
 
 

 :التعريف
تتحرك  حيث بشكل فعال من خالل المستقيم الفضالت عدم القدرة على التخلص منهو 

وعدد مرات التبرز  مما قد يجعل البراز يصبح صلبًا وجاًفا ببطء شديد خالل الجهاز الهضمي
 .أقل من ثالث مرات في األسبوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :األسباب
 ماء،قلة تناول األلياف وعدم ممارسة الرياضةسوء العادات الغذائية مثل قلة شرب ال. 
 كسل في حركة األمعاء دون وجود مرض. 

 قد يظهر اإلمساك كعرض ألحد األمراض التالية: 
o تضخم القولون الخلقي أمراض الطفولة مثل. 
o مرض السكريمضاعفات مثل  حالة صحية تؤثر في هرمونات الجسم ،

 .الحمل وخلل في عمل الغدة الدرقية
o جهاز العصبي المركزيأمراض ال. 
o أمراض األمعاء الغليظة. 
o ك مثل مكن أن تؤدي إلى اإلصابة باإلمساتناول بعض أنواع األدوية ي

 .الكالسيوم والحديد
o صعوبة تحريك العضالت المسؤولة عن اإلخراج. 

 
 
 
 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحيقسم   
 

بالغيناإلمساك المزمن لدى ال  
Chronic Constipation in Adults 

HED01.INFO91/1 



 :عوامل الخطر
 التقدم بالعمر. 
  لأكثر من الرجابين النساء  الجنس حيث يكثر انتشار اإلمساك. 
 بالجفاف اإلصابة. 
 األلياف غذائي قليل نظام اتباع. 
 قلة الحركة. 
  تناول بعض األدوية، بما في ذلك المهدئات والمخدرات وبعض مضادات االكتئاب أو

 .وبعض المكمالت الدوائية كمكمالت الكالسيوم والحديد أدوية انخفاض ضغط الدم
 ألكلوجود حالة صحية نفسية مثل االكتئاب أو اضطراب في ا. 

 
 :األعراض

 التبرز ألقل من ثالث مرات أسبوعيًا. 
  تكتل وصالبة البراز. 
 الحزق عند التبرز. 
  انسداد في المستقيم يمنع التبرزبالشعور. 

 
 :التشخيص

 التاريخ المرضي 
 الفحص السريري 
 تحاليل مخبرية. 
 منظار القولون. 

 
 :المضاعفات

 :يمكن أن تتضمن مضاعفات اإلمساك المزمن ما يلي
 البواسير . 
 يالشق الشرج. 
 انحشار البراز . 
 هبوط المستقيم.  
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 :العالج
  وذلك بتناول  في النظام الغذائي بشكل تدريجيزيادة كمية األلياف

  .وفق إرشادات أخصائية التغذية الفواكه و الخضار

  (كوب 21)ائل يومياً كمية مناسبة من السوتناول. 

 تناول منتجات الكافيين بكافة أنواعها الحد من. 

 بشكل منتظمالرياضة  ةمارسم.  

 لمحاولة التغوط يوميد موعد يحدت و تجنب حبس البراز.  

 على المرحاض لتسهيل  جلوسال دعن نقدميالضع دعامة أسفل و

 .عمل األمعاء خالل عملية التغوط

  حيث  دون وصفة طبية بعد استشارة الطبيبالتي تباع  المليناتاستخدام

 و مكمالت األليافمثل  تليين البراز وتسهيل حركة األمعاءتعمل على 

 .الحقن الشرجية والتحاميل

 عند ظهور المضاعفات ي الجراحالتدخل و دوية استخدام األ. 

 
 

 :الحاالت التي توجب زيارة الطبيب

 لمنزلياإلمساك ألكثر من أسبوع بعد العالج ا اراستمر. 
 ألم في منطقة الشرج. 
 وجود دم في البراز. 
 تسرب البراز بشكل ال إرادي. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :المراجع
 مايو كلينيك 
 ويب طب 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
لتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيبل  
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