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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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األلم هو إحساس أو شعور باملعاناة وعدم الراحة، وغالباً ما يكون متعلقاً بضرر يصيب 
جسم اإلنسان، قد تكون تلك اإلصابة عضوية مثل: ألم الصداع، أو املغص، وقد يكون األلم 
معنوياً مثل: الشعور بالحزن، والقلق، والتوتر، ويختلف اإلحساس باأللم من شخص إلى آخر 
تبعاً ملجموعة من العوامل تعتمد أغلبها على التغذية العصبية للمنطقة املتضررة من الجسم، 
الجسم.  في  معني  أو خلل  بوجود مرض  الفرد  تنبيه  في  تتمثل  مهمة  وظيفة  لأللم  أن  كما 
وتتنوع مسببات األلم العضوي ولعل أشهرها ما ُيطلق عليه املغص أو ألم البطن، وهو شعور 
باالنزعاج وعدم االرتياح أحياناً، ولكنها ال تدعو للقلق في معظم الحاالت، إذ إنها سرعان ما 

تخف وتزول بصورة طبيعية.

إحدى املشكالت املرضية الشائعة، والتي تصيب الصغار  )ألم البطن(  يعتبر املغص 
والكبار على السواء وتستدعي زيارة الطبيب، فهو ألم يصيب منطقة البطن والتي تمتد من 
واملهمة،  الحيوية  الجسم  أجهزة  من  عديد  على  وتحتوي  الجذع،  نهاية  إلى  الصدر  أسفل 
وقد يكون املغص عالمة لإلصابة بكثير من األمراض املتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل: عسر 
من  بعديد  اإلصابة  عن  الناتج  واألمعاء  املعدة  التهاب  أو  اإلمساك،  أو  واإلسهال،  الهضم، 
بأجهزة  متعلق  هو  ما  ومنها  شيوعاً(،  األكثر  )السبب  البكتيرية  أو  الڤيروسية،  العداوى 
الجسم األخرى مثل: التهاب الجهاز البولي، والكلى، والتهاب املرارة، والتهاب البنكرياس، أو 
اضطرابات الجهاز التناسلي لدى املرأة مثل: املغص أثناء الحيض أو أثناء الحمل، أو نتيجة 
لتعاطي بعض األدوية التي تهيج بطانة املعدة واألمعاء، كما أن أغلب حاالت املغص الشائعة 
استمرار  حال  في  الطبيب  استشارة  من  البد  ولكن  بسيطة،  منزلية  معالجات  إلى  تحتاج 
األلم لعدة أيام، أو إذا كان األلم شديداً بصورة ال يتحملها الفرد، أو إذا صاحبه عديد من 

األعراض املقلقة من مثل: القيء املستمر، وعدم القدرة على الحركة. 

ينقسم مغص البطن تبعاً لشدته وخطورته إلى نوعني: النوع األول، وهو النوع الحاد، 
ويتصف هذا النوع بألم شديد ومفاجئ يتزايد بصورة تدريجية، وغالباً ما يحتاج إلى رعاية 
طارئة، أو التدّخل الجراحي العاجل، ومن أمثلته: التهاب الزائدة الدودية الحاد أو االنسداد 
وغالباً  محتمالً  األلم  ويكون  املزمن،  النوع  وهو  الثاني،  والنوع  املنحصر.  والفتق  املعوي، 
يختفي تدريجياً بدون معالجة أو معالجات دوائية، وفي حاالت نادرة قد يحتاج إلى تدّخل 

جراحي ولكنه ليس عاجالً. 

املقـدمــة



ــ د ــ

وهناك كثير من الوصفات املنزلية املفيدة، إضافة لبعض النصائح التي يتبعها البعض 
متمثلة في تعديل سلوك تناول الطعام؛ مما يساعد في شفاء حاالت عديدة من املغص وخاصة 

ع.  لــدى الرضَّ

وألهمية هذا املوضوع )املغص(، وألنه من أكثر العوارض املرضية شيوعاً وسبباً في 
زيارة عيادات األطباء جاء اختيار املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية لتأليف هذا 
الكتاب الذي بني أيدينا، حيث يتضمن خمسة فصول، يتناول الفصل األول مقدمة عن طبيعة 
املغص وأسبابه العامة وخاصة لدى األطفال والرّضع، بينما يستعرض الفصل الثاني أهم 
التي تساعد على  التشخيص  الثالث طرق  البالغني، ثم يوضح الفصل  أسباب املغص لدى 
الوصول إلى السبب الرئيسي للمغص، ويسرد الفصل الرابع بعض حاالت املغص الحرجة 
والتي تستدعي مراجعة املستشفى باعتبار أن ما يعانيه املريض هي حالة طبية طارئة تتطلب 
تدخالً جراحياً عاجالً إلنقاذ الحياة، وُيختتم الكتاب بفصله الخامس باستعراض معالجات 

املغص املختلفة. 

نأمل أن يفيد هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن يكون قد استوفى بالشرح 
كل ما تطرق إليه من معلومات عن هذا الَعَرض الشائع واملزعج.  

وهلل ولي التوفيق،،، 

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية



ــ هـ ــ

• د. ابتهال حكم الجمعان	

ــ  كويتية الجنسية.

ــ  حاصلة على بكالوريوس العلوم الصحية ــ كلية الطب ــ جامعة السلطان قابوس ــ سلطنة 
ُعمان ــ عام 1993م.

ــ  حاصلــة على درجـة دكتور في الطب ــ كلية الطب ــ جامعة السلطان قابوس ــ سلطنة 
ُعمان ــ عام 1997م. 

ــ  حاصلة على البورد الكندي في األمراض الباطنية ــ جامعة ويسترن أونتاريو ــ كندا ــ 
عام 2002م.

ــ  حاصلة على  الزمالة األمريكية في األمراض الباطنية ــ عام 2002م، والتخصص الدقيق 
في أمراض الجهاز التنفسي ــ جامعة ميجيل ــ كندا ــ عام 2004م .

ــ  تعمـل حالياً استشاري األمراض الباطنـة ــ مستشـفى جابـر األحمـد ــ وزارة الصحة ــ 
دولة الكويت.

املؤلف فـي سطور

ــ د ــ
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الفصل األول
املغص عند األطفال

املغص )Colic( هو نوع من األلم أو الشعور بعدم الراحة الحادث في املنطقة 
األعراض  أكثر  من  املغص  وُيعتبر  البطن(،  )منطقة  والحوض  الصدر  بني  املحددة 
شيوعاً بني مختلف الفئات العمرية من الجنسني. كما أنه من أكثر األسباب املرضية 
التي تدفع إلى زيارة عيادة األطباء. وقد يكون املغص َعَرضاً من أمراض عضوية أو 
أمراض غير عضوية. وفي كثير من األحيان يتم التعامل مع حاالت املغص في املنزل 
باستخدام الوصفات العشبية املتعارف عليها في ثقافة املجتمع، وتختفي أعراضه من 

تلقاء نفسها دون الحاجة إلى معالجة طبية.
كما ُيعد املغص عارضاً وليس حالة مرضية كما يظن بعض الناس. فهو عبارة 
عن ألم حاد أو مزمن على هيئة تقلصات وانبساطات متتابعة، تتفاوت في درجة الشدة، 
يكون املغص في أي جزء من منطقة البطن )سواء في أسفلها، أو أعالها وأحياناً في 
على حسب نوع املمرض املسبب. كما أنه قد يمتد إلى أنحاء أخرى في  الخاصرة( 
أعراض  املغص  يصاحب  األحيان  معظم  وفي  اإلنسان.  في جسم  أو  نفسه،  البطن 
أخرى دالة على اإلصابة بمرض معني. وفي كثير من الحاالت يتم تشخيص املرض من 
موقع األلم في وجود األعراض املصاحبة ونتائج الفحوص املخبرية والتاريخ املرضي. 
ولكن في حاالت أخرى يكون التشخيص إما أمراضاً غير عضوية أو أسباباً مبهمة 

في ضوء النتائج للفحوص املخبرية و الالمخبرية. 

أسباب املغص                                     
 املغص هو األلم الحادث في منطقة البطن )البطن من الناحية التشريحية هي 
أسفل  من  الحوض  وعظام  أعلى  من  الصدري  القفص  عظام  بني  املحددة  املنطقة 
والخاصرة من الجانبني(، تحتوي منطقة البطن على عديد من األعضاء الداخلية والتي 
من املمكن أن يرجع إليها أسباب املغص، فهي تحتوي على: املعدة، واألمعاء الدقيقة، 
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التناسلية،  واألعضاء  والكلى  واملثانة،  والبنكرياس،  والطحال،  والكبد،  والقولون، 
وتتراوح شدة ألم البطن من ألم خفيف إلى ألم حاد، كما أن املغص في أغلب األحيان 

ال يوجد له سبب محدد، فهو نتيجة لعدة أسباب.
تختلف مسببات املغص باختالف سن و نوع جنس املريض، إضافة إلى وجود 
بعض العوارض الطبية املصاحبة للمغص. كما أن طبيعة املغص إن كان تشنجياً أو 
غير واضح املعالم، ومدته )فترة زمنية قصيرة، أو ممتدة لساعات طويلة، وكذلك عالقته 
بوقت تناول الطعام( كلها عوامل تساهم في معرفة املسبب للمغص، كما يمكن تقسيم 
ع واملواليد تختلف  أسباب املرض تبعاً للفئة العمرية للمريض. فأسباب املغص للرضَّ
عنها لدى األطفال، واملراهقني، والبالغني. وتختلف أيضاً أسباب املغص لدى املراهقني 

والبالغني. وذلك الختالف التكوين الجسماني للجنسني.

أسباب املغص لدى املواليد 
ع مشكلة مزعجة للطفل واألم، حيث يؤدى إلى نوبات  يمثل مغص األطفال الرضَّ
ع خالل األسابيع  البكاء الشديد للطفل وقد يكون البكاء هستيرياً. ويظهر لدى الرضَّ
األولى من الوالدة، وقد يستمر حتى يبلغ الرضيع من العمر من ثالثة إلى أربع أشهر، 
ع، واملغص لدى املواليد له أسباب عدة  وهو مشكلة صحية شائعة تصيب غالبية الرضَّ
أسباب  أو  للطفل  الهضمي  بالجهاز  متعلقة  أسباب  محورين:  في  تنحصر  جميعها 

متعلقة بالحليب املستخدم إلطعام الطفل.

بكاء الطفل نتيجة أللم املغص.
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1 ــ مشكالت تتعلق بالجهاز الهضمي لدى الرضيع
• تدخني األم خالل فترة الحمل: يبدأ تكوين الجهاز الهضمي للجنني في األسبوع 	

الرابع من الحمل، ويكتمل التكوين في األسبوع الثاني عشر من الحمل. يقتضي 
على األم في األشهر األولى من الحمل اإلقالع عن التدخني، ملا له من آثار سلبية 
الفترة من الحمل  على تكوين ونمو أجهزة الجنني. كما أن تدخني األم في تلك 

ع بعد الوالدة. يؤدي إلى حدوث املغص لدى األطفال املواليد والرضَّ
• ابتالع الغازات أثناء الرضاعة: يبتلع الرضيع الهواء أثناء الرضاعة؛ مما يؤدي 	

إلى احتباس الغازات في معدته. وينجم عن ذلك التقلصات الشديدة التي تسبب 
نوبات البكاء، وتهدأ هذه التقلصات بالتجشؤ بعد الرضاعة.

• الجنني على 	 يعتمد  الحمل  فترة  أثناء  الهضمي:  الجهاز  الوظيفي في  التطور 
التغذية من خالل املشيمة وخالل األسابيع األخيرة للحمل يبدأ الجهاز الهضمي 
الجهاز  على  املختلفة  الهرمونات  تأثير  بفعل  وذلك  والنضج،  بالتطور  للجنني 
بدء عملية املص الفموي للجنني. وذلك لتجهيز الجنني ملرحلة  الهضمي، وأيضاً 
يصاحبه  األمعاء  نمو  أن  كما  الهضمي.  جهازه  على  واالعتماد  املفردة  التغذية 
حدوث تشنجات وتقلصات في فترة ما بعد الوالدة إلى األشهر الثالثة األولى من 

ع. الحياة، مما يسبب مغــص الرضَّ

شكل يوضح التركيب التشريحي للجهاز الهضمي.

الفم
األسنان الغدد اللعابية

البلعوم

املريء

اللسان
لسان املزمار

املعدة
الكبد

املرارة
البنكرياس

األمعاء الغليظة

املستقيم
الشرج

الزائدة الدودية
األمعاء الدقيقة
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• معزل 	 في  أمه  بطن  في  الجنني  يكون  العصبي:  الجهاز  في  الوظيفي  التطور 
عن أي مؤثرات بيئية مثل املؤثرات الضوئية والصوتية؛ لذلك فهو يصحو وينام 
وفق تكيف خاص به يحميه من مؤثرات البيئة املحيطة. وبعد الوالدة يبدأ الجهاز 
بكل مؤثراتها الصوتية، والضوئية،  املحيطة  البيئة  بالتفاعل مع  للطفل  العصبي 
واملرئية، والحسية، يتسبب عن هذة املؤثرات إفراز هرمونات مختلفة، وهي بدورها 

تسبب املغص للرضيع.
• ارتجاع املريء: قد يولد الطفل وهو مصاب بارتجاع املريء، وهذا عيب ِخلْقي 	

ينتج عنه ارتجاع الحامض من املعدة إلى املريء؛ مما يسبب حرقاناً في الصدر 
مصحوباً بمغص وعدم القدرة على الرضاعة إضافة إلى القيء.

• تضّيق البواب الطفلي:  البواب هو عبارة عن صمام عضلي بني املعدة واألمعاء، 	
ومهمة هذا الصمام االنقباض التام أثناء هضم الطعام بواسطة املعدة، ومن ثم 
البواب  تضّيق  حال  وفي  املعدة.  من  املهضوم  الطعام  مرور  لتسهيل  االنبساط 
بسبب التضخم العضلي ال يستطيع الطعام الوصول إلى األمعاء الدقيقة. وهذا 
عدة من ضمنها  أعراض  املرض  هذا  ع. يصاحب  الرضَّ لدى  غير شائع  مرض 

املغص والقيء املستمر والبكاء.

شكل يوضح ارتجاع املريء.

طبيعي

ارتجاع املريء

الصمام املريئي السفلي
)مغلق(

الصمام املريئي السفلي
)مفتوح(

 ارتجاع حمض
 املعدة ومحتوياتها

إلى املريء
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2 ــ الحليب املستخدم إلطعام الرضيع

ع التحسس لبعض البروتينات املوجودة في الحليب  يعاني بعض األطفال الرضَّ
ع؛ لذا ينصح األطباء  الصناعي مثل الالكتوز، يسبب هذا التحسس مغصاً لدى الرضَّ

بالرضاعة الطبيعية لتفادي هذا األمر.

املغص لدى األطفال دون عمر الثانية عشرة

20 % من  ُيعد املغص املتكرر أمراً شائعاً في مرحلة الطفولة، ويصيب 10 - 
البطن خالل ثالثة  الطفل ثالث شكاوى على األقل من مغص  األطفال. فقد يشتكي 
أشهر، وقد يكون املغص شديداً، ويؤثر على نشاط وفعالية الطفل. يتمكن الطبيب في 
5-10 % من هذه الحاالت من التوصل إلى سبب املغص، وتشكل مسببات هذا األلم 
4 % من إجمالي الحاالت التي تذهب لزيارة الطبيب. كما أن هذا العارض يسبب قلقاً 
للطفل وأسرته وأيضاً الغياب عن الدراسة. يكون سبب املغص في كثير من الحاالت 
لدى هؤالء الفئة من األطفال غير عضوي. وملعرفة إذا كان املغص سببه غير عضوي، 

فإن له خصائص معينة وهي:

• موضع األلم: حول السرة.	

• طبيعة األلم: تشنجية.	

• مدة األلم: ثواٍن إلى أقل من نصف ساعة.	

• ظهور مفاجئ أللم املغص دون سبب ظاهر أو مسبق، وقد 	 األعراض املصاحبة: 
يرافقه شحوب.

• العالقة بالطعام: ال عالقة له باألكل )غير مرتبط بالطعام(.	

• تكرار األلم: يظهر املغص بتقطع غير منتظم.	

• قد يرتبط بموقف أو اضطراب معني، مثالً كالذهاب إلى املدرسة.	

الطبيب  ِقَبل  املكثف من  التقصي  هناك خصائص أخرى معينة لأللم تستدعي 
عضوي  مرض  بوجود  الشك  تثير  الخصائص  هذه  )األعالم الحمر(.  بــ  وتسمى 

مسبباً للمغص، وهي:
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• موضع األلم غير محصور أو غير محدد في السرة.	
• انتقال األلم إلى الكتف، أو أماكن أخرى في الجسم.	
• يصاحب األلم إمساك أو إسهال.	
• يصاحب األلم نزف من الجهاز الهضمي متمثالً في 	

تغّير لون البراز إلى اللون األسود أو اللون األحمر 
الداكن، أو تقيؤ دم.

• ارتفاع في درجة الحرارة.	
• ألم في املفاصل.	
• فقد الوزن.	
• طفح جلدي.	
• اضطراب في النمو والتطور.	
• أو 	 األلم،  املفاجئ بسبب  األلم، كاالستيقاظ  النوم بسبب  اضطراب في 

الشعور بالنعاس بعد نوبة املغص.
• وجــود تاريــخ مرضي للعائلــة، كالصــداع النصفــي، أو داء تقّرحــات 	

األمعاء املزمنة.

األسبــاب العضوية للمغـص عنــد األطفــال،  )دون سن الثانيـة عشرة(، وهي:
ــ النزالت املعوية

إن تناول األطعمة الفاسدة يسبب التهاب األمعاء لدى األطفال، وقد تكون أسباب 
االلتهاب املعوي بكتيرية، أو فيروسية، أو طفيلية؛ مما يسبب مغصاً  في البطن مصحوباً 

بإسهال وقيء متكررين.

ــ ابتالع أجسام غريبة

فهو  حوله.  من  العالم  اكتشاف  إلى  يدفعه  السادسة  عمر  دون  الطفل  فضول 
ينجذب لألجسام امللونة والبّراقة، وذات الرائحة الجميلة. فيظن إنها حلوى ويبتلعها؛ 
فتسبب هذه األجسام انسدادات معوية مصحوبة بمغص شديد. وقد تؤدي إلى شلل 

األمعاء، وحدوث انتفاخات وإمساك، وهي حالة طبية طارئة.

األعالم الحمر
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ــ قرحة املعدة وارتجاع املريء

يشعر الطفل بألم في أعلى البطن عند تناول الطعام، وقد يكون مصحوباً  بحرقان 
في الصدر، وقد يصل األمر إلى القيء، وبعده يشعر الطفل براحة واختفاء املغص.

ــ حصى املرارة

هذا السبب غير شائع لدى األطفال، إال إذا كانوا يعانون أمراض فقر الدم الناتج 
ر الدم مثل األنيميا املنجلية. يشعر الطفل بألم في أعلى البطن، وفي الجهة  عن  تكسُّ
كما  الدهنية.  األغذية  تناول  بعد  خاصة  بالقيء،  ويكون مصحوباً  بالتحديد،  اليمنى 

يصاحب هذه الحالة اليرقان )اصفرار الجلد والعينني(.

ــ الداء البطني )مرض السيلياك(

على  املحتوية  لألغذية  معوي  تحسس  هو   )Celiac disease( البطني  الداء 
مشتقات القمح )املحتوية على بروتني الجلوتني(، فُيصاب املريض بمغص مصحوب 

باضطراب وتأخر في النمو، وقصر القامة إضافًة إلى فقر الدم.

ــ تقرُّحات القولون املزمنة

بالدم، إضافة إلى املغص وأحياناً  ُيصــاب املريــض بإسهال متكرر مصحوباً 
تقرُّحات فموية، وطفح جلدي، والتهاب في املفاصل.

تنــاول األغذيــة املحتـوية عـلى 
مشتقـــات القــمــح وما تحويــه 
من بروتـني الجلوتيــن  تسبــــب 
اإلصابــة باملغــص لـدى مرضى 

الداء البطني.
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ل الالكتوز، أو سكر اللنب )الحليب( ــ عدم تحمُّ

ل الالكتوز )Lactose intolerance( اضطراب أيضي  يحدث في مرض عدم تحمُّ
في أمعاء الطفل، فال يستطيع هضم سكر الالكتوز املوجود في اللنب، وفي حالة تناول 

اللنب العادي ُيصاب الطفل بإسهال مصحوباً باملغص مع تطبُّل بالبطن وغازات.

ل  شكل يوضح عدم تحمُّ
الالكتوز أو سكر اللنب.

 التهاب القولون
التقرُّحي

 القولون
الطبيعي

القولون يــــوضـــح  شكـــل 
تقرُّحات القــولون 

املزمنة.

ضيق النفسالغثيان والقيء

غازاتطفح جلديانتفاخ

مغص بطنيإسهال

تجنب منتجات األلبان

تناول املكمالت اإلنزيمية

 تناول البروبيوتيك والخمائر النافعة لتحسني صحة جهاز األمعاء 

ما الذي يجب فعله ؟

األعراض
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ــ اإلمساك
املُتَبع  الغذائي  النظام  على حسب  وذلك  متكرراً،  إمساكاً  أحياناً  الطفل  يعاني 
قليلة  املاء  النشويات وكمية  إذا كان غذاؤه يحتوي على كثير من  الحركة.  ومستوى 

ويفتقر إلى الفواكه يكون الطفل ُعرَضة لإلصابة باإلمساك. 

ــ التهاب الزائدة الدودية
يحدث التهاب الزائدة الدودية ألسباب عدة منها: كثرة تناول الوجبات السريعة؛ 
نظراً الحتوائها على املواد املصنَّعة، وكمية كبيرة من الدهون؛ لذا ُينصح بتجنب تناول 

هذه الوجبات.

شكل يوضح  حالة إمساك لدى الطفل.

شكل يوضح الزائدة الدودية امللتهبة.

القولون

املستقيم
 براز

محتبس

الزائدة
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الفصل الثاني

املغص عند البالغني

البطني  األلم  البالغني، وقد يكون  لدى  هو َعَرض شائع  )املغص(  البطني  األلم 
حاداً أو مزمناً، ويحدث نتيجة أسباب تختلف بحسب الجنس )الذكور عن اإلناث(، 
ويحدث املغص املزمن على شكل نوبات، ويمكن أن تتكرر على مدار أسابيع أو شهور، 

وهناك أسباب عديدة لحدوث املغص لدى البالغني، مثل :

1 .)Cholecystitis( التهاب املرارة
نتيجة  وذلك  )املرارة(،  الصفراوية  الحوصلة  في  يحدث  بكتيري  التهاب  هو 
انسداد القناة املرارية. ويكون االنسداد إما بحصاة أو كتلة مخاطية أو تقلص عضلي 
في القناة، فيشعر املريض بمغص عاّم في البطن، ويتمركز في الناحية العلوية اليمنى 
من البطن. كما يزداد األلم مع تناول وجبات دسمة، ويستمر األلم لعدة ساعات، ويكون 
الحرارة وقشعريرة وقيء مستمر. وفي معظم األحيان  بارتفاع في درجة  مصحوباً 

يتجنب املريض تناول أي طعام خشية تكرار حدوث املغص.

شكل يوضح تشريح املرارة.

الكبد
املعدة
املرارة

األمعاء الدقيقة
)اإلثنا عشري(

القناة املرارية  قناة
املرارةالصفراء

البنكرياس
 مدخل العصارة الصفراوية

إلى األمعاء الدقيقة
 األمعاء الدقيقة
)اإلثنا عشري(
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2 .)Biliary colic( املغص املراري
كتلة  أو  تقلص عضلي  أو  إما بحصاة،  املرارة  عنق  في  انسداد  نتيجة  يحدث 
مخاطية، فهو ال يختلف في األعراض عن التهاب املرارة. ولكن املغص يكون في هذه 
الحالة على نوبات زمنية متقاربة بواقع كل نصف ساعة من تناول الطعام، وقد يمتد 
األلم إلى الكتف األيسر، وأحياناً ُيصاب املريض باليرقان )اصفرار الجلد والعينني(.

3 .)Appendicitis( التهاب الزائدة الدودية
في بادئ األمر يكون 
ثــم  الســرة،  حــول  األلــم 
ينتقل ويتمركز في الناحية 
اليمنى أسفل البطن، عادة 
ما يكـون مصحوباً بفقدان 
وأحيـانـاً  والـقـيء  الشهيـة 
وتـزداد  إسـهـال.  بنوبـات 
واألعــراض  األلـــم  شــدة 
األخـرى مـع مــرور الوقـت، 
وال يستطيع املريض تحّمل 
شدة األعراض، وقد تصل 
إلى درجة حرجة تستدعي 

التدّخل الجراحي.
شكل يوضح املوضع التشريحي للزائدة الدودية.

األمعاء الغليظةاألمعاء الدقيقة

الزائدة الدودية

املرارة
 حصيات
املرارة

 اإلثناقناة الصفراء
عشري

البنكرياس

شكل يوضح التحصي املراري.
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4 .)Intestinal obstruction( انسداد األمعاء
مـن مسبـبـات انســداد األمـعـاء التـصـاق 
األنسجـة فـي البـطـن بسـبـب عمليـات جراحيـة 
أو  نفسهـا،  حـول  األمـعـاء  التفـاف  أو  سابقـة، 
السرطان أو التهابات في األمعاء وينتج عن ذلك 
إعاقـة مـرور الطعـام، والسوائـل خـالل األمعـاء. 
يكـون املغـص فـي جميـع أنحاء البطن مع وجود 
القـيء املستمـر أو اإلمسـاك، وذلك حسب موقع 
االنسداد. كما يعاني املريض انتفاخاً في البطن.

5 .  )Incarcerated hernia( الفتق املنحبس
هو انحصار أو انحباس جزء من محتويات 
األمعاء في  أو جزء من  الدهنية،  كالطبقة  البطن 
هذا  إرجاع  يمـكن  وال  البطن  جـدار  فـي  فتحة 
الجزء املحصور بواسطة الدفع باليد إلى مكانه 
الطبيعي. وينتـج عن ذلـك حـدوث مغـص شديـد 
ــل  مصحوبـاً بـقـيء؛ ممـا يستدعـي إجــراء تـدخُّ

جراحي عاجل إلزالة االنحباس.

6 .)Gastric ulcer(  قرحة املعدة
تحدث قرحة املعدة أو اإلثنا عشري )أول جزء من األمعاء الدقيقة( نتيجة ألسباب 
عدة، ومنها عدوى بجرثومة امللوية البوابية )Helicobacter pylori(، أو تناول بعض 
األدوية املهيجة للمعدة، ويكون ألم القرحة مميزاً لحد ما، حيث يتركز في الجزء العلوي 

من البطن، وخاصة بعد الوجبات، أو في الليل ويصاحب األلم شعور بالحرقة.

املغص الكلوّي )Renal colic( وما يصاحبه من التهاب في املثانة البولية . 7
عنه  وينتج  الحالب بسبب حصاة،  في  انسداد  ناجم عن  عبارة عن مغص  هو 
العضو  الخاصرة، حيث  ناحية  تقلصات شديدة مصحوبة بقيء، ويكون املغص من 
بنزول  املريض  يشعر  وقد  التبول،  وتيرة  وتزداد  البطن،  أسفل  إلى  ويمتد  املصاب 
حصى أو رمل أثناء التبول، وعندها قد يزول األلم. كما يتسبب التهاب املثانة البولية 

الناتج عن العدوى البكتيرية ــ في الغالب ــ في حدوث املغص أيضاً.

شكل يوضح انسداد األمعاء.

شكل يوضح الفتق املنحبس.



- 14 -

8 .)Food poisoning( التسمم الغذائي
يحدث التسمم الغذائي عند تناول األطعمة الفاسدة وامللوثة بالجراثيم. وتظهر 
األعراض بعد 12 ساعة على األكثر من تناول الطعام الفاسد. فيشعر املريض بالقيء 
املستمر وارتفاع درجة الحرارة املصحوب بمغص شديد ومتكرر في كل أنحاء البطن. 
وتستمر  باإلسهال.  املريض  ُيصاب  ما  وعادة  التبرز،  عند  مؤقتاً  املغص  ويزول هذا 

األعراض ملدة 72 ساعة على األكثر.

9 .)Constipation( اإلمساك
هو احتباس البراز في األمعاء نتيجة قلة شرب السوائل من مثل املاء والعصير ؛ 
مما يؤدي إلى بطء حركة األمعاء وعدم قدرتها على التخلص من البراز بصورة طبيعية. 
فيشعر املريض باملغص في كل أنحاء الجسم، وقد يكون مصحوباً بانتفاخ في البطن 

وكثرة الغازات.

الكلية

العدوى

الحالب

املثانة

البروستاتة
قناة مجرى البول

العدوى البكتيرية

شكل يوضح التهاب املثانة البولية الناتج عن العدوى البكتيرية.
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10 .)Diarrhea( اإلسهال

أو مائياً، ويستمر لعدة  هو التبرز املتكرر في اليوم الواحد، ويكون البراز ليناً 
أيام. وغالباً ما يكون مصحوباً بمغص متفرق في أنحاء البطن. ويحدث اإلسهال بسبب 
تهتك في بطانة األمعاء؛ مما ينتج عنه ارتشاح السوائل داخل تجويف األمعاء، وهذا 
األمعاء ألسباب عدة  بطانة  تتهتك  األمعاء وحدوث اإلسهال.  زيادة حركة  إلى  يؤدي 

منها: العدوى، وااللتهابات، أو السرطان، أو مضاعفات األدوية أوالتقّرحات.

11 .)Lactose intolerance( ل الالكتوز عدم تحمُّ

ينجم هذا املغص عن عدم القدرة على هضم سكر الالكتوز املوجود في الحليب 
ومنتجاته نتيجة لنقص إنزيم الالكتاز، وعادة ما يصاحب ذلك أعراض مثل: الشعور 

بالغثيان واالنتفاخ واإلسهال التي تظهر بعد تناول منتجات الحليب.

12 .)Gastroesophageal reflux( االرتجاع املعدي املريئي

هو ارتجاع حمض املعدة إلى املريء والذي يسبب تهيج البطانة املبطنة له، كما 
يمكن أن يؤدي إلى الشعور بحرقة املعدة )بالجزء العلوي من البطن(، ويزداد األلم في 

حال تناول أطعمة دهنية أو أطعمة حمضية.

13 .)Medication( األدوية

يؤدي تناول األدوية بطريقة غير سليمة إلى حدوث املغص أحياناً، حيث إن لكل 
دواء طريقة استعمال مختلفة عن اآلخر، فبعضها قبل األكل واآلخر بعد األكل. وذلك 
لضمان أفضل فاعلية وأقل أعراضاً جانبية للعالج. وُيعد املغص أحد هذه األعراض 
ما  ولكن سرعان  واملسكنات،  الحيوية  املضادات  من  مختلفة  أنواع  لبعض  الجانبية 

يزول عند التوقف عن تناول العالج املسبب.
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14 .)Menstruation( الطمث

أسفل  بمغص شديد  الغالب مصحوباً  في  النساء  لدى  الشهري  الطمث  يكون 
البطن ويمتد إلى الفخذين، وعادة ما يكون في أول يومني من الدورة. ويحدث املغص 
بسبب تقلصات في الرحم الناتجة عن تمزق بطانة الرحم. وعلى إثرها يخرج دم الطمث 

من الجسم.

15 .)Pancreatitis( التهاب البنكرياس

البنكرياس  التهابات ڤيروسية أو انسداد في قناة  البنكرياس من  التهاب  ينتج 
أو اإلفراط في تناول الكحوليات، أو ارتفاع في نسبة الدهون الثالثية بالدم، فيشعر 
املريض بألم في أعلى البطن في املنتصف، ويمتد األلم إلى منتصف الظهر ويزداد مع 
االستلقاء على الظهر، وعند تناول األطعمة الدسمة ويخف بالجلوس. وعادة ما يكون 

هذا األلم مصحوباً بالقيء والغثيان.

شكل يوضح التهاب البنكرياس .

التهاب البنكرياس

البنكرياس الطبيعي

الكبداملعدة

البنكرياس

األمعاء الغليظة
األمعاء الدقيقة
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16 .)Diaphragmatic hernia( فتق الحجاب الحاجز
يحدث فتق الحجاب الحاجز نتيجة بروز جزء من املعدة من خالل العضالت التي 
تفصل الحجاب الحاجز والبطن، يتسبب هذا الفتق في ألم الجانب األيسر من الجزء 

العلوي في البطن إذا كان كبير الحجم، وقد يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي.

17 .)Ovulation( ألم التبويض
تشعر النساء بألم متفرق في أسفل البطن قد تصل شدته أثناء التبويض )عادة 
في منتصف الدورة(، وهو خالل األيام 12 إلى 14 من الدورة، قد يكون هذا األلم 
مصحوباً بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وزيادة طفيفة في اإلفرازات املهبلية الرقيقة 

والشفافة، وهذه اآلالم تتركز في أسفل البطن غالباً.

18 .)Polycystic ovary( ألم تكيس املبايض
املبايض  تكيس  الشهرية بسبب  الدورة  في  النسـاء اضطرابـات  بعـض  تعانـي 
أن  دون  الحاالت  هذه  بعض  في  البويضة  حجم  يزداد  التبويض.  في  واضطرابات 
تنفجر بصورة طبيعية، وقد يؤدي ذلك إلى نزف داخل البويضة أو التفاف البويضة 
على نفسها. وينتج عن ذلك مغص شديد يتمركز أسفل البطن، وفي كلتا الحالتني يعتبر 

ل الجراحي. األمر طارئاً ويستدعي التدخُّ

شكل يوضح تكيس املبايض .

أنبوب فالوب

مبيض طبيعي
مبيض متكيس
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19 .)Android diseases( أمراض الذكورة
غالباً ما يؤدي التهاب الخصيتني إلى ألم موضعي شديد، ولكن إذا ما امتد هذا 

االلتهاب إلى قنوات الخصية تسبب في ألم بأسفل البطن على هيئة مغص.

20 .)Pregnancy colic( املغص أثناء الحمل
عادة ما تشعر املرأة الحامل باآلالم 
عـن  ناتجــة  وتكــون  الحـمل  فتــرة  أثنــاء 
للحمل  املصاحبـة  الجسمانيــة  التغيــرات 
هذه  تختفي  وعادة  املبذول.  املجهود  أو 
مغص  حدث  إذا  لكن  بالراحة.  األعراض 
ينذر  في األشهر األولى للحمل، فإن ذلك 
ببداية إجهاض حتى وإن لم يصاحبه نزول 
من  متقدمة  مراحل  في  حدث  وإذا  الدم. 

الحمل فقد يكون نذيرًا لوالدة مبكرة.

املغــص عـَــَرض طارئ أثناء الحمل .
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الفصل الثالث

تشخيص املغص

الطبي،  والفحص  املرضي  التاريخ  طريق  عن  املغص  بتشخيص  األطباء  يقوم 
وبهذه الطريقة غالباً ما يتم التوصل إلى التشخيص بنسبة كبيرة. كما أن هناك عديداً 
التي تساعد  )مثل الفحص باألشعة، وغيرها(  من الفحوص املخبرية وغير املخبرية 
لدى  تتكون  املريض  لشكوى  االستماع  فعند  السليم،  التشخيص  إثبات  في  الطبيب 
الطبيب فكرة عن طبيعة املرض والعضو املصاب. فيقوم الطبيب بالفحص السريري 
 )Palpation( الكتشاف املرض، وذلك بفحص مكان اإلصابة عن طريق الجـس باليـد
وباقي أنحاء الجسم الذي له صلة بشكوى املريض. وغالباً ما يتركز الفحص على 
منطقة البطن ومالحظة مناطق األلم، إضافة إلى التحري عن وجود تقلص ال إرادي 
لعضالت بطن املريض عند قيام الطبيب بجسها )منعكس الدفاع العضلي(، أو وجود 
تقلص شديد مستمر لعضالت البطن بدون ملسها من ِقَبل الطبيب، ومن املمكن مالحظة 
ما يسمى االرتداد )Rebound(، وهو انتفاض الشخص من شدة األلم نتيجة سحب 
تشخيص  من  الطبيــب  يتمكن  السريري  الفحص  إجراء  وبعد  بسرعة،  ليده  الطبيب 

املرض بصورة أكثر دقة.
ومن هذه الفحوص السريرية ما يلي:

فحص منطقة البطن كاملة.. 1
فحص فتحة الشرج واملستقيم.. 2
فحص الرحم واملبايض للنساء.. 3
فحــص الخصيتيــن وكـــيس الصـفـن . 4

للرجال.

تشخيصيــة  وسيلــة  البــطــن  فحص 
للمغص.
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الفحوص املخبرية الالزم إجرائها للمريض الذي يشكو املغص، وهي:

1 .)Complet Blood Count; CBC( صورة العد الكامل للدم

للتأكد من عدد خاليا الدم البيض وسرعة 
تثفل كريات الدم الحمر، حيث إن ارتفاعهما مؤشر 
لوجود التهاب في الجسم. كما أن انخفاض نسبة 
هيموجلوبني )خضاب( الدم والخاليا الُحمر نذير 

على وجود نزف في الجسم.

2 .)Renal FunctionTest( فحص وظائف الكلى

يكشف هذا الفحص عن وجود خلل في أمالح و نسبة السوائل في الجسم، وقد 
يكون هذا الخلل ناتجاً عن أسباب املغص كاإلسهال .

3 .)Liver Function Test( فحص وظائف الكبد
يوضح هذا الفحص إنزيمات الكبد، إضافة إلى وظائف الكبد في عملية األيض 
واالتزان في الجسم. فارتفاع إنزيمات الكبد مؤشر على وجود خلل في القنوات املرارية.

4 .)Amylase and Lipase( فحص إنزيم الليباز واألميالز

إن ارتفاع إنزيمي الليباز واألميالز دليل على وجود التهاب في البنكرياس. ويتم 
قياس تركيزهما في عينات البول والدم.

5 .)Renal Microscopy( فحص البول املخبري

وذلــك للكشــف عــن وجــود التهابات بولية أو 
ترسبات أو حصى في الكلى.

العــــد الكامــل للــدم .

فحص البول املخبري .
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الفحوص الالمخبرية للمريض الذي يشكو املغص
الفحوص الالمخبرية هي الفحص باألشعة والتنظير، وهي فحوص آمنة تساعد 

في الوصول إلى التشخيص السليم بسرعة ودقة فائقة، ومن هذه الفحوص:

1 .)Abdominal-Pelvic Xray( األشعة السينية للبطن والحوض
تساعد هذه األشعة في الكشف عن وجود حصى في الكلى أو املرارة، أو وجود 

االنسداد املعوي، أو اإلمساك، واحتباس الغازات.

2 .)Abdominal Ultrasound( الفحص باملوجات فوق الصوتية للبطن
  يتــم الفحــص عــن األماكـن املخفية في جسم اإلنسان بواسطة جهاز األشعة 
التصويرية للبطن. مما ُيَمكِّن الطبيب مـن اكتشاف سبب املغص، هذه األشعة تشخص 
في  تساعد  كما  البنكرياس.  وأحيانــاً مشكالت  املرارية  القنوات  في  انسداد  وجود 
تشخيص وجــود الحصى في الجهــاز البولي، والكلـى. وفـي حـاالت التهـاب الزائـدة 
الدودية، فإن هذه األشعة التصويرية تساعد في تشخيص سبب االلتهاب ومضاعفاته.

الفحص باملوجات فوق الصوتية للبطن .
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األشعة املقطعيــة )Computed Tomography; CT( والتصوير بالرنني . 3
   )Magnetic Resonance Imaging ; MRI( املغناطيسي

تساعد هذه األشعة في الكشف عن املشكالت املستبطنة بدقة فائقة، وقد تستخدم 
ل جراحي مثل  هذه األشعة في عالج بعض الحاالت املرضية دون الحاجة إلى تدخُّ

االنسداد في القنوات املرارية.

التنظير الداخلي للجهاز الهضمي والقولون. 4
)Endoscopy and Colonoscopy(     

بواسطة هذه التقنية املبتكرة تمكن األطباء من تشخيص وعالج بعض أسباب 
املغص مثل إزالة زوائد القولون والتي هي عبارة عن سرطانات في مراحلها األولى 

ل الجراحي. دون الحاجة إلى التدخُّ

شكل يوضح تنظير القولون   .

املنظار

األعور
القولون
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الفصل الرابع

حاالت املغص احلرجة التي تستدعي 

مراجعة املستشفى

ال تستدعي معظم حاالت املغص التي يعانيها املريض مراجعة املستشفى، بل 
يمكن التعامل معها في املنزل وذلك باستخدام املسكنات البسيطة، أو بعض األدوية 
العشبية املتعارف عليها. ولكن هناك مؤشرات يجب االنتباه إليها جيداً ووقتما حدثت 
يجب على املريض مراجعة املستشفى باعتبار ما يعانيه حالة طارئة تتطلب تشخيصاً 

الً جراحياً عاجالً، ومن هذه املؤشرات ما يلي: عاجالً ومحدداً وأحياناً تدخُّ

1 .املغصشدةزيادة
حيث من املمكن أن يبدأ املغص فجأة ويزداد سوءاً بسرعة، ويجب تحديد متى 
ما شعر املريض بزيادة شدة املغص منذ بدايته إلى الوقت الحالي. غالباً ما يتم تقييم 
املغص على مقياس 10، حيث 10/1 يعني أملاً خفيفًا ال يكاد ُيذكر و 10/10 هو أسوأ 

له. ألم يمكن احتماله أو تحمُّ

مقياسدرجاتاأللم.

 أسوأ ألم
يمكن احتماله

شديد جداً شديد معتدل بسيط ال يوجد ألم

03-16-49-710
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تأثيراملغصعلىالحياةاليومية. 2
إذا كان املغص قد أثر بالسلب على نشاط املريض اليومي واملعتاد، كالحركة، 
واملشي، وعدم القدرة على النهوض من السرير، وعدم القدرة على األكل وممارسة 

الحياة املعتادة فيجب على املريض زيارة الطبيب.

تسارعوتغيُّروتيرةاملغص. 3
عندمــا يشعــر املريــض بتغيُّــر وتيــرة أو نمــط املغص، وذلك بالتسارع وتكرار 

الحدوث، يجب عليه أن يراجع الطبيب.

ظهورأعراضمصاحبةللمغص. 4
وجود  على  دالة  أعراض  أو  للمغص  أخرى مصاحبة  أعراض  ظهرت  ما  متى 
اضطراب في جهاز معني في الجسم يجب على املريض استشارة الطبيب، ومن املهم 

مراجعة الطبيب إذا صاحب ألم املغص الحاالت أو األعراض التالية:

• آالم البطن املصحوبة بالحمى )ارتفاع درجة حرارة الجسم(.	

• القيء املستمر.	

• آالم البطن التي تستمر ألكثر من بضعة أيام.	

• آالم البطن الحادة التي تظهر بشكل مفاجيء.	

• القيء الدموي أو اإلسهال الدموي.	

• ألم أثناء التبول مع حمى وقشعريرة.	

• ألم في البطن أثناء فترة الحمل.	

• ألم في البطن مصحوب بصعوبة في التنفس.	

• تشنج عضالت البطن عند اللمس.	
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استمراراملغصمعاستخداماألدويةالالزمة. 5

إذا ما استمر املغص مع استخدام العالج األولي املناسب للمغص، فذلك يعني 
أن هناك مشكلة صحية تستدعي الذهاب إلى الطبيب.

وجودحاالتمشابهةفيالعائلة. 6

إذا كانت العائلة تعاني مرضاً وراثياً أحد عوارضه املغص، فقد يكون ذلك له 
عالقة بعامل الوراثة لهذا املرض. أو إذا كانت هناك حاالت مشابهة في محيط املنزل أو 
العمل في التوقيت نفسه، فإن ذلك يشير إلى احتمالية اإلصابة بمرض معني كالتسمم 

الغذائي أو االلتهابات.

التوجهاملريضعلىيجبعليهابناًءالتيالحرجةالطبيةالحاالتمن
:هي،املستشفىإلى

• التهاب املرارة.	
• املغص املراري.	
• الزائدة الدودية.	
• انسداد األمعاء.	

• الفتق املنحصر )املنحبس(.	
• التهاب البنكرياس.	
• آالم تكّيس املبايض.	
• املغص أثناء الحمل.	
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الفصل اخلامس

معاجلة املغص

يتم عالج بعض حاالت املغص البسيطة باستخدام الوصفات املنزلية دون اللجوء 
زمنية  فترة  خالل  ملحوظ  بتحسن  املريض  يشعر  الحاالت  هذه  وفي  الطبيب،  إلى 
قصيرة، وذلك يدل على عدم وجود سبب طبي يستدعي استشارة الطبيب. ولكن هناك 

حاالت تستلزم العناية الطبية كما ذكرناها سابقاً.

٭ بعض النصائح التي تساعد على تخفيف آالم املغص :
الراحة تساعد على . 1 إن  الراحة حتى تشعر بتحسن، حيث  أخذ قسط كافٍ من 

استرخاء جميع عضالت الجسم وتقلل اإلجهاد والتوتر العصبي.

أهمية الحصول على قدرٍ كافٍ من الراحة لتخفيف ألم املغص .
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شـرب كثير مـن السوائل؛ لتجنـب اإلصابة . 2
بالجفاف. وُيفضل تناول جرعـات صغيرة 
إلى متوسطة من السوائل عدة مرات يومياً، 
وذلك لزيادة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. 
وُيراعى أن تكون هذه السوائل خالية من 

الكافيني.

النوم بعد األكل . 3 اليوم، وتجنب  تناول كميات قليلة من الطعام موزعة على مدار 
كبيرة من  واملحتوية على كميات  الحارقة  األطعمة  تناول  واالبتعاد عن  مباشرة، 

التوابل والبهارات.

تجنب تناول املأكوالت الدهنية؛ ألنها تؤدي إلى زيادة املغص واأللم.. 4

موضع . 5 على  الدافئ  املاء  قربة  استخدام 
الجزء  في  الدم  تدفق  من  يزيد  املغص 
استرخــاء  علـى  يساعــد  وكما  املصــاب، 

العضالت.

تجنب تناول األدوية التي تهيج املعدة مثل: . 6
األسبرين.

٭ وصفات منزلية غير دوائية مفيدة
تتوافر كثير من الوصفات املنزلية والتي ُينصح باستخدامها لعالج حاالت املغص 

البسيطة، وهي كالتالي: 

الزنجبيل والليمون  . 1

الهضم  عملية  تنظيم  على  تساعد  لألكسدة  مضادات  على  الزنجبيل  يحتوي 
ويؤدي ذلك إلى تخفيف املغص، أما الليمون فيقلل من الغازات وعسر الهضم، حيث 

يتم تحضير شراب الليمون والزنجبيل بهذه الطريقة :

استخــدام قربــة املــاء الــدافئ علـى 
موضع املغص .

شــرب كثير من السوائل لتجنب 
اإلصابة بالجفاف.
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• املاء ثم إضافة شرائح من 	 غلي كأس من 
الزنجبيل الطازج واملقشر وتركه يغلي ملدة 

ثالث دقائق.
• رفع املزيج عن النار وإضافة إليه شريحتني 	

مــن الليمــون وملعقــة عســل وتركـه خمس 
دقائق، ثم يتم تناوله.

البابونج. 2
الـزيـوت  البابـونــج علـى بعـض  يحتــوي 
واملفيدة،  الفّعالة  الكيميائية  واملرّكبات  الطّيارة 
التــي تعالـج املغــص املعــوي والغثيـان، وذلــك 
العضالت  استرخاء  على  املساعدة  طريق  عن 
والتقليـل مـن التشنـج. كمـا أن البابونـج عالج 
باستخدامه  وُينصـح  البــطــن  لغــازات  ناجــح 
للرّضع. ويتم تحضير شراب البابونج كالتالي:

• غلي كوب من املاء ووضع قليل من أزهار 	
البابونج في املاء وتركه ملدة خمس دقائق.

• ُيحلَّى بالسكـر أو العسـل حسب الرغبة.	

الشومر. 3
يحتــوي الشومــر على مضادات تساعد 
املغــص  من  والتقــليــل  الغــازات  طــرد  علــى 
واالنتفاخات؛ لذا هو مناسب لكل األعمار. وكما 
يساعد على التقليل من عسر الهضم ومعالجة 
العــدوى البكتيريــة فـي الجهاز الهضمي. ويتم 
تحضيــر شــراب الشــومــر بالطريقـة املعتادة، 

وهي:

مشــروب الزنجبيــل والليمون .

مشــروب البابونــج عـــالج للمغــص 
واالنتفاخ .

مشروب الشومر .
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• غلي كوب من املاء، ثم إضافة ملعقتني من بذور الشومر، وتركها لتغلي ملدة ثالث 	
دقائق.

• تصفية الشراب من البذور وتحليته بالسكر، أو العسل حسب الرغبة.	
 

النعناع املغلي. 4
يعمل النعنـاع على إزالـة تشنجـات املعـدة 
وطـرد الغــازات، وذلـك بسبــب احتـوائـه على 
مضادات لألكسدة ومركبات كيميائية تقلل من 
تشنجات األمعاء والعضالت؛ لذلك فهو يساعد 
املغلي  النعناع  تحضير  ويتم  االسترخاء.  على 
بإضافة أوراق النعناع إلى املاء املغلي وتركها 
ملدة خمس دقائق، وثم تحلية الشراب بالسكر.

الليمون وصودا الخبيز. 5
يفيد الليمون وصودا الخبيز في القضاء 
على املغص، حيث إن صودا الخبيز تعمل على 
وتساعد  الجسم،  في  الحموضة  توازن  إعادة 
على التخلص من الغازات، بينما الليمون الذي 
ُيعد مصدراً مهماً لڤيتامني )C(، يعمل كمضاد 

أكسدة قوي. ُيحضر هذا الشراب كالتالي:
• الخبيز 	 ملعقة صغيرة من صودا  إضافة 

إلى كأس نظيف.
• عصر ليمونة واحدة على الصودا.	
• إضافة املاء املغلي للمزيج ملدة دقيقة.	
• تركه يهدأ وشربه فوراً.	

ال ُينصح أن ُيعطى هـذا الشــراب لألطفــال، أو األشخــاص املصابـون بالضغط 
املرتفع.

مشروب النعناع املغلي.

مزيج    الليمون وصودا الخبيز  لعالج 
املغص.
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اللنب الرائب. 6
يساعــد تنــاول اللبــن الرائــب على عالج 
عسر الهضم واملغص الناتج عنه. كما يساعد 

على طرد الغازات وتنظيم حركة األمعاء.

٭ العالج الدوائي املبدئي املَُسِكن للمغص
املسكنات غير املخدرة. 1

ال يخلــو أي منـزل مـن مسكنات األلم األولية التي تعالج معظم اآلالم فهي املالذ 
األول للمريض. وسهلة املتناول للجميع ومتوفرة في الصيدليات والسوبرماركت، ومن 

هذه األدوية:

•    األسبرين 	
هو مضاد لاللتهاب غير ستيرويدي ُيستخدم لتسكني اآلالم، كما ُيستخدم  للوقاية 
من الجلطات القلبية والدماغية، ولكن اإلفراط في استخدامه أو استعماله قبل تناول 

الطعام يؤدي إلى تهيج في بطانة املعدة وحدوث تقّرحات.

• مضادات االلتهاب غير الستيرويدية األخرى	
هي أدوية ذات مفعول مسكن وخافض للحرارة في الجرعات املقررة، كما أنها 
غير مخدرة، وال تسبب اإلدمان. متوفر منها عدة أنواع ذات جرعات مختلفة، قد تسبب 
حدوث تهيج في بطانة املعدة وربما تقّرحات إذا ما تم تناولها قبل الطعام؛ لذا ُينصح 
كيميائية  خصائص  ذات  أدوية  عـدة  منهـا  توجـد  كمـا  تناولها.  فـي  اإلفـراط  بعـدم 
مختلفة وفاعليـة محددة يتم استخدامها مـن ِقَبـل الطبيب على حسب تشخيص نوع 

املرض، من مثل : اإليبوبرفني.

• الباراسيتامول	
فّعال ملعظم اآلالم  األلم غير املخدرة، وهو عالج  إلى مجموعة مسكنات  ينتمي 

وخافض للحرارة. وهـو دواء آمـن إذا لم ُيساء استخدامه.

اللنب الزبادي عالج للمغص.
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مضادات الحموضة. 2
ُينصح بتناول األدوية املضادة للحموضة عندما يكون السبب ارتجاع الحمض 

املوجود في املعدة والشعور بالحرقة.

عالجات أخرى. 3
يعتمد عالج ألم البطن على العامل املَُسِبب له، فإذا نتج عن العدوى الفيروسية 
التي قد تصيب املعدة، فال يحتاج املريض إلى عالج وُيشفى وحده، وإذا كان السبب 
عدوى بكتيرية ُتستخدم األدوية املضادة للبكتيريا )املضادات الحيوية(، أو مضادات 

التقلصات، وكذلك األدوية املستخدمة لعالج اإلمساك.

٭ نصائح للتقليل قدر اإلمكان من احتمالية اإلصابة باملغص
أن  كما  العمرية.  فئاتهم  باختالف  الناس  معظم  منه  يشتكي  عارض  املغص 
املبدئي فعاالً وناجحاً في معظم  املنزلي  العالج  لـه أسباباً عديـدة ومختلفة. ومازال 
الحاالت، ولكن هناك حاالت تستدعي استشارة الطبيب. يستطيع اإلنسان التقليل بقدر 

اإلمكان من احتمالية اإلصابة باملغص إذا ما اتبع اإلرشادات التالية: 

تناول غذاء صحي غني باأللياف وشرب كميات وفيرة من املاء. 1
يساعــد تنــاول الغــذاء الصـحـي الغني 
باألليــاف علــى حركــة األمعاء بصورة طبيعية 
ُينصح  لذا  واإلمساك،  الغازات  من  والتخلص 
وجبة  كل  مــع  والخضـراوات  الفاكهـة  بتناول 
غذائية للحصول على الفائدة املرجوة. وُيفضل 
استـبدال العـصائـر الـُمصنَّعة بالفاكهة الطبيعية 
املُكِونة للعصير. كما ننصح باستبدال الحلوى 
والخضراوات،  الطبيعية  بالفاكهة  والسكاكر 
رة  وابتكــار الصلصـات املنزلية املفيدة املحضَّ
بحيث  النية،  واملكسرات  األلبان  مشتقات  من 

تضفي طعماً وقيمة غذائية عالية للوجبة.

الحــرص علــى تنــاول غــذاء صحــي 
غنــي باألليــاف يساعــد على الوقايــة 

من املغص.

�ألياف
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ممارسة الرياضة اليومية. 2
تقليل  أهمها  عديدة  فوائد  لها  الرياضة 
التوتر واالسترخاء. كما هو معروف أن التوتر 
تختلف  لذلك  الطبية؛  غير  املغص  أسباب  أحد 
ممارســة الرياضــة علــى حســب قدرة الجسم 
مــن شخــص آلخــر، وتساعـد في تقليل فرصة 

اإلصابة باملغص.

تجنب تناول املأكوالت الدهنية. 3
تسبب املأكوالت الغنية بالدهون اإلصابة بعسر الهضم واملغص املعوي، خاصة 
إذا ما تم تناولها بكثرة، كما أنها تصيب الشخص بالخمول بعد اإلفراط في تناولها؛ 
لذا ُينصح باستبدال طرق تحضير الطعام بطرق أخرى ال يتم استعمال الزيوت فيها، 

كاستبدال قلي اللحوم بالشوي.

التقليل من تناول النشويات بحصص كبيرة. 4
تـؤدي النشويـات إلـى تقليل حركة األمعاء وزيادة فرصة حدوث اإلمساك لدى 
تقليل  في  يساعد  النشويات  تناول  تقليل  فإن  لذا  املغص؛  ثم حدوث  ومن  اإلنسان، 

فرصة حدوث املغص.

تجنب الوجبات السريعة. 5
تحتوي الوجبات السريعة على نسبة عالية 
جداً من الدهون والكربوهيدرات. كما أن اللحوم 
كيميائياً.  وُمعالجة  ُمصنَّعة  تكون  املستخدمة 
وذات سعرات حرارية عالية وفائدة غذائية قليلة. 
كما ذكرنا  سابقــًا تـزيــد الدهــون والنشويـات 
من فرصة اإلصابة باملغص؛ لذا يجب تجنبها 

ملا لها من أضرار صحية جسيمة.

ممـارســة الرياضــة اليوميــة لتقليــل 
التـــوتـــر   .

تجــنــب الوجــبــات السريعـــة يقي 
من املغص .



- 34 -

عدم تناول الـدواء دون استـشارة الطبيب. 6
أصبـحــت املكــمــالت الغــذائيــة متاحـة 
فــي معظـــم املجتمعــات. فهــذه املكمـالت لها 
استخدامات خاصــة ولكــن قـــد يسيء بعض 
الناس استخدامها، فينتج عن ذلك مضاعفات 
استشـارة  يجــب  ولذلك  املغــص،  منها  كثيرة 

الطبيب قبل استخدام أيٍّ من تلك املكمالت.

أخذ القسط الكافي من الراحة والتخفيف من التوتر. 7
ُيعد النوم راحة للبدن واألعضاء، حيث يجلب االسترخاء ويزيل التوتر، ويجب على 
اإلنسان أخذ القدر الكافي من النوم يومياً وتجنب السهر، حتى ال تضطرب وظائف 
يتأثر  فقد  النوم.  وقلة  التوتر  املرضية على جسمه بسبب  العوارض  وتظهر  األعضاء 
الجهاز الهضمي بالتوتر فيظهر على صورة تشنجات قد تصيـب القولون، أو املعدة، 

أو األمعاء.

تجنب النوم بعد األكل مباشرة. 8
إن النوم بعد األكل مباشرة يسبب صعوبة في التنفس وارتجاعاً في املريء، مما 
يسبب مغصاً معوياً وعدم القدرة على مواصلة النوم؛ لذا يجب على اإلنسان أن يتجنب 
هذه العادة غير الصحية، وأيضاً يجب عليه أن ُيقّلل من تناول الوجبات الدسمة والغنية 
بالدهون حتى ال ُيصاب بالخمول بعــد األكـل، ويخلد إلى النوم؛ مما يؤدي إلى عسر 

الهضم واإلصابة بالسمنة.

االبتعاد عن التدخني. 9
يؤثـر التدخيـن بالسلـب علـى كـل أعضـاء 
جسم اإلنسان بشكل عام، وعلى املعـدة بشكل 
وقدرتها  املعدة  بإنزيمـات  يضــر  فهــو  خاص، 
املدخن  الشخص  ويشعر  الطعام،  هضم  على 
بالحموضــة الزائــدة وحـرقــة املعــدة وضعـف 
الشهية، مما يجعله ُيصاب أيضاً بسوء التغذية. 

أهمية استشارة الطبيب قبل تنــاول 
األدوية .

"ال للتدخني" .
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ع واملواليد  نصائح لعالج حاالت املغص البسيطة لدى الرضَّ
ع باألدوية خالل األشهر األولى من العمر،  ُيفضل عدم عالج مغص الرضَّ
ولذلك فعلى األم أن تستخدم الطرق املنزلية املتوافرة والطبيعية لعالج املغص 

البسيط أو التقليل من أعراضه، ومنها: 
ــ إطعام الرضيع على فترات منتظمة وليس عند البكاء فقط. 

ــ الحرص على تجشؤ الطفل بعد الرضاعة إلطالق الغازات خارج املعدة والتي 
ع.  ُتعد من األسباب األساسية لإلصابة باملغص لدى الرضَّ

ــ تجنب إصابة الطفل باإلمساك. 
ــ إعطاء الطفل رضعة مجهزة من بذور الشومر أو شاي البابونج.

ــ ممارسة تدليك البطن بزيت الزيتون وتمارين الركبة )حركة ركوب الدراجة( 
للطفل لضمان الهضم والتخلص من الغازات. 

ــ السماح للطفل باالستلقاء على البطن ملدة 15-20 دقيقة تحت مراقبة األم. 
الحليب  تدفئة  يجب  فإنه  الصناعية،  الرضاعة  على  منتظماً  الطفل  كان  إذا  ــ 
والحرص على استخدام مياه نظيفة في إعداد الرضعات والحرص على نظافة 
طبيب  استشارة  بعد  الحاالت  بعض  في  الحليب  وتغيير  اإلرضاع.  قنينات 

األطفال. 
ــ تقديم املاء للرضيع بعد الشهر الرابع لتجنب حدوث اإلمساك. 

وتجنب  جيد  غذاء صحي  تناول  على  املرضعات  األمهات  تحرص  أن  يجب  ــ 
املنبهات مثل الكافيني والشكوالته. 

ــ استشارة طبيب األطفال الستبعاد احتمال حساسية الحليب، أو أي نوع من 
تحسس األغذية. 

ــ مراجعة طبيب األطفال في حال بكاء الطفل بشكل مستمر، ولعدة ساعات وعدم 
استطاعة األم تهدئته، أو عند الشك بوجود حالة صحية طارئة. 
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الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«



24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوڤمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

األخطــاء الطبيــة

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...   

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  



46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

60 ــ العدد الستون »أكتوبر 2020«

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( ڤيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في 

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد

اجلديد في لقاحات كورونا

ص.ب: 5225 الصفاة 13053 ــ دولة الكويت ــ هاتف 0096525338610/1 ــ فاكس: 0096525338618
acmls @ acmls.org : البريد اإللكتروني

/acmlskuwait/acmlskuwait /acmlskuwait

 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني

0096551721678



The Arab Center for Authorship and Translation of Health Science 
(ACMLS) is an Arab regional organization established in 1980 and 
derived from the Council of Arab Ministers of Public Health, the Arab 
League and its permanent headquarters is in Kuwait.

ACMLS has the following objectives:
- Provision of scientific & practical methods for teaching the 

medical sciences in the Arab World.
- Exchange of knowledge, sciences, information and researches 

between Arab and other cultures in all medical health fields.
- Promotion & encouragement of authorship and translation in 

Arabic language in the fields of health sciences.
- The issuing of periodicals, medical literature and the main tools 

for building the Arabic medical information infrastructure.
- Surveying, collecting, organizing of Arabic medical literature to 

build a current bibliographic data base.
- Translation of medical researches into Arabic Language.
- Building of Arabic medical curricula to serve medical and science 

Institutions and Colleges.

ACMLS consists of a board of trustees supervising ACMLS 
general secretariate and its four main departments. ACMLS is concerned 
with preparing integrated plans for Arab authorship & translation 
in medical fields, such as directories, encyclopeadias, dictionaries, 
essential surveys, aimed at building the Arab medical information 
infrastructure.

ACMLS is responsible for disseminating the main information 
services for the Arab medical literature.
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