مركز ديترويت الطبي ()DMC

�معلومات حول طب
اجلهاز الهضمي

مرض ارتداد أحماض املعدة إلى املريء ()GERD

إن مرض ارتداد أحماض املعدة إلى املريء اضطراب هضمي يتسبب به ارتداد
األحماض املعدية من املعدة إلى املريء .وتعد احلرقة في املعدة ،التي تسمي
أيضا عسر هضم األحماض ،من أكثر األعراض شيوعا ملرض ارتداد أحماض
املعدة إلى املريء .ويتم وصف احلرقة في املعدة بألم صدري حارق الذي يبدأ
خلف عظام الصدر ويتحرك صعودا إلى الرقبة واحللق .وقد تستمر احلرقة طيلة
ساعتني وتزداد سوءا غالبا بعد تناول الطعام .وميكن أن يؤدي أيضا االستلقاء أو
االنحناء إلى األمام إلى احلرقة في املعدة.

سرطان القولون واملستقيم ()Colorectal

تتطلب العديد من االضطرابات
الهضمية عناية سريرية
بواسطة طبيب/اختصاصي.
يتوفر لدى مركز ديترويت الطبي ( )DMCالعديد من طليعة
اختصاصيي الوالية في مجال طب اجلهاز الهضمي.

مرض األحشاء ()Celiac

مرض األحشاء هو مرض يصيب اجلهاز الهضمي ويتلف األمعاء الدقيقة بسبب
احلساسية ضد مادة الغلوتني املوجودة في القمح واجلاودار والشعير والشوفان.
ويتدخل هذا املرض الوراثي في عملية امتصاص العناصر الغذائية للطعام.
وعندما يتناول أشخاص مصابون مبرض األحشاء طعاما يحتوي على مادة
الغلوتني فإن جهاز املناعة لديهم يستجيب عبر إتالف األمعاء الدقيقة ،ما
يؤدي إلى سوء التغذية .ويعد مرض األحشاء املرض الوراثي األكثر انتشارا في
ويقدر بأن  2مليون أميركي مت تشخيصهم مبرض األحشاء.
أوروبا.
ّ

مرض كرون ()Crohn

مرض كرون هو التهاب يصيب األحشاء وهو مرض مزمن ميكن أن يتكرر ظهوره
في أوقات مختلفة على مدى احلياة .وهو يصيب عادة األمعاء الدقيقة ،وفي
أغلب األحيان اجلانب األسفل منها الذي يدعى امل ِ َعى اللفائفي .غير أنه في
بعض احلاالت ،تصاب األمعاء الدقيقة والغليظة على حد سواء به .وفي بعض
األحيان ،قد يؤثر االلتهاب أيضا في اجلهاز الهضمي برمته ،مبا في ذلك الفم أو
املريء أو املعدة أو املعي االثنا عشر أو الزائدة الدودية أو الشرج.

جْ
مرض ال َّرت ()Diverticular

إن سرطان القولون واملستقيم عبارة عن خاليا خبيثة تنتشر في القولون
والشرج .ويشكل كل من القولون والشرج جزءا من األمعاء الغليظة ،التي
تشكل بدورها جزءا من اجلهاز الهضمي .وقد تنتشر األورام السرطانية املوجودة
في القولون أو الشرج أيضا إلى أجزاء أخرى من اجلسم .ويشكل سرطان
القولون واملستقيم ،ما عدا سرطان اجللد ،السرطان األكثر شيوعا الذي يصاب
به الرجال والنساء على حد سواء.
فيما يلي ندرج األعراض األكثر شيوعا لسرطان القولون واملستقيم .إال أنه
يجدر اإلشارة هنا إلى أن كل شخص قد يختبر األعراض بشكل مختلف.
وينبغي على األشخاص الذين لديهم أي من األعراض التالية مراجعة أطبائهم
بشأنها ،باألخص إذا كانوا يتجاوزون اخلمسني من عمرهم أو إذا كان لديهم
تاريخ شخصي أو عائلي يتعلق بهذا املرض:
• حدوث تغ ّير في العادات املعوية مثل اإلسهال أو اإلمساك أو ضيق
البراز الذي يستمر أكثر من أيام قليلة
• نزيف في الشرج أو تواجد دم في البراز
• ألم تشنجي (مغص) أو متواصل
• فقدان الشهية على األكل
• التقيؤ
• ضعف وإرهاق
• اليرقان – اصفرار اجللد والعينني
وقد تشبه أعراض سرطان القولون واملستقيم حاالت مرضية أخرى ،مثل
العدوى وداء البواسير ومرض التهاب األمعاء .كما أن من احملتمل أن يصاب املرء
بسرطان القولون دون ظهور أية أعراض له .لذا يجب استشارة الطبيب دائما
فيما يخص التشخيص.
إذا كنت قلقا من احتماالت اإلصابة بالسرطان ،فيمكنك مناقشة األمر مع
طبيبك .وفي حال لم يكن لديك طبيب ،فإن مركز  DMCالطبي ميكنه أن
يجد لك طبيب .يرجى االتصال على الرقم  1-888-362-2500بني الساعة
 8:30صباحا و  5:00مساء ،من االثنني وحتى اجلمعة.

لدى بعض األشخاص أكياس صغيرة في القولون منتفخة إلى اخلارج من خالل
نقاط ضعيفة .مرض الرَّ جْت عبارة عن التهاب أو عدوى في هذه األكياس ،املعروفة
هاب
بال ُردوب .في حالة إصابة الردوب أو التهابها فإن هذه احلالة تسمى الْ ِت ُ
الرَّت .هذا املرض شائع في البلدان املتقدمة أو الصناعية – باألخص في الواليات
املتحدة – حيث تنتشر أنواع احلميات املنخفضة األلياف.
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