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مقـــدمـــــة

الفــم  يتكون اجلهاز اله�شمي من جمموعة من الأع�شاء ت�شمل 

والغليظة  الدقيقة  والأمعاء  ع�شر  الإثني  واملعدة،  واملريء 

والبنكريا�ض  الكبد  اإىل  بالإ�شافة  ال�شرج  وفتحة  وامل�شتقيم 

واملرارة.

وامت�شا�ض  نتناوله  الذي  الطعام  به�شم  الأع�شاء  هذه  تقوم 

طاقة  اإىل  وحتويلها  اجل�شم  يحتاجها  التي  الغذائية  املواد 

لبقاء اأج�شامنا ب�شحة جيدة.

اإذا حدث خلل يف  اإل  اله�شمي  بوظائف اجلهاز  ن�شعر  ما  نادرًا 

وظيفته كما هو احلال يف مر�ض التهاب الأمعاء املزمن.

قد ي�شيب هذا املر�ض الأ�شخا�ض الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 

15 – 30 �شنة، كما اأنه قد ي�شيب الأطفال اأو كبار ال�شن.



مرض كــــرون

املزمنة  الأمرا�ض  من  جمموعة  على  ُيطلق  ا�شم  هو   

الأمعاء،  يف  مزمنة  التهابات  حدوث  اإىل  توؤدي  والتي 

وتق�شم هذه املجموعة اإىل نوعني هما:

1.التهاب القولون التقرحي  .

2.مر�ض كرون .

و�شوف نتحدث يف هذا الكتيب عن مر�ض كرون . 

ما هو مرض التهاب األمعاء المزمن؟

طبيعي

القولون

ملتهب



مرض كــــرون
ما هو مرض كرون؟

هو عبارة عن مر�ض ي�شيب اجلهاز اله�شمي اإذ يوؤدي اإىل 

ابتداًء  اله�شمي  اجلهاز  من  جزء  اأي  يف  التهابات  ظهور 

عر�شة  جزء  اأكرث  اأن  اإل  ال�شرج،  فتحة  وحتى  الفم  من 

لاللتهابات هو اجلزء الأخري من الأمعاء الدقيقة ما ُي�شمى 

املعي اللفائفي .

اإن اللتهابات يف هذا املر�ض قد توؤثر على طبقات الأمعاء 

كافة ول حتدث يف البطانة الداخلية فقط.

قد ي�شيب هذا املر�ض الكبار وال�شغار من الرجال والن�شاء 

بن�شبة مت�شاوية .

يكون  املر�ض  بهذا  امل�شابني  الأ�شخا�ض  من   %20 حوايل 

اأمرا�ض  باأحد  م�شاب  الأوىل  الدرجة  من  قريب  لديهم 

التهاب الأمعاء املزمن، قد يكون اأخًا اأو اأختًا اأو اأحد الوالدين 

اأو اأحد الأبناء .

قد يحدث هذا املر�ض يف اأي عمر اإل اأن اأغلب احلالت يتم 

ت�شخي�شها ما بني عمر 20 – 30 �شنة . 
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مرض كــــرون

مالحظة:

 �إن ظه��ور �لأعر��ض �أو 

درجة حدتها متفاوتة 

وتختلف من �شخ�ص 

�إىل �آخر.

ما هي أعراض هذا المرض؟
اأهم الأعرا�ض التي ي�شتكي منها املري�ض هي:

البطن يف  الأ�شفل من  تكون يف اجلزء  �آالم يف �لبطن	• وعادة ما 

اجلانب الأمين وي�شاحبها اإ�شهال .

ظهور دم مع �لرب�ز	• وقد يكون النزيف �شديدًا يف بع�ض احلالت 

موؤديًا اإىل فقر دم .

فعندما تن�شط اللتهابات داخل الأمعاء قد يحدث  نق�شان يف �لوزن 	•

فقدان لل�شهية اأو قد ي�شبح امت�شا�ض املواد الغذائية �شعيفًا، وكال 

احلالتني توؤدي اإىل نق�شان الوزن اأو تاأخر يف النمو.

	•�لتهابات �أو تقرحات �أو خّر�ج �أو نا�شور حول فتحة �ل�شرج.
قد يحدث �رتفاع يف درجة حر�رة �جل�شم �أحيانًا.	•

ما هي أسباب اإلصابة بمرض كرون؟
	•هناك العديد من البحوث التي يتم اإجراوؤها يف خمتلف اأنحاء العامل 
فاإن  الرغم من ذلك  اأ�شباب حدوث هذا املر�ض، وعلى  للتعرف على 

ال�شبب ل يزال غري وا�شح.

امل�شاب  ال�شخ�ض  املناعة يف ج�شم  اأن جهاز  النظريات  بع�ض  	•اأثبتت 
بهذا املر�ض يتفاعل ب�شورة خاطئة فيحارب البكترييا املوجودة ب�شكل 

يعرف  ومل  التهابات،  حدوث  اإىل  موؤديًا  اله�شمي  اجلهاز  يف  طبيعي 

الأطباء حتى الآن هل هذا اخللل ناجت عن املر�ض نف�شه اأم م�شببًا له.



مرض كــــرون

كيف يتم تشخيص مرض كرون؟
يتم ت�صخي�ض هذا املر�ض عن طريق فحو�صات عديدة هي:

�لفح�ض �ل�ش��ريري و�أخذ �لتاريخ �ملر�ش��ي للمري�ص:	• وتعد اخلطوة 

الأوىل يف الت�شخي�ض.

:ويتم عملها للتاأكد من وجود فقر دم اأم ل. �لتحاليل �ملخربية للدم 	•

�أ�ش��عة ملونة بال�ش��بغة للأمعاء �لدقيق��ة:	• فقد يطلب الطبيب عمل 

اأ�شعة �شينية لالأمعاء الدقيقة للتاأكد من وجود التهابات اأو م�شاكل اأخرى 

يف الأمعاء الدقيقة.

منظ��ار �لقولون �لكامل �أو �لقولون �ل�ش��يني:	• وي�شمح منظار القولون 

ال�شــــيني للطبيب مبعاينة البطانة الداخلية للقولون ال�شيني، اأما منظار 

القولون الكامل في�شمح للطبيب مبعاينة البطانة الداخلية للقولون كاماًل 

وت�شــــخي�ض املر�ــــض، كما اأنــــه ميّكن الطبيــــب من اأخذ عينــــة من بطانة 

الأمعــــاء الغليظة اأي القولون وفح�شــــها حتت املجهر مما ي�شــــاعده على 

التمييز اإن كان املري�ض م�شابًا مبر�ض كرون اأو مبر�ض اآخر.

كيف يتم عالج مرض كرون؟
اإن الهــــدف مــــن العالج هو ال�شــــيطرة على حدة اللتهاب باأ�شــــرع ما ميكن 

وت�شــــحيح اأي خلل يف م�شــــتويات تغذية اجل�شم وال�شــــيطرة على الأعرا�ض 

الناجتــــة عن اللتهابــــات اأو منع ظهــــور اأي م�شــــاعفات اأو اأعرا�ض جانبية 

خطرية.

كمــــا اأن نــــوع العالج يعتمــــد على مــــكان ودرجة املر�ــــض اأو امل�شــــاعفات اأو 

ا�شتجابة املري�ض للعالجات ال�شابقة التي مت ا�شتخدامها من قبل يف عالج 

اأعرا�ض �شابقة.





مرض كــــرون

العالج باألدوية

الأدوية امل�صتخدمة يف عالج مر�ض كرون:

1. الأدوية امل�صادة لاللتهابات:

والتقرحات  اللتهابات  لعالج  الأدوية  هذه  ت�شتخدم  حيث   

الناجتة عن هذا املر�ض، و«�شلفالزاين« هو اأكرث اأنواع الأدوية 

ا�شتفادة  عدم  لوحظ  واإذا  الغر�ض  لهذا  وامل�شتخدم  �شيوعًا 

املري�ض من هذا الدواء اأو عدم تقبله فقد ي�شتخدم نوعًا اآخر 

من العالج مثل »اأ�شاكول« اأو »ديبنتام« اأو »بنتازا«. اأما الآثار 

فهي  الأدوية  هذه  ا�شتخدام  من  حدوثها  املحتمل  اجلانبية 

غثيان وقيء وحرقة يف املعدة واإ�شهال و�شداع.

2. الكورتيزون: 

ي�شف  ما  وعادة  الربيدنيزون،  هو  �شيوعًا  اأنواعه  واأكرث 

اللتهابات  كانت  اإذا  عالية  بجرعات  العالج  هذا  الطبيب 

ن�شطة وحادة ومن ثم يقوم باإنقا�ض اجلرعة تدريجيًا عندما 

على  العالج  هذا  ا�شتخدام  اأن  اإل  بالأعرا�ض،  التحكم  يتم 

املدى البعيد يوؤدي اإىل ظهور اأعرا�ض جانبية عديدة.

3. الأدوية املثبطة للمناعة:

يف  املناعة  جهاز  عمل  لتثبيط  الأدوية  هذه  ت�شتخدم  حيث   

ب�شورة  الطبيعية  اجل�شم  خاليا  حماربة  من  ملنعه  اجل�شم 

خاطئة والت�شبب بالتهابات وتقرحات، وقد ت�شبب هذه الأدوية 

بع�ض الآثار اجلانبية مثل الغثيان والقيء والإ�شهال كما اأنها 

تقلل من مقاومة اجل�شم لاللتهابات.





مرض كــــرون

مالحظة:

4.    الأدوية املثبطة لاللتهاب:

تثبيط  على  تعمل  العالجات  من  اأنواع  عن  عبارة  وهي   

اللتهابات يف اجل�شم مثل »اإنفليك�شيماب« اأو »رمييكاد« ويتم 

اإعطاوؤها عن طريق الوريد.

5.العالجات امل�صادة لالإ�صهال وتعوي�ض ال�صوائل:

اإذا متت معاجلة اللتهابات،  العادة يتوقف  اإن الإ�شهال يف   

على  ت�شاعد  اإ�شافية  عالجات  اإىل  املري�ض  يحتاج  قد  لكن 

من  يعانون  الذين  املر�شى  اأن  كما  املتكرر،  الإ�شهال  اإيقاف 

بال�شوائل  تعوي�شهم  يتم  املتكرر  الإ�شهال  نتيجة  اجلفاف 

�إن �لطبيب �ملعالج والأمالح عن طريق التغذية الوريدية.

يقرر ما هو �لعلج 

�لذي ينا�شبك.





مرض كــــرون

�شعرات  تكون ذات  الغذاء  اأنواع خا�شة من مكمالت  هناك 

حرارية عالية قد ين�شح الطبيب با�شتخدامها، والقليل من 

املر�شى يحتاجون اإىل تغذية وريدية مركزة ويف هذه احلالة 

يحتاج املري�ض للتنومي يف امل�شت�شفى لفرتة من الزمن لياأخذ 

هذه التغذية، وهذه التغذية ت�شاعده على مد اجل�شم باملواد 

عملها  من  الأمعاء  تريح  اأنها  كما  يحتاجها  التي  الغذائية 

لفرتة من الزمن.

العملية  قبل  التغذية  من  النوع  هذا  املري�ض  يحتاج  قد 

اجلراحية بـ 3 – 4 اأ�شابيع لتح�شريه للعملية اجلراحية. 

ل يوجد غذاء معني ي�شبب مر�ض كرون، اإل اأن هناك بع�ض 

الأنواع من الأكل قد تزيد من الآلم والإ�شهال عندما يكون 

والأكالت  والبقوليات  احلليب  منتجات  مثل  ن�شيطًا  املر�ض 

تزيد  باأنها  ال�شخ�ض  �شعر  اإذا  بتجنبها  ين�شح  لذا  احلارة 

الآلم اأو الإ�شهال.

التغذية اإلضافية





مرض كــــرون

التدخل الجراحي

ما هي احلالت التي ت�صتدعي التدخل اجلراحي؟

حوايل ثلثي اإىل ثالثة اأرباع املر�شـــى امل�شابني مبر�ض كرون 

قـــد يحتاجـــون لإجـــراء عملية جراحيـــة يف فـــرتة معينة من 

حياتهم.

ق���د ت�ص���بح العملي���ة اجلراحي���ة �ص���رورية لأح���د الأ�ص���باب 

التالية:

1.   مل تعد العالجات فعالة يف ال�شيطرة على الأعرا�ض.

2.  لعالج بع�ض الأعرا�ض اأو امل�شـــاعفات الناجتة عن املر�ض 

ول ميكن ال�شيطرة عليها عن طريق العالج.

3.  ظهور اأحد امل�شـــاعفات مثل ان�شـــداد الأمعـــاء اأو ثقب يف 

الأمعاء اأو خّراج اأو نزيف حاد من الأمعاء.

 �إن �لعملية �جلر�حية 

ال�شتئ�شال �جلزء 

�مل�شاب من �الأمعاء تلعب 

دورً� مهّمًا يف ��شتقر�ر 

�حلالة �ل�شحية لدى 

مري�ص �لكرون، ولكنها 

لي�شت علجًا �شافيًا من 

�ملر�ص، فبع�ص �ملر�شى 

قد يحتاجون الأكرث من 

عملية جر�حية و�حدة 

خلل حياتهم فقد يعود 

�اللتهاب للظهور عند 

بع�ص �الأ�شخا�ص يف 

�جلزء �لقريب من مكان 

�لعملية �الأوىل.

مالحظة:





مرض كــــرون

العمليات الجراحية

هناك اأنواع خمتلفة من العمليات اجلراحية التي يتم اإجراوؤها 

اإما  يعتمد  الطبيب  يقررها  التي  العملية  فنوع  كرون  ملر�شى 

على امل�شاعفات اأو حدة املر�ض اأو اجلزء امل�شاب باملر�ض، 

وكما ذكرنا �شابقًا فاإن املر�ض قد ي�شيب القولون اأو الأمعاء 

الدقيقة اأو املعدة.

يف  املوج���ود  ال�ص���يق  ا�صتئ�ص���ال  اأو  ال�ص���يق  اإ�ص���الح  اأوًل: 

الأمعاء:

اإىل  ذلك  يوؤدي  باملر�ض  الدقيقة  الأمعاء  ت�شاب  عندما 

حدوث �شيق يف اجلزء امل�شاب من الأمعاء ومع مرور الوقت 

�شديدة  باآلم  املري�ض  في�شعر  الأمعاء  يف  ان�شداد  يحدث  قد 

يف البطن، ولعالج هذه امل�شكلة يقوم اجلّراح باإجراء عملية 

املنطقة  بتو�شيع  فيها  يقوم  ال�شيق  اإ�شالح  ت�شمى  جراحية 

من  جزء  اأي  ا�شتئ�شال  دون  الدقيقة  الأمعاء  من  ال�شيقة 

الأمعاء.

اأو  طوياًل  بال�شيق  امل�شاب  اجلزء  يكون  احلالت  بع�ض  يف 

يكون هناك عدة اأجزاء من الأمعاء �شيقة وقريبة من بع�شها 

با�شتئ�شال  اجلّراح  يقوم  امل�شكلة  هذه  ولإ�شالح  البع�ض، 

ال�شيق ومن ثم تو�شيل الأجزاء ال�شليمة من الأمعاء.





مرض كــــرون

الأمعاء  تو�صيل  مع  كامال  القولون  ا�صتئ�صال  ثانياً: 

الدقيقة بامل�صتقيم: 

ي�شتدعي  وهذا  م�شابًا  القولون  يكون  احلالت  بع�ض  يف 

فمن  �شليمًا  امل�شتقيم  كان  واإذا  كاماًل،  القولون  ا�شتئ�شال 

حيث  بامل�شتقيم  الدقيقة  الأمعاء  تو�شيل  يتم  اأن  املمكن 

ي�شتطيع ال�شخ�ض اأن يتربز عن طريق فتحة ال�شرج.

ثالثاً: ا�صتئ�صال اجلزء امل�صاب من الأمعاء:

ت�شتدعي احلالة ال�شحية عند بع�ض املر�شى ا�شتئ�شال اجلزء 

امل�شاب من الأمعاء فقط من دون عمل مفاغرة معوية، ويف 

مثل هذه العمليات يقوم اجلّراح با�شتئ�شال اجلزء امل�شاب 

ليمة من الأمعاء.شليمة من الأمعاء.شليمة من الأمعاء.ومن ثم تو�شيل الأجزاء ال�شليمة من الأمعاء. شيل الأجزاء ال�شيل الأجزاء ال� يل الأجزاء ال�شيل الأجزاء ال�ش شومن ثم تو�شومن ثم تو�



إستئصال
 احملافظة علىالقولون

املستقيم

املعي اللفائفي

املعي اللفائفي

توصيل األمعاء 
الدقيقة باملستقيم

 إستئصال القولون كاماًل مع توصيل األمعاء الدقيقة
بالمستقيم

املستقيم



مرض كــــرون
ال�صرج مع عمل  وفتحة  وامل�صتقيم   القولون  ا�صتئ�صال  رابعاً: 

مفاغرة لفائفية دائمة:

يكون القولون وامل�شتقيم وفتحة ال�شرج يف بع�ض احلالت م�شابة وهذا ي�شتدعي 

ا�شتئ�شال القولون وامل�شتقيم وفتحة ال�شرج مع عمل مفاغرة لفائفية دائمة.

وبعد  بالقولون  املت�شل  الدقيقة  الأمعاء  من  جزء  اآخر  هو  اللفائفي  املعي  اإن 

ا�شتئ�شال القولون جراحيًا يقوم اجلّراح بعمل فتحة جانبية يف جدار البطن ومن 

ثم يعيد توجيه املعي اللفائفي نحو الفتحة )مفاغرة لفائفية( لتفريغ الف�شالت 

عن طريق هذه الفتحة.

لكي  الفتحة  هذه  فوق  خارجي  كي�ض  و�شع  ال�شخ�ض  على  يتوجب  العملية  بعد 

اأن هناك ممر�شة متخ�ش�شة يف  الف�شالت )الرباز( داخله، كما  يتم جتميع 

والأكيا�ض  باملفاغرة  للعناية  ال�شرورية  املعلومات  باملفاغرة �شتقدم لك  العناية 

امل�شتخدمة و�شت�شاعدك على جتاوز هذه املرحلة باإذن اهلل.

خام�صاً: عملية جراحية للخّراج اأو النا�صور:

نا�شور  اأو  خّراج  عندهم  يحدث  قد  باملر�ض  م�شابني  مر�شى   4 من   1 حوايل 

خالل حياتهم، واخلّراج عبارة عن تورم �شغري وموؤمل يتجمع يف داخله ال�شديد، 

اأما النا�شور فهو عبارة عن ات�شال غري طبيعي قد يحدث ما بني اخلراج وع�شو 

اآخر من اجل�شم كالأمعاء مثال، والنا�شور قد يكون بني جزئني من الأمعاء اأو بني 

الأمعاء وع�شو اآخر يف اجل�شم مثل املثانة اأو املهبل اأو اجللد.

يتم عالج النا�شور يف البداية عن طريق العالجات اأما اإذا مل ي�شتجب للعالجات 

من  امل�شاب  اجلزء  ا�شتئ�شال  وهي  �شرورية،  ت�شبح  اجلراحية  العملية  فاإن 

الأمعاء وعمل تو�شيلة.

اأما اخلّراج فيتم تنظيفه عادة وهذا يتم عن طريق اإدخال اإبرة للجزء اأو املو�شع 

الذي يوجد فيه اخلّراج حتت الأ�شعة املقطعية التي ت�شاعد الطبيب يف حتديد 

املكان ال�شحيح للخّراج ومن ثم تنظيفه من ال�شديد، ويف حالت قليلة جدًا قد 

يلجاأ الطبيب اإىل اجلراحة لتنظيف اخلراج اأو ا�شتئ�شال اجلزء امل�شاب .



استئصال القولون والمستقيم  وفتحة الشرج مع عمل 
مفاغرة لفائفية دائمة



مرض كــــرون

املعاناة من اأعرا�ض املر�ض بعد العملية اجلراحية:

	•حوايل 50% من املر�شى الذين خ�شعوا لإجراء عملية جراحية قد 
تعود الأعرا�ض لديهم بعد 5 �شنوات من اإجراء العملية الأوىل.

تناول  طريق  عن  الأعرا�ض  رجوع  ن�شبة  من  التقليل  املمكن  	•من 
العالجات التي ي�شفها الطبيب بانتظام.

طريق  عن  رجوعها  بعد  الأعرا�ض  على  ال�شيطرة  املمكن  	•من 
الذين  املر�شى  من   %50 بينما  احلالت،  معظم  يف  العالجات 

للمرة  يعانون من الأعرا�ض جمددًا قد يحتاجون عملية جراحية 

الثانية ملعاجلة الأعرا�ض.





مرض كــــرون

مالحظات مهّمة   
	•اإن العديد من الأ�شخا�ض امل�شابني مبر�ض كرون يعانون من الأعرا�ض 
العملية  تفادي  بذلك  حماولني  طويلة  لفرتات  املر�ض  ي�شببها  التي 

اجلراحية، ولكن اإذا و�شل ال�شخ�ض ملرحلة اأن العالج بالأدوية ل يوؤدي 

الغر�ض املرجو منه وهي ال�شيطرة على الأعرا�ض وحدة املر�ض، فال 

بد من العملية اجلراحية لعالج الأعرا�ض.

لذلك  �شعبًا،  يكون  قد  اجلراحية  العملية  لعمل  القرار  اتخاذ  	•اإن 
عليك مناق�شة جميع العالجات املمكنة مع ا�شت�شاري جراحة القولون 

باملفاغرة،  العناية  واأخ�شائية  اله�شمي  اجلهاز  وطبيب  وامل�شتقيم 

وقام  قبلك  التجربة  بهذه  مر  مع مري�ض  تتكلم  اأن  اأن حتاول  والأهم 

باإجراء العملية اجلراحية.

على  تعمل  اأن  جدًا  املهم  فمن  اجلراحية  العملية  اإجراء  قررت  	•اإذا 
حت�شني نظامك الغذائي حتت اإ�شراف الطبيب املعالج.



مرض كــــرون

	•اإن العالج بالأدوية والتدخل اجلراحي معًا يعطيان نتائج جيدة بالن�شبة 
ملر�شى الكرون، كما اأنها حت�شن طبيعة حياة ال�شخ�ض باإذن اهلل.

ال�شخ�ض امل�شاب مبر�ض كرون يعي�ض حياة طبيعية عندما يكون  	•اإن 
ب�شورة  العالج  لتناول  حاجته  من  الرغم  على  ن�شط،  غري  املر�ض 

اإل  امل�شت�شفى  يف  للتنومي  الأحيان  بع�ض  يف  يحتاج  وقد  م�شتمرة، 

ب�شورة  والجتماعية  العائلية  وحياته  عمله  ميار�ض  اأن  ي�شتطيع  اأنه 

طبيعية.

هذا  اأعرا�ض  لعالج  الأع�شاب  ا�شتخدام  اإىل  املر�شى  بع�ض  يلجاأ  	•قد 
املر�ض اإل اأن هذا قد يوؤدي اإىل زيادة حدة الأعرا�ض بدًل من عالجها، 

لذا يجب عدم ا�شتخدام اأي عالجات اأخرى اأو اأع�شاب بدون ا�شت�شارة 

الطبيب.

اإىل  يوؤدي  قد  التدخني  اأن  العلمية  الدرا�شات  بع�ض  اأثبتت  	•لقد 
جتنب  يجب  لذا  الأعرا�ض،  حدة  من  يزيد  اأو  املر�ض  اأعرا�ض  ظهور 

التدخني.




