
Health Topic: Short Bowel Syndrome 

 )SBS(متالزمة األمعاء القصیرة 
 

األمعاء  ا منتحدث اإلصابة بمتالزمة األمعاء القصیرة حینما ال یعمل جزء كبیر من األمعاء بصورة طبیعیة. ویحدث ھذا إذا ما تم استئصال جزًءا كبیرً 
 جراحًیا أو إذا ولد الطفل بأمعاء قصیرة بشكل غیر طبیعي.

 
 مضاعفات متالزمة األمعاء القصیرة

 عدم زیادة وزن الطفل (أحیاًنا ما تسمى "فشل النمو") •
 الجفاف •
 نقص الفیتامین نتیجة سوء االمتصاص في األمعاء •
 قُرح بسبب حمض المعدة الزائد •
 فرط نمو البكتیریا في مناطق من األمعاء المتمددة •
 حصوات في الكلي وحصوات مراریة بسبب سوء امتصاص الكالسیوم أو العصارة •
 مرض الكبد •

 
 أسباب اإلصابة بمتالزمة األمعاء القصیرة 

 عند ظھوره مع الوالدة، یصاب األطفال بمتالزمة األمعاء القصیرة بسبب:
 ضیق أو انسداد أمعائھم •
 أمعاء صغیرة وقصیرة بشكل غیر طبیعي •

 
 یمكن اإلصابة بمتالزمة األمعاء القصیرة بسبب عملیة جراحیة:

 ) لدى األطفال NECااللتھاب المعوي القولوني الناخر ( •
 التواء األمعاء (االنفتال) •
 استئصال األمعاء بسبب مرض كرون •
 إزالة جزء من األمعاء ألسباب أخرى (مثل األورام وعدم وصول الدم بشكل طبیعي، والتضیقات، إلخ) •

 
 أسباب أخرى:

 انسداد معوي كاذب أو تحرك غیر طبیعي لألمعاء •
 تلف في األمعاء نتیجة للعالج االشعاعي •

 
 عراضاأل
 عدم زیادة وزن أو فقدان في الوزن •
 انتفاخ •
 فقدان الشھیة •
 زیادة الغازات  •
 براز كریھ رائحة •
 اإلرھاق •
 جلد شاحب المظھر وخالي من الحیویة •
 التقیؤ •

 
 العالج

ن لألطفال حدیثي الوالدة، یمكن أالنظام الغذائي الصحیح ھو العامل الرئیسي لمساعدة الجسم في امتصاص جمیع المواد المغذیة التي یحتاجھا للنمو.  
كون ھناك تیتكون النظام الغذائي من لبن األم أو حلیب الرضع الصناعي مسبق الھضم أو غیر المثیر للحساسیة. في المرحلة األولیة من العالج، عادة 

د أیضا أمًرا ھاًما. ھناك أمل في أن یزداد حجم األمعاء حاجة إلى التغذیة الوریدیة من أجل النمو والترطیب الجید. معالجة نقص الفیتامینات وفقر الدم تع
ألمعاء اعة اوأن تتكیف في النھایة حتى تكون قادرة على أداء جمیع وظائفھا المطلوبة دون الحاجة إلى التغذیة الوریدیة. یمكن األخذ في االعتبار زر

 لألنواع الشدیدة من متالزمة األمعاء القصیرة.
 

 طبیبمتى ینبغي االتصال بال
اء عاتصل بالطبیب إذا كان طفلك ال یتغذى بشكل جید أو ال یتصرف بشكل طبیعي.  اتصل بالطبیب إذا كان لدى طفلك الذي یعاني من متالزمة األم

 فھرنھایت). 100.4القصیرة خط مركزي وأصیب بحمى (أعلى من 
 


