient Education(  المريض تثقيف:أوًال

شرح ماهية  الطبيب بالمريض لةهنا يأتي دور الطبيب المعالج وآذلك دور عالق 
تبعاد           . وطبيعة القولون العصبي   آما يتم شرح آيفية التوصل إلى هذا التشخيص بعد اس

  .لون العصبي إلى حد آبير مع القواألمراض العضوية التي قد تتشابه
ا هي إال مجموع                  ون العصبي م ة القول  ةيجب أيضًا التأآيد للمريض أن متالزم

ه ال                         ل وأن ى المدى الطوي لبية عل ائج س د، وال توجد أي نت من األعراض لمرض حمي
اج    ه يحت ك أن ا هنال ل م ط  آ ة، فق اة طبيعي يش حي ه يع سان أي أن اة اإلن ن حي يقصر م

  .معرفة الطرق المناسبة للتعايش معه
  
  ):Lifestyle Modification( ر نمط الحياةيتغي: ثانيًا

ق ممارسة           لمحاولة التعايش وذلك    مع متالزمة القولون العصبي وذلك عن طري
ل م    : الرياضة مث ي حج ل ف ة التقلي ضًا محاول سباحة، وأي ري، ال شي، الج رياضة الم

  . وجبات في اليوم6 إلى 4الوجبات مع زيادة عددها من 

  
  :)Dietary Modification(  نوعية الغذاء المتناوللتعدي: ثالثًا 

ة               يتم هذا عن طريق أخذ التاريخ المرضي والغذائي للشخص المصاب بمتالزم
ان           ات األلب ي منتج راض ه ور األع يوعًا لظه ة ش أآثر األغذي صبي، ف ون الع القول

ان والحلي        طعمةوالحليب واأل  ك ألن منتجات األلب ب  التي تفرز غازات عند الهضم، ذل
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از                    زيم الالآت ى إن اج الجسم إل وز يحت تحتوي على سكر الالآتوز، ولهضم سكر الالآت
  . مستواه الفعلي في الجسم مع العمريقلوهو غالبًا ما 

لذلك عند تناول سكر الالآتوز عند أغلبية الناس يبدأون بالشعور باالنتفاخ وآالم             
ستوى إن سبب نقص م رز ب ادات التب ي ع ر ف ع تغي البطن م ي الجسم، زيم اب از ف لالآت

شتكون من                 ذين ي أيضًا هناك بعض األغذية التي يجب االمتناع عنها لدى األشخاص ال
  : زيادة الغازات واالنتفاخ بالبطن مثل

 .البصل 
 .  الثوم 
 .البقوليات بأنواعها 
 .الموز 
 .الجزر 
 .يالبروآل 
  .)القرنبيط(الزهرة  

ات ال                ادة محتوي ى زي ى الشخص المصاب العمل عل اف      آذلك عل ذاء من األلي غ
  :اآلتيألن من أهم فوائد األلياف هي . ةوخبز النخالوات اخاصة الموجودة في الخضر

 . زيادة حجم البراز •
 .زيادة ليونة البراز •
ق           )الجل (  الهالم  تكوين طبقة من مادة هالمية مثل      • راز من الخارج لتزلي  تغطي الب

 .البراز وقت إخراجه من خالل فتحة الشرج
  
  ): (Psychosocial Therapyج النفسي االجتماعي العال:رابعًا

اتهم        عادة لألشخا  يتم العالج النفسي االجتماعي    . ص الذين يريدون التغير في حي
اد               ديهم األعراض بازدي د ل فغالبًا األشخاص المصابون بمتالزمة القولون العصبي تزي

  .أعراض القلق والتوتر النفسي
   

  :أنواع العالج النفسي االجتماعي

 ). (Hypnosis ويمالتن •
  .(Psychotherapy)المعالجة النفسية  •
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  :وهذا العالج يساعد على 

 .التقليل من مستوى القلق والتوتر النفسي •
 . تعديل السلوك تجاه المرض •
 . تزايد من مسؤولية الشخص المصاب تجاه المرض وأساليب العالج  •
 .تزايد من قدرة الشخص على احتمال األلم  •
  

  :(Medication therapy) دوائيالعالج ال: خامسًا
هو من أهم أنواع العالج لمرضى القولون العصبي، وفي هذا النوع من العالج               

ا    شعر به ي ي ة الت راض المهم ة األع ى معالج ز عل تم الترآي الج  ي يس ع شخص ول  ال
ا  شكلة ذاته زمن     .الم ع أو م ساك متقط ن إم شتكون م ذين ي خاص ال الج األش ذلك ع  ل

  . لديهم إسهال متقطع أو مزمنيختلف عن األشخاص الذين
وعلى الرغم أن هناك نوعيات مختلفة من األدوية والعقاقير إال أنه يوصى  بعدم 
ون العصبي                       ة القول ة متالزم ك لطبيع ة إال في نطاق محدود، وذل ذه األدوي استخدام ه

ذا المرض طوال                       آونه ايش الشخص مع ه ة أن يتع  مرض مزمن ويتطلب في البداي
  .  إلى عدم وجود دراسات تثبت فعالية معظم هذه األدوية والعقاقيرباإلضافة. حياته

  

 :أنواع العالج الدوائي 

   :يالسبيل الهضم لتشنج ةر مضادقيعقا
تقلص  شنج أو ال ضادات الت ر م سبيلتعتب يوعًا لل ة ش ر األدوي ضمي  أآث  اله

ن        دة م ن أن الفائ رغم م ى ال صبي، وعل ون الع ة القول الج متالزم ي ع تخدامًا ف  واس
استخدامها غير واضحة، ولكنها تساعد على التخفيف من آالم البطن الناتجة عن زيادة             

  .تقلص عضالت الجهاز الهضمي

ا           هناك أنواع  عقاقير مختلفة لمضادات التشنج أو التقلص العضلي وهي بمجمله
ل    رة مث صفة مباش ضمي ب از اله ضالت الجه ى ع ؤثر عل ا أن ت  نـيرميبيڤ :إم

Mebeverine) (يرينوبيناڤ) Pinaverine(  ى    ـا ت ـ، أو أنه هاز ـعضالت الج   ؤثر عل
ض صفـاله رة ع ر مبـة غيـمي ب ضـن طريـاش  رازـادات إفـق م
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 النوعية منفالنوعية الثانية غالبًا ما تكون مفيدة أآثر   (Anticholinergic).ولينـالك
م األش        ،األولى وذلك ألنها تحفز حرآة القولون      خاص  وأآثر األشخاص استفادة منها ه

اول     والذين يشتكون من انتفاخ البطن، وزيادة الغازات، وآالم البطن   د تن ي تكون بع الت
ة مباشرة                  آما  . الوجبة د الوجب رز بع ى تخفيف الحاجة الملحة للتب ضًا عل ا  . تعمل أي أم

ستخدم              ة فهي ُت صفة          بالنسبة لوصف هذه النوعية من األدوي يس ب د الحاجة ول فقط عن
  مستمرة
  

  :الآتئاب ااتر مضادقيعقا

ذي               تحتوي   م ال م خاصة األل عقاقير مضادات االآتئاب على خاصية تخفيف األل
صبي   تالل ع صدره اع ون م ر (Neuropathic pain)يك ن  بغض النظ ه ع  الوج

  .اآلخر لهذه األدوية من تعديل مزاج وسلوك الشخص

  :من أهم عقاقير مضادات االآتئاب هي
  .)Tricyclic antidepressant (اتثالثية الحلقالمضادات االآتئاب  •
 .)(Serotonin reuptake inhibitors  إعادة امتصاص السيروتونينثبطاتم •

داً            ة جرعات صغيرة ج ذه األدوي ستخدمة له ذلك  ،غالبًا ما تكون الجرعة الم  وآ
ة              4 إلى   3تحتاج لوقت طويل من      ر فعال ا غي  أسابيع حتى يبدأ تأثيرها قبل أن نقول بأنه
  .أو غير آافية للعالج

  
  : اإلسهالةر مانعقيعقا

ون العصبي   هذا النوع من األدوية لألشخاص الذين لديهم م       ُيستخدم   تالزمة القول
هال  ع إس زمنم د أن .  أو متقطعم د ُوج دفق ار اللوبيراماي ر  (Loperamide) عق أآث

يبو        فاعلية من العالج اإلرضائي     ه اسم البالس ق علي ا ُيطل ل  (وهو م   (Placebo) )غف
االت  صبيلعالج ح ون الع ة القول ة بمتالزم هال المرتبط اقير ال . اإلس ذه العق ن ه ولك

ل الج األعراض األخرى مث اخ: تع بطن، االنتف ذه   وآالم ال د وصف ه ضل عن ا ُيف آم
ستمرة         األنواع من العقاقير للمريض أن يعطى الدواء عند الحاجة          صفة م يس ب  فقط ول

د         آذلك األشخاص الذين يعانون من زيادة في         أو دائمة،    اء أو اإلسهال بع ة األمع حرآ
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رة                ة بفت اول الوجب ل تن زمن     تناول الوجبة فيفضل تناول هذا النوع من األدوية قب  من ال
دواء،  ول ال دأ مفع ى يب اقير لألشخاص حت وع من العق ذا الن تخدام ه ضًا ال يجب اس أي

دواء بحذر شديد لألشخاص                       ذا ال ذلك يجب استخدام ه الذين لديهم إمساك مزمن، وآ
  . لديهم إمساك وإسهال معًاالذين

  
  :ن البنزوديازيبيقيرعقا

ي    تعماالته ف سي واس وتر النف ق والت ف القل ة يعطى لتخفي ن األدوي وع م ذا الن ه
دًا،       حاالت متالزمة ا   ك لخطورة تعارضه مع         لقولون العصبي محدودة وضيقة ج  وذل

د   ث االرتداد العكسي ألعراض المرض      أدوية أخرى، والتعود عليه، أو حدو      سحب  بع
شديد               . الدواء من جسم المريض    سي ال ق النف ه ُينصح باستخدامه لحاالت القل ولذلك فإن

  .وفي حالة استخدامه فإنه ينصح بوصفه لمده أسبوعين على أآثر تقدير
  

  :3 – لمستقبالت السيروتونين ةناهضر مقيعقا
ة         قي من العقا  ية النوع هقوم هذ ت  اسلإلحس ر بتعديل وتغيير فعالية األعصاب الناقل

ه،  باأللم وغيرها من األحشاء إلى المخ  وبالتالي       ذه   يؤدي إلى التقليل من اإلحساس ب ه
ة من من إسهال مزمن مع    ي يشتك الالتياألدوية عادة ما تستخدم لإلناث       ون  تالزم  القول

ذه   . العصبي م سحب ه ة  األولكن ت ة   دوي دواء    بواسطة منظم ذاء وال  Food and)الغ
Drug Administration)لهاثار جانبية خطيرة آسواق العالمية وذلك لوجود  من األ 

  (Ischemic colitis). قفاري اإل التهاب القولون منها
  
  :4 –  لمستقبالت السيروتونينةناهضر قيعقا

تقوم هذه األنواع من العقاقير بتحفيز إفراز الناقل العصبي، مما يؤدي إلى زيادة 
وع من األدوية لمرضى متالزمة القولون في حرآه القولون ولذلك يتم استخدام هذا الن

  .العصبي الذين يعانون من اإلمساك بصفة عامة
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  : الحيويةاتالمضاد

هناك تقارير ومالحظات متفرقة تقترح العالج بالمضادات الحيوية، ألنها أثبتت    
ر األعراض     مصابين بمتالزمة القولون العصبي،     فعاليتها للمرضى ال   د ُوجد أن أآث فق

ر   تحسنًا مع ا  اك أي تغي ستخدام المضادات الحيوية هي انتفاخ البطن ولكن ال يحدث هن
ة عمل   أما من ناحية     البطن أو تغير في عادات التبرز،        في آالم   ة الحيوي  ات المضاد  آلي

تخلص من      . في مرضى القولون العصبي فهي غير واضحة       ى ال ولكنها غالبًا تعمل عل
القولون، و  الج ازات ب رز غ ي تف ي الراثيم الت تخدام   ف صح باس الي ال ُين ت الح وق

د وجود دراسات وأبحاث                    ون العصبي إال بع ة لمرضى القول  تثبت المضادات الحيوي
  .  هذا النوع من األدوية والعقاقيرجدية وفعالية

  
   :)Other therapies( عالجات أخرى: سادسًا

  : هناك الكثير من العالجات األخرى البديلة مثل
 . األعشاب •
 ).Probiotic( تعايش الحيويات •
 ).Enzyme supplementations(إنزيمات تكميلية  •
  ).  (Psychotherapyالعالج النفسي •

  . لكن ال توجد هناك دراسات تؤآد فعالية هذه العالجات
  
  

  غسيل القولون
ر ي راض     عتب ن األع ر م ي لكثي الج التكميل ًا الع ن أنواع وع م ون ن سيل القول غ

اء نقي         ولونواألمراض فهو عبارة عن تنظيف الق      الج    من الداخل وذلك بإدخال م  وُمع
ة وضغط            خصيصًا واد          لهذا الغرض وبدرجة حرارة معين دون استخدام أي م ين ب مع

ون هو        ويعتبر  . آيميائية أو أدوية   ادة      العالج باستخدام غسيل القول ى إلع الخطوة األول
  .تنظيم حرآة القولون وآذلك التخلص من السموم في الجسم بصورة طبيعية
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ون                من أه  از غسيل القول ا باستخدام جه ي يمكن عالجه  م الحاالت واألعراض الت
  :هي
 .حاالت اإلمساك المزمن •
 .حاالت اضطراب القولون العصبي •
 .انتفاخ البطن الناتج من الغازات •
 . وجود رائحة آريهة في الفم •
 .عسر الهضم •
 .فقدان الشهية •
 .اإلحساس بالخمول واإلرهاق •
 .القلق والتوتر النفسي •
 .اباالآتئ •
 .األرق وصعوبة النوم •
 .قلة الرغبة الجنسية •
 .الصداع المزمن •
 .قلة الترآيز وضعف الذاآرة •
 .اضطراب الدورة الشهرية وآالم الجماع •
  .بعض أمراض البروستاتة •

اذير    تبعاد المح د اس ًا بع ًا آمن ون عالج سيل القول تخدام غ الج باس ر الع يعتب
ة الق     ف وتنقي ى تنظي افة إل و باإلض تخدامه، فه ضالت     الس ن الف داخل م ن ال ون م ول

  .  حرآة القولون لشكلها الطبيعيةوالسموم المتراآمة، يقوم آذلك باستعاد
  

  خالصة التوصيات العالجية
زمن ارة عن مجموعة أعراض لمرض م ون العصبي هي عب ة القول  ،متالزم

ًا وافرة حالي ات المت سه، والعالج رض نف يس الم راض ول الج األع ة  لع ذلك نوعي ل
المقدمة لمرض متالزمة القولون العصبي تختلف من شخص آلخر حسب               العالجات  

  .شدة األعراض ونوعيتها من إمساك أو إسهال مزمن أو متقطع على فترات
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  :عراض البسيطةاأل
رات متباعدة                   ى فت سيطة وعل انون من أعراض ب ذين يع ة  لاألشخاص ال متالزم

ذ                اة ه اك في نمط حي ة       القولون العصبي ال تتسبب في حدوث إرب ا الشخص من الناحي
ذا             ولوجية والنفسية،   زيالفي درة ه د من ق ة تزي ق إجراءات عام تم تطبي ة ي في هذه الحال

  :الشخص للتعامل مع متالزمة القولون العصبي ومثال على ذلك

 Patient - Doctor)تكوين عالقة جيدة بين الطبيب المعالج والمريض  •
Relationship). 

 ).Patient Education(تثقيف المريض  •
شرح طبيعة المرض وآيفية التوصل لهذا التشخيص والذي يتم بعد استبعاد  •

 . األمراض العضوية التي قد تتشابه في األعراض
 ). Reassurance(طمأنة المريض  •
 . الحياةطتغير نم •
 .تغير نمط الغذاء •
  .صناعيةية أو الترآيز على أهمية وجود األلياف في الغذاء سواًء آانت طبيع •

  
  :طةس المتوعراضاأل

وهي لدى األشخاص الذين يتعرضون إلى مضايقات عند زيادة شدة أو حدة هذه             
ة،       آذلك أن هناك عددًا منهم    . األعراض مع الوقت   في   لديه مشكالت نفسية أو اجتماعي

ا         ي يحس به ة األعراض الت لٍّ من الطبيب والمريض مراقب ى آ ة يجب عل ذه الحال ه
  : لتعّرف على مثيرات األعراض الممكنة مثلالمريض على مدى عدة أسابيع وذلك ل

ي منتجات  • د ف وز والمتواج ى سكر الالآت وي عل اول خاصة المحت ذاء المتن وع الغ ن
 . األلبان والحليب

 .الكافيين •
  .القلق والتوتر النفسي •

ى               ذائي، باإلضافة إل نمط الغ ر في ال في هذه الحالة يتم نصح المريض بعمل تغي
ذه األعراض       العالج السلوآي والنفسي لمح    د اولة تحسين ه ؤثرات أو      عن  التعّرض للم

الج ل                    المحفزات،   أ الطبيب المع ا يلج ًا م ة وجود أعراض متوسطة غالب لعالج  في حال
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ا              . آر سابقاً الدوائي باإلضافة إلى ما ذ     م ذآره د ت دوائي فق ة العالج ال أما بالنسبة لنوعي
واع        د أو أن وع واح تخدام ن ة اس اك إمكاني ا أن هن ابقًا، آم ات    س ن العالج ة م  مختلف

  .المتوافرة سابقة الذآر
  
  :المقاومة للعالجعراض األ

ة             انون من متالزم وهذه األعراض لدى فئة صغيرة جدًا من األشخاص الذين يع
صفة                 از الهضمي ب اء المتخصصين للجه القولون العصبي، حيث تلجأ هذه الفئة لألطب

راض نف  ديهم أم دًا أن ل ون واضح ج ة، ويك ررة ودائم لوآية، أو  أخرىسيةمتك  أو س
  . اجتماعية
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