العربية arabiska /

اإلمساك طويل األمد لدى األطفال الذين
هم بسن أكرب من  1عام

ما هي أسباب اإلمساك؟
إن اإلمساك عرض شائع للغاية لدى كل من األطفال الصغار واألطفال الكبار ،وهو ما
ُيكن أن يؤدي إىل حلقة مفرغة مع مشكالت تستمر لعدة سنوات يف بعض األحيان.
غالباً ما يبدأ كل يشء بحدوث إمساك مؤقت للطفل ،عىل سبيل املثال عندما يُصاب
الطفل مبرض فريويس .عندما يبدأ الطفل الحقًا بتربز كتل الرباز شديدة التامسك،
يُصبح من السهل حدوث جرح يف الغشاء املخاطي يف فتحة الرشج .ومن ثم فإن
الطفل يحاول االحتفاظ بربازه لتفادي األمل .حتى بعد أن يلتئم الجرح ،يتذكر الطفل
األمل ،وبالتايل ال يريد أن يتربز .ومن ثم يُصبح الرباز شديد التامسك مرة أخرى لعدم
تربز الطفل لعدة أيام ،ويقع الطفل يف تلك الحلقة املفرغة.
ووفقًا للحاالت التي تقوم بزيارة عيادة األطفال واليافعني ،فقط الحظنا أنه غالبًا ما
يُعاين الطفل من تلك املشكلة لعدة أشهر قبل زيارة العيادة .من املهم ج ًدا أن نفهم
أن هذه ليست مشكلة قصرية األجل .يف كثري من األحيان يستغرق األمر نصف عام
عىل األقل من العالج قبل أن يرجع الطفل إىل عادات التربز العادية مرة أخرى.
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يختلف األمر اختالفًا كب ًريا بني طفل وآخر فيام يتعلق بالوقت الذي ينبغي فيه
التوقف عن استخدام الحفاضات .وعندما يقرتب الطفل إىل سن عام يبدأ فإنه
عاد ًة ما يكون راغبًا بالتقليد ،لذا قد يكون هذا س ًنا جي ًدا لبدء تعويد الطفل
عىل استخدام القرصية (النونية) أو املرحاض .هناك بعض اآلباء واألمهات الذين
يبدأون بتعويد الطفل عىل التبول والتربز يف القرصية (النونية) أو املرحاض بداية
من الوالدة ،وهناك آخرون يبدأون يف تدريب طفلهم عىل الجلوس عىل القرصية
(النونية) بوقت الحق .وبالنسبة لألطفال الذين يبدأون يف استخدام القرصية
(النونية) أو املرحاض بوقت مبكر فإنه ُيكنهم التبول والتربز بسهولة ،وهو األمر
الذي يقلل من خطر التهابات املسالك البولية واإلمساك.

التربز يف الرسوال
عند التربز يف الرسوال فإن ذلك عاد ًة ما يكون إشارة عىل أن املستقيم ميلء بكتل
الرباز شديدة التامسك .ومن ثم فإن الرباز الجديد اللني مير بجوار جدار املستقيم
متخطيًا الرباز شديد التامسك ويخرج بشكل تلقايئ ،وال ُيكن للطفل التحكم يف عدم
نزول الرباز ويرجع ذلك إىل عدم قدرته عىل الضغط إلقفال فتحة الرشج بشكل
صحيح بسبب كتل الرباز الكبرية شديدة التامسك املوجودة يف املستقيم.
يف املقام األول ،ينبغي اعتبار التربز يف الرسوال أحد أعراض اإلمساك وليس كدليل
عىل وجود مشاكل نفسية أو مشكالت يف املستقيم.
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الطعام
حاولت الغالبية العظمى من العائالت بالفعل استخدام األدوية املسهلة (انظر القامئة
أدناه) .بالطبع ،من املهم تجنب األطعمة أحادية الجانب أو التي تؤدي إىل اإلمساك
مثل الحليب بكميات كبرية .إذا أصبح اإلمساك أم ًرا واق ًعا ،فمن النادر أن يتم عالجه
فقط بتغيري الطعام .مبجرد أن يتم عالج ج اإلمساك من خالل العالج ،فمن املهم
مواصلة تناول كميات كافية من السوائل والطعام الذي يحتوي عىل الكثري من
األلياف لتجنب بدء الحلقة املفرغة مرة أخرى.
يوجد الكثري من األلياف يف:
الخرضوات (خاصة عندما تكون نيئة) ،البطاطس ،الخرضوات الجذرية.
الفاكهة (باستثناء املوز) ،الربقوق ،التني ،املشمش .الدقيق الخشن ،الخبز الخشن
(ناشف أو طري) ،الحبوب الخشنة ،املوسيل ( ،)müsliجنب مصل اللنب (،)messmör
منتجات اللنب املخرث.
املنتجات التي قد تؤدي إىل صعوبة التربز:
الحليب بكميات كبرية.
األطعمة قليلة األلياف مثل :الدقيق األبيض (القمح واألرز والذرة) ،والخبز األبيض،
والفطائر ،والسباغيتي ،واملعكرونة ،ودقيق السميد ،وحلوى البودينغ ،واألرز.
من املهم أيضً ا أن يحصل األطفال الصغار (تحت سن  3 - 2سنة) عىل كميات كافية
من الدهون يف الطعام.

4

العالج
السوائل
إذا كان الطفل يرشب القليل ج ًدا من املاء ،فإن األلياف يف الغذاء الذي يتناوله غري قادرة
وبدل من ذلك ،فإنها تعطي تأثري اإلمساك .وهذا
عىل امتصاص ما يكفي من السوائل ً
مهم بشكل خاص عند استخدام امل ُلينات (انظر الصفحة .)7
السوائل بكميات كافية مطلوبة:
			
الوزن
<  10كجم		
 20 - 11كجم 		
>  20كجم 		

االحتياجات من السوائل  /اليوم
حوايل  1000مل
 1500 - 1000مل
 - 1500حد أقىص  2500مل

ضع يف اعتبارك أيضً ا أن بعض املواد الغذائية تحتوي عىل الكثري من السوائل ،عىل سبيل
الرثيد (العصيدة) والزبادي.

عادات دخول املرحاض
من املهم أن يعتاد الطفل عىل دخول املرحاض بأوقات منتظمة ،ويُفضل أن يكون ذلك يف
نفس الوقت يف كل يوم .بعد أن يتناول الطفل الطعام ومتتلئ معدته ،يقوم الجسم
بإرسال إشارة إىل املستقيم ليك يتم إفراغه .ومن ثم فإن الفرصة األكرب لدفع الطفل إىل
التربز تكون بعد تناول وجبته بوقت قصري .عاد ًة ما يكون من األفضل القيام بذلك بعد
العشاء أو يف املساء عندما يكون املنزل أكرث هدو ًءا .من املهم أن يجلس الطفل عىل مقعد
املرحاض لفرتة من الوقت ،حتى وإن مل يؤدي ذلك إىل أية نتيجة .ابدأ بـ  20 - 15دقيقة،
واجعل تلك املدة أقرص إذا احتج الطفلُ .يكن أن يعتاد الشخص عىل قراءة قصة خيالية
كل يوم يف املرحاض .من الجيد أن يكون هناك مسند لألقدام يف شكل كريس خشبي
قصري بال مساند لألطفال الصغار.
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كام أن التشجيع مهم أيضً ا .غالبًا ما نستخدم امللصقات التي ميكن للطفل لصقها
يوميًا بعد زيارة املرحاض .من املهم مكافأة الطفل عىل ما يقوم بفعله ،أي جلوسه
عىل مقعد املرحاض .وعىل الرغم من ذلك ،فقد ال يكون يف إمكان الطفل التحكم يف
التربز يف البداية ،وبالتايل ال ينبغي علينا تقديم مكافأة عىل التربز حتى يتعلم الطفل
السيطرة عىل األمر.

كيف يتم معالجة اإلمساك؟

يف املامرسة العملية ،حاول أن تجعل براز الطفل لي ًنا بحيث يأيت تلقائيًا عندما يجلس الطفل
يف املرحاض .والعالج األسايس هي األدوية امللينة التي ينبغي استخدامها لفرتة طويلة.
ينبغي أن يكون الرباز ذو قوام ال يؤدي إىل حدوث آالم حال تربز الطفل (أن يكون
قوامه يف الغالب مثل البوريه أو هريس البطاطس) .وبسبب متدد مستقيم الطفل
لفرتة طويلة ،فإنه بحاجة إىل الكثري من الرباز قبل أن ميتلئ مرة أخرى .يشعر الطفل
بحاجة إىل التربز فقط عندما يضغط الرباز عىل جدران األمعاء .ومن ثم فإن العديد
من األطفال ببساطة ال يشعرون عندما يكونون بحاجة إىل التربز إال بعد مرور يومني،
وبالتايل ال يفهمون عندما تقول «لكنك تشعر بحاجة إىل التربز» (انظر الصور يف
الصفحة  9و .)10
إذا حدث جرح للطفل يف فتحة الرشج ،فإنه يتم معالجته بشكل مناسب باستخدام
مرهم مسكن مثل ( Xyloproctوهو دواء ُيكن الحصول عليه من الصيدلية دون
الحاجة إىل وصفة طبية)
يتم إعطاء الحقنة الرشجية الصغرية إذا:
 .1مل يتربز الطفل لثالثة أيام.
 .2تربز الطفل يف رسواله
(حتى لو تربز الطفل تلقائيًا بوقت سابق من نفس اليوم).
	.3قد يتطلب األمر يف بعض األحيان حقنة رشجية يومية يف
بداية العالج.
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امللينات

إن امللينات (يطلق عليها أيضً ا امل ُسهالت) تقوم مبزج املاء مع الرباز ،مام يجعله أكرث
ليونه .وليك يرسي هذا األمر بشكل جيد ،من املهم أن يتم رشب كمية كافية من املاء
أثناء تناول الطعام ،وإال يكون تأثري العالج عكيس متا ًما ،أي أن يُصبح الرباز أكرث متاسكًا.
ُيكن استخدام األدوية التي تؤدي إىل نزول السوائل إىل األمعاء حتى يُصبح الرباز لي ًنا
(عىل سبيل املثال  )Movicol / Forlaxأو النشويات التي متتص السوائل (عىل سبيل
املثال اللكتولوز) .ينبغي استخدام هذا النوع من العالج لفرتة طويلة ،ويف حاالت عديدة
تصل فرتة العالج إىل ستة أشهر .والغرض من جعل الرباز لي ًنا هو ليك ال يؤدي إىل حدوث
آالم للطفل أثناء تربزه.

املنشطات املعوية

إن هذه املجموعة من األدوية تقوم بتحفيز العضالت ،مام يجعل التربز لدى
الطفل يتم بشكل أسهل .يُصبح الرباز أكرث ليونة ألنه يتم امتصاص كمية
صغرية من املاء وهو يف طريقه .وهذا النوع من األدوية يُطلق عليه يف العادة
«األدوية التي تؤدي إىل االعتياد عليها» وينبغي تجنب العالج طويل األمد
بهذا النوع من األدوية .ومع ذلك ،ففي حالة حدوث إمساك لدى الطفل
يكون تجنب العالج بهذا النوع من املنشطات املعوية (عىل سبيل املثال
 Cilaxoralأو  )Laxoberalأكرث خطورة من تقديم العالج بها لبضعة أشهر.

الحقنة الرشجية الصغرية

إن الحقن الرشجية املختلفة تُساعد عىل إفراغ املستقيم عندما يتجمع الرباز فيه .تؤدي
البعض منها إىل تليني الرباز (عىل سبيل املثال  Resulaxو  )Klyxوتؤدي البعض اآلخر
منها إىل تطوير رغوة أكسيد الكربون لتصبح مبثابة املحفز ليك يشعر الشخص بحاجة إىل
إفراغ املستقيم (عىل سبيل املثال  .)Relaxitيف حالة وجود مشاكل قصرية األمد ،يعمل
 Resulaxو  Relaxitبشكل جيد ،ولكن يف حالة املشاكل طويلة األمد ،يكون التأثري
حجم ،مثل .Klyx
أفضل عند استخدام حقنة رشجية أكرب ً
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ما هي املدة التي ينبغي أن يستمر خاللها عالج الطفل؟

ال يكفي التأكيد عىل أن هذه مشكلة تستغرق عدة أشهر ،وأحيانًا سنوات لحلها .إنها
مسألة عناد وصرب للوالدين ومواصلة العالج حتى اختفاء كافة األعراض لدى الطفل
لبضعة أسابيع.
ينبغي أخذ الحقنة الرشجية لحل مشكلة اإلمساك املؤقت ،التي ُيكن أن تحدث
بسبب البقاء مستلق ًيا لفرتة طويلة (عدم الحركة الكثرية).
ومن خالل العالج يُصبح الرباز أكرث ليونة ،وتستعيد األمعاء ليونتها ببطء .وبعد 6 - 4
أشهر قد يعود الشعور بالحاجة إىل التربز إىل الطفل مرة أخرى ،حتى عندما يكون
هناك كميات صغرية من الرباز يف املستقيم .يف حالة تكرار اإلمساك ،ينبغي أن يتم
إجراء العالج مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.

هل الدواء من األدوية التي تؤدي إىل االعتياد عليها؟

ال عىل العكس من ذلك فإن خطر استمرار املعاناة لفرتة طويلة يكون كب ًريا ،إذا مل يتم
أخذ الدواء الذي يحدده الطبيب.

متى ينبغي االتصال بالطبيب؟

ُيكن أن يكون اإلمساك طويل األمد بسبب مرض يف املستقيم ،أو مرض عام آخر .إذا
مل يكن لإلجراءات املذكورة أعاله تأثري واضح عىل إمساك الطفل ،قم باستشارة طبيبك
إلجراء مزيد من الفحوصات واإلحالة إىل عيادة األطفال.
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اإلمساك
اإلمساك
Förstoppning

اإلسهال
Diarré
باإلمساك
املصابavföring
لدى الطفالfinns
املستقيمi ändtarmen
من الرباز يوجد يف
القدر
Så här
mycket
hos
ettهذا
 إال أنförstoppning.
عىل جدار املستقيمAvföringen
يقوم الرباز بالضغط
.املزمن
barnشديدة
medالكتلة
kronisk
trycker
اللنيtarmväggen
القليل من الربازmen
األحيان ينزل
يف كثري منklumpen
.يصعب خروجها
التامسك
på
den hårda
är svår
.رسواله
يف
الطفل
ويتربز
،التامسك
شديدة
از
رب
ال
كتلة
بجانب
املوجود
att få ut. Ofta rinner det lite lös avföring bredvid
ربازbarnet
تكون كتلة ال
عندماiالرشج
إلقفال فتحة
الطفلattعىل
يصعب
och
bajsar
byxorna.
Det الضغط
är svårt
knipa
.املستقيم كبرية
شديدة التامسك املوجودة يف
tätt med en så stor klump
i ändtarmen.

.يتمدد املستقيم أيضً ا بعد أن يتربز الطفل مبساعدة الحقنة الرشجية

Ändtarmen
även
sedan
. طويلةär
لفرتةlika
شدهاutspänd
العضالت بعد
وضعف
ارتخاءbarnet
هذا يرجع إىل
bajsat med hjälp av ett lavemang.
Detta beror på att muskulaturen blivit förslappad
av att vara utspänd så länge.

6 – 8 månaders
 أشهر8 - 6
behandling
العالج

.املستقيم
مساحة كبرية
ال هنكlite
ال يزavföring
،القليل من الرباز
När detيفbörjar
komma
finnsخروج
det عندما يبدأ
الطفل ال يشعر بحاجة
 فإن،املستقيم
ضغط الرباز عىل
وبسبب عدم
fortfarande
gott om
plats i جدار
ändtarmen.
Eftersom
إغالق الحلقةinte
 يتم.أخرى
بالكامل مرة
ميتلئ املستقيم
قبل أنsigإىل التربز
avföringen
trycker
mot väggen
känner
barnet inte bajsnödigt förrän ändtarmen är helt.املغلقة
full

حتى يتمكن
األدوية
باستخدام
شديد الليونة
واملبدأ هو جعل الرب
Principen
är att
med
mediciner
göraازavföringen
så
شكلهatt
 إىلbarnet
 وال يعود،ببطء
املستقيم مرونته
يستعيد
.إخراجهåtertar
الطفل من
mjuk
lätt bajsar
ut den.
Tarmen
األصيل إال بعد
sakta sin spänst men först efter .أشهر
fleraبضعة
månader
har
den återtagit sin ursprungliga form.

igen. Den onda cirkeln är sluten.

Ragnar Hanås :الصورة
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مستقيم عادي
عادي

Normal tarm
الغليظة
األمعاء
Tjocktarm

األمعاء الدقيقة
Tunntarm

املستقيم
Ändtarm

املرصان األعور
Blindtarm

Normal tarm
Tjocktarm
األمعاء الغليظة

Tunntarm

ازAvföring
الرب

املستقيم
Ändtarm

Normal
avföring
i ändtarmen.
جدارmängd
بالضغط عىل
يقوم الرباز
. يف املستقيمAvföringen
كمية الرباز العادية
trycker på tarmväggen och barnet känner sig
.التربز
إىل
بالحاجة
الطفل
شعور
إىل
يؤدي
املستقيم وهذا
bajsnödigt.

Ragnar Hanås :الصورة
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Normal mängd avföring i ändta
trycker på tarmväggen och ba
bajsnödigt.
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كتل منفصلة شديدة التامسك
)تشبه الجوز (يصعب خروجها

pm
Separate hårda
hard lumps,
ra,psm
ulu
kladdrraåhh eattaarraappeeSS
Separata
klumpar
ke
(hard
to att
pass
) .))tu åsfsattpa oatrådvrsa( hre( tsttöunn tekkilil
ikt nuts
nötter
(svåra
få ut).

Sausage-shaped
Korvformad
men
but lumpy
med klumpar.

ke aen
sausage
but with
Likt
korv men
cracks
on itspå
surface
med
sprickor
ytan.

ke a sausage or snake,
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