حوار صريح

الدكتور صقر السريع:
التوتر والقلق يزيدان من
أمراض القولون العصبي
أكد الدكتور صقر السريع على أن مرض القولون العصبي يصيب نسبة كبيرة من الرجال
والنساء وال تزال أسبابه الرئيسية غير معروفة ولكن هناك بعض العوامل التي تزيد
من احتمالية اإلصابة به ،مثل بعض األغذية ،كالبقوليات والدهون الزائدة والمشروبات
الغازية والمنبهات واأللياف بكثرة
وأشار إلى أنه من المسببات أيضًا القلق وبعض األمراض النفسية ،مثل اإلحباط ،إلى جانب
قلة النوم وخصوصًا لمن يعملون بدوامين منفصلين وكذلك قلة الرياضة ،موضحًا أن
هناك عالقة مابين التوتر والقلق وزيادة أعراض أمراض القولون العصبي ومعالجة ذلك
يقلل من احتمالية اإلصابة به.
وبين أن عالج القولون العصبي ،عبارة عن سلم يبدأ بتغيير نمط الحياة واإلبتعاد عن
العصبية وتعديل النوم واألكل وممارسة الرياضة واألمر المهم هو أن األدوية تعتمد
على األعراض ويمكن أن يتناول المريض الدواء لمدة شهر أو شهرين أويمكن لمدى
الحياة.
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حدثنا عن مرض القولون العصبي وأبرز أسبابه؟

ي�صيب مر�ض القولون الع�صبي ن�سبة كبرية من الرجال والن�ساء وال تزال الأ�سباب
الرئي�سية غري معروفة ولكن هناك بع�ض العوامل التي تزيد من احتمالية الإ�صابة
به ،مثل بع�ض الأغذية ،كالبقوليات والدهون الزائدة وامل�رشوبات الغازية واملنبهات
والألياف بكرثة ومن امل�سببات �أي�ض ًا القلق وبع�ض الأمرا�ض النف�سية ،مثل الإحباط،
�إىل جانب قلة النوم وخ�صو�ص ًا ملن يعملون بدوامني منف�صلني وكذلك قلة الريا�ضة.
كيف يمكن تشخيص أعراض القولون العصبي؟

من املهم يف البداية ت�شخي�ص القولون ب�أنه غري ع�صبي ومن الأعرا�ض التي تدل
عليه ،وجود دم يف البول ودرجة حرارة عالية م�صاحبة ب�آالم ونق�ص بالوزن و�إ�سهال
�شديد و�ضعف بالدم والتهابات زائدة .و�إذا كان املري�ض قد تخطى الـ 45و50
�سنة ،نفرت�ض �أن هذا القولون غري ع�صبي ونن�صحه ب�إجراء املنظار ال�سفلي للت�أكد
�أن لي�س هناك من �أمرا�ض �أخرى ومن خالل املنظار ميكن �أن جند التهابات �أو
نتوءات �أو تقرحات �أو �أورام وهنا ال يكون القولون ع�صبي ًا.
والت�شخي�ص ب�سيط جد ًا يتم عن طريق املنظار بحيث يتناول املري�ض قبل يوم
م�سهالت وي�أتي يف ال�صباح الباكر ونخ�ضعه لبع�ض املخدر وي�ستغرق عمل املنظار
من � 10إىل  30دقيقة وهو غري م�ؤمل ون�صيحتي للمر�ضى الذين يعانون من �آالم
وانتفاخات و�إ�سهال وام�ساك التوجه �إىل دكتور جهاز ه�ضمي ليتم ت�شخي�ص
املع�ضلة وو�صف العالج املنا�سب لها
و�أي مري�ض لي�س لديه وراثة وفوق الـ� 50سنة يجب عليه �إجراء منظار القولون
الوقائي ،حيث ثبت يف البحوث العلمية التي �أجريت �أن �إجراء منظار القولون يف �سن
اخلم�سني يقلل من احتمال �إ�صابة املري�ض ب�رسطان القولون الذي ي�صيب بالدرجة
الأوىل الرجال.

من �أخذ العالج دون ا�ست�شارة الطبيب.
ماهو الجديد في عالم الجهاز الهضمي؟

اجلديد هو كب�سولة املعدة التي ت�ستخدم للك�شف عن الأماكن يف اجلهاز اله�ضمي
التي الي�ستطيع املنظار الو�صول �إليها كالأمعاء الدقيقة وهذه الكب�سولة ت�ساعد كذلك
على الك�شف عن �أمرا�ض الأنيميا الغري معروفة �أ�سبابها وميكن �أن ت�ستخدم يف
�أمرا�ض القولون التقرحي التي ت�صيب الأمعاء الدقيقة وحالي ًا ت�ستخدم يف �أمرا�ض
املريء والقولون.
ماذا عن بالون المعدة؟

من الأ�شياء التي ميكن اللجوء �إليها للأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�سمنة وال�ضغط
وال�سكري ،هو بالون املعدة الذي ي�ساعد املري�ض على خ�سارة � 15إىل  20كيلوغرام
يف � 6أ�شهر ويف بداية و�ضعه قد يعاين املري�ض من �آالم وترجيع وهذا لأن املعدة
لي�ست معتادة بعد على وجود ج�سم غريب داخلها .وما �أود الت�شديد عليه هو �أنه يف
حال مت و�ضع البالون ومل يتبع املري�ض حمية معينة لن ينق�ص وزنه ،فوجود البالون
هو عامل ل�سد ال�شهية .وهناك بالون جديد يو�ضع ملدة � 3أ�شهر.
عمليات التكميم وتغيير المسار ،هل لها تأثيرات سلبية على المعدة
والجهاز الهضمي؟

لهذا النوع من العمليات بع�ض الإيجابيات كونها ت�ساعد من يعاين من وزن زائد
و�سمنة كبرية م�صاحبة ب�أمرا�ض ال�ضغط وال�سكري على التخل�ص من الوزن
وبالتايل الإ�ستغناء عن الأدوية وكذلك التخل�ص من �أمرا�ض ت�صلب ال�رشايني
واجللطات و�أمرا�ض ت�آكل املفا�صل والدي�سك ،ف�ض ًال عن منح ال�شخ�ص راحة نف�سية
ومعنوية لناحية �شكله اخلارجي.

الضغوطات والعصبية إلى أي مدى ساهمت في زيادة أمراض
المعدة؟

هناك عالقة مابني التوتر والقلق وزيادة �أعرا�ض �أمرا�ض القولون الع�صبي ومعاجلة
ذلك يقلل من احتمالية الإ�صابة بالقولون الع�صبي.
ما أبرز العالجات في مجال القولون العصبي؟

الرجتاع املريء نن�صح املري�ض بتعديل منط احلياة والإبتعاد عن امل�سببات وو�صف
�أدوية تقلل من �إفراز الأحما�ض وهذه معروفة ومنت�رشة يف ال�سوق.وبالن�سبة
للقولون الع�صبي ،فالعالج عبارة عن �سلم يبد�أ بتغيري منط احلياة والإبتعاد عن
الع�صبية وتعديل النوم والأكل وممار�سة الريا�ضة والأمر املهم هو �أن الأدوية تعتمد
على الأعرا�ض وميكن �أن يتناول املري�ض الدواء ملدة �شهر �أو �شهرين وميكن ملدى
احلياة.
لننتقل اآلن إلى موضوع الجهاز الهضمي وأبرز أمراضه؟

من �أكرث الأمرا�ض هي إرجتاع املريء �أو الأحما�ض وهذه �أ�سبابها كثرية ،منها
ما يتعلق بالطعام وخ�صو�ص ًا �إذا كان يحتوي على امل�أكوالت احلم�ضية والدهنية
وامل�رشوبات الغازية والتدخني واملقليات ،ف�ض ًال عن عدم انتظام الأكل كتناول
الطعام يف �أوقات مت�أخرة والنوم مبا�رشة ،ما ي�ؤدي �إىل عدم ه�ضم الأكل و�إفراز
الع�صارة احلم�ضية ويزيد مو�ضوع الإرجتاع يف فرتة احلمل لدى الن�ساء .وميكن
�أن ي�ؤدي الفتق يف احلجاب احلاجز �إىل زيادة يف ارجتاع املريء وميكن �أن ي�صاحب
التهابات املفا�صل ارجتاع يف املريء وبع�ض الأدوية قد ت�سبب زيادة يف الأحما�ض
كالأدوية امل�ضادة للإلتهابات وتلك املخ�ص�صة ملعاجلة ه�شا�شة العظام
ومن الأمرا�ض التي تدل على الإرجتاع �سعال مزمن ،التهاب مزمن باللوز واجليوب
الأنفية وال�رشقة الليلية وتغري ال�صوت .وبالن�سبة لطريقة الت�شخي�ص ،فتتمثل
بتعليمات للمري�ض للإبتعاد عن امل�سبب الرئي�سي ويف حال كان كبري ًا بال�سن نن�صحه
ب�إجراء منظار اجلهاز اله�ضمي ال�سفلي والعلوي ،ال�سيما �إذا كان املر�ض مزمن ًا لأنه
قد ي�ؤدي �إىل تغريات يف جدار املريء من ال�رضوري متابعتها.
ما مدى تأثير أدوية الحماية التي يتناولها البعض دون وصفة طبية؟

حبوب احلماية التي متنع �إفراز الأحما�ض غالب ًا غري م�رضة ولكن يف�ضل ا�ست�شارة
الطبيب لأن لهذه الأدوية بع�ض الت�أثريات على احلمل لدى الن�ساء ،فدائم ًا ا�ست�شارة
الطبيب ومعرفة الت�شخي�ص منذ البداية وحتديد املدة الزمنية لعالج املر�ض �أف�ضل
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