متالزمة
القولون العصبي

متالزمة القولون العصبي هي عبارة عن مجموعة من األعراض
التــي يشــتكي منها املرضى وهــي آالم في املنطقة الســفلية من
البطن وانتفاخ .كما يشــتكي بعض املرضى من تغيير في طبيعة
البراز من إمســاك متبادل مع إســهال .ووجود بعض اإلفرازات
بيضاء اللون مع البراز.
وتتميــز متالزمــة القولــون العصبــي بأنه ال يوجــد خلل عضوي
أو تغيير تشــريحي ،كما ال توجد أيــة عالمات غير طبيعية عند
املريــض .وال تتغير هذه املتالزمة مع مرور الزمن إلى أي مرض
خبيــث مثــل الســرطان أو أي مــرض عضوي آخر .كمــا أن هذه
األعــراض مجتمعــة مع بعضها البعض ال تشــكل مرضاً عضوياً
للجهاز الهضمي.

إن متالزمــة القولــون هــو خلــل فــي وظيفــة املعــدة ،أو األمعــاء
الدقيقــة أو القولــون مبعنــى آخر إن تقلصات األمعــاء وحركاته
الطبيعيــة قــد أصبحــت مختلة ألســباب عــدة .وال ميكن قياس
هــذا اخللــل بالتحاليــل اخملبريــة أو العينات اخلاصــة باجلهاز

الهضمي .إن نســبة حــدوث املتالزمة يعتبر مرتفعــاً ،وقد ب َّينت
بعض الدراســات أن هذه النســبة من املمكن أن تكون في حدود
 %40-30وتصيــب هذه املتالزمة النســاء أكثــر من الرجال وفي
كثيــر مــن األحيان في أوقات الضغط النفســي ،القلــق والتوتر،
وعــادة تظهر فــي مقتبل العمر ،ونادراً ما تظهــر وألول مرة بعد
سن اخلمسني.

إن زيــارة الطبيــب وســرد التاريــخ املرضي والفحص الســريري
يزيــل الكثير من حاالت القلق والتوتــر والتي من املمكن أن تنتج
مــن جــراء أعراض هــذه املتالزمة حيث يظن بعــض املرضى أن
لديهــم أمراضاً مزمنة ،أو أمراضاً خبيثة في القولون مما يزيد
مــن درجة القلق والتوتر النفســي .وعندما يســتقر التشــخيص
لــدى الطبيــب االختصاصي بأن هذه األعــراض كلها ناجتة عن
متالزمــة القولــون فمن املمكن اتباع بعــض التعليمات للتخفيف
من وطأة هذه األعراض وأهمها ما يلي:

التقليل من حاالت التوتر النفسي

وهذا يحتاج إلى بصيرة في حياة املريض اليومية والتعرف على
مواطــن القلــق والتوتر ،ومن املهم التعرف على الطرق النفســية
السليمة للسيطرة على القلق.

طرق االسترخاء الذهني

وذلــك مــن املمكــن مبســاعدة بعــض األطبــاء النفســانيني
املتخصصــن ،وكذلك املشــاركة في التمارين الرياضية وشــغل
وقت الفراغ في الهوايات احملببة للنفس.

االهتمام بنوعية األطعمة

بعــض أنــواع األطعمــة قــد تكــون أحــد العوامــل املؤديــة إلــى
اضطرابات اجلهاز الهضمي وأهم هذه األنواع:
البقوليات :مثل احلمص ،الفول ،العدس ،املاش وأنواع مختلفة
مــن اخلضــراوات والتي ينتج عــن هضمها كميات مــن الغازات
املسببة لالضطرابات الهضمية.
احلليب :من املمكن أن يشــتكي املريض من ســوء هضم احلليب
املســبب فــي الكثيــر مــن األحيان إلــى انبعــاث كمية كبيــرة من
الغــازات أثنــاء عمليــة الهضــم ،ويشــتكي  %40مــن املرضى من
صعوبة هضم سكر احلليب.
العلكة :تساعد العلكة على ابتالع كمية كبيرة من الغازات أثناء
عملية املضغ.

املشــروبات الغازيــة :كافــة أنواع تلك املشــروبات قد حتتوي على
كميــات من غاز ثاني أكســيد الكربون مما يــؤدي إلى انتفاخ في
منطقة البطن واضطرابات في اجلهاز الهضمي.

نصائح للوقاية

ينصــح أخصائيــو اجلهــاز الهضمي مبضــغ الطعام جيــداً وعدم
اإلسراع في أكل الطعام ،وتوفير اجلو الهادئ البعيد عن الشجار،
واالبتعــاد عــن طــرح املواضيع املتنــازع عليها ،وجتنــب الضجيج
أثنــاء وجبــات الطعام وكذلــك االبتعاد عن كل مــا يزيد من القلق
والتوتر النفســي أثناء الوجبات ،وجتنب فترات الصيام الطويلة،
والتي يتبعها عملية امتالء سريعة وبكميات كبيرة للمعدة ،وجتنب
الوجبات الســريعة ،والوجبات الدســمة والوجبات احملتوية على
كميات كبيرة من البهارات والفلفل احلار.
وكذلــك ينصــح أخصائيــو اجلهاز الهضمــي بتنــاول كميات من
األليــاف الطبيعية واملتوفرة في كثير من الفواكه ،واخلضراوات
وتنــاول الســلطات املتنوعــة .إن الدراســات ال زالــت تؤكد على

أهمية األلياف الطبيعية لتنشــيط حركــة األمعاء عامة ،وحركة
القولــون بصــورة خاصــة ،وكمــا أن هــذه املــواد تســاعد علــى
انتظــام عمليــة الهضم والتبــرز .وتوجد هذه األليــاف الطبيعية
فــي مســتحضرات طبية خاصة على شــكل حبــوب ،أو حبيبات
صغيرة جاهزة للتناول ،أو بودرة قابلة للذوبان باملاء.

ما هي العقاقير الالزمة لالســتخدام في هذه
الحالة؟

توجــد مجموعة من العقاقيــر الطبية اخلاصة والتي من املمكن
اســتخدامها بعــد استشــارة الطبيــب األخصائــي للحــد مــن
األعراض اجلانبية لهذه املتالزمة .وأهم هذه العقاقير:
العقاقيــر اخلاصــة بتخفيــف اآلالم :مــن املمكــن تناولهــا للحد
مــن التقلصات التي تــؤرق املريض من فترة ألخرى ،ومن املمكن
تناول هذه العقاقير عند اللزوم فقط حســب استشــارة الطبيب
االختصاصي.
األلياف الطبيعية :وهي مواد مستخلصة من كثير من النباتات
الطبيعيــة والتــي تســاعد علــى عمليــة الهضــم وانتظــام حركة
األمعاء ،ويحتاج اإلنسان العادي إلى تناول من 35-25جم يومياً

مــن هــذه األلياف ،وقد أثبتت الدراســات أهميتها في احلد من
حاالت سرطانات القولون.
األدويــة املســهلة :وتســتخدم فــي احلــاالت اخلاصــة املصحوبة
باإلمساك الشديد ،وهذه العقاقير متنوعة ،وتعمل على انتظام
القولــون بطــرق مختلفــة ومتباينة .ومن الضــروري الرجوع إلى
الطبيب االختصاصي وعدم تناول تلك العقاقير دون استشــارة
طبية.
األدويــة القابضة :وتســتخدم هــذه العقاقير في بعض احلاالت
والتي يكون فيها اإلســهال املتكرر هو العرض األســاس في هذه
املتالزمة.
األدويــة املقاومــة لالكتئــاب النفســي :واألدويــة اخلاصــة
باالســترخاء واألدوية اخلاصة للســيطرة علــى التوتر العصبي،
كلهــا مــن العقاقيــر الهامة املســتخدمة فــي مثل هــذه احلاالت
وبدرجة جناح كبيرة ،إن استشــارة الطبيب االختصاصي مهمة
فــي هذه احلــاالت للتعــرف على أفضــل األنواع التــي يحتاجها
املريض.

الخاتمة

إن متالزمة القولون العصبي ال تســبب أي خطورة على احلياة،
وكذلك ال تؤدي مطلقاً إلى أي أمراض خطيرة على املدى البعيد،
ومن املمكن السيطرة على كثير من هذه األعراض املزعجة لدى
الكثير من املرضى باتباع التعليمات السالفة الذكر.
نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية

شكر وتقدير

للدكتور محمد عايش الشمالي
استشاري أمراض اجلهاز الهمضي والكبد
كلية الطب  -الكويت

