المراض الهضمية (االسهال واالمساك)

اعداد د .محمد هارون
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إعطاء د .وفاء ابراهيم

اإلسهال
مقدمة:
يعرف اإلسهال بأنه زيادة في عدد مرات التغوط املائي أو الطري بالنسبة لعادات التغوط االعتيادية لشخص ما
.يمكن أن يرافق اإلسهال :الغثيان ,اإلقياء ,فقدان الشهية ,املغص أو النفخة.
يصنف بأنه حاد) أكثر من 7أيام  (,ملح) أكثر من  41يوما ( مزمن) أكثر من شهر(.
االنتشار والوبائيات:
ليس معروفيا تماميا وذلي لن معظي املرضيى يتيداوون بشيل ذاتيي واليطلبيون النصييةة أو اليدواء ولكنيه يةتي
املرتبة الثانية في بريطانيا من بين أكثر الحاالت الطبية شيوعا.
يتكرر اإلسهال بشل عام مرة إلى مرتين في العام.

اإلمراضية:
يةت التهاب املعدة والمعياء الحياد السيب الكثير شييوعا لإلسيهال وهيو فيروسي غالبيا فيي منشيهه ( Rotavirus,
)Norwalk virus, Norwalk-like virus
وتلع ال  Rotavirusالسب الكثر شيوعا عند الطفال الصغر من السنتين.
ينتق هذا اإلسهال الفيروسىي) مهما اختلف نوع الفيروس (عبر الطريق الفموي البرازي.
يؤدي استنساخ الفيروس إلى تخري زغابات المعاء الدقيقة العلوية مما ينقص من سطح االمتصاص.
تلع الساملونيلال والشيغال دورا في اإلسهال الجرثومي وتغزو وتخترق مخاطية املعيالصغير
بسنما تنتج ال)  E.Coliالسب في إسهال املسافرين (وال  Bacillusذيفانا مةرضة بذل اإلفراز الفعال للشيوارد
في ملعة المعاء.
ينج اإلسهال الجرثومي عن تناول الطعام والشراب امللوثين.

التشخيص التفريقي:
إن اإلسهال لس مهددا للحياة غالبا .إن معظ أسباب اإلسهال هي جرثومية أو فيروسية
ويستطيع صيدلي املجتمع تدبير حاالت كثيرة من اإلسهال .إن التجفاف هو االختالط
الرئسسىي الخطير وخاصة عند الصغار والكبار

ويج طرح السهلة التالية على املريض ليت التشخيص الصحيح:
التكرار وطبيعة التغوط؟
إن املرضى بإسهال حاد ومةدود سيلون لديه براز مائي متكرر أكثر من العادة.
اإلسهال املرافق للدم واملخاط يةتاج إلى التةوي الستبعاد الخمج الغازي مث ذل

املسب بالشيغلال والستبعاد المراض املعوية االلتهابية.
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التاريخ؟
إن قصة متكررة لإلسهال بدون سب واضح تتوج التةوي .
املدة؟
إن اإلسهال املزمن يتوج التةوي .إن أكثر المراض املسببة لإلسهال املزمن هي متالزمة المعاء الهيوجة .
سرطان اللولون والمراض االلتهابية.

بدء ظهور األعراض؟
إن تناول أطعمة ملوثة جرثوميا سيظهر اإلسهال خالل عدة ساعات ) جراثي مفرزة للذيفانات (أو خالل 3أيام .
لذل يج السؤال عن الطعمة املتناولة خالل اليام القليلة املاضية ويج السؤال إذا كان شخص آخر قد
تناول من نف الطعام وظهرت لديه نف العراض.

وقت اإلسهال؟
إن الشخاص الذين لديه إسهال في الصباح يدل غالبا على متالزمة المعاء الهيوجة.
بسنما يدل اإلسهال الليلي غالبا على أمراض المعاء االلتهابية.

السؤال عن تغير في العادات الغذائية؟
إن تغيرا في العادات الغذائية يمكن أن تسب خلال في وظيفة المعاء مثلما يظهر في عطالت نهاية السبوع .إن
سفرا إلى بلد لس غربي يمكن أن يسب إسهاال بالجيارديا.

ظهورعالمات تجفاف؟
تجفاف خفيف) أق من  )%5يظهر بجفاف خفيف للمخاطيات ,فقدان انتفاخ الجلد وعيون غائرة.
متوسط ( )%10-5يتجلى بأن العيون واليافوخ يلونان غائرين ,ف جاف ,بول شحيح وسيلون املريض عطشا

بشل معتدل.
األعراض:
تبدأ العراض بشل سريع مع كون املريض يتمتع بصحة جيدة قبله .يمكن أن يرافق الغثيان واإلقياء) قب أومع بداية ظهور اإلسهال الحاد (.يمكن أن يةدث مغص أو أل .
 إذا كان السب فيروسا )  ( rotavirusفإن أعراضا بادرية مث الرشح والسعال يمكن أن تظهر.إن اإلسهال الخمجي الحاد يلون مائيا بطبيعته دون وجود دم.-تزول العراض خالل يومين الى أربعة أيام مع أن االسهال املسب بي  Rotavirusيمكن أن يستمر ملدة أطول.

الحاالت الواجب استبعادها:
متالزمة المعاء الهيوجة.
الخمج بالجيارديا.
التهاب اللولون القرحي.

داء كرون.
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األدوية املسببة لإلسهال:
مضيادات الحموضية الحاوييةعلى املغنزييوم ,الصيادات واسيعة الطييف , NSAIDs ,الديجوكسيين بجرعيات عاليية ,
التناول املفرط للكةول أو لللافهين ,مثبطات مضخة البروتون,املدرات التيازيدية.

الحاالت الواجب تحويلها:
تغيرات في عادات التغوط ) طويلة املدة ( في عمر أكبر من  50عاماإلسهال التالي لسفر إلى مناطق ذات مناخ مداري أو شبه مداري.استمرار اإلسهال لكثر من  3-2أيام عند الطفال أو املسنيناملرضى غير القادرين على أخذ السوائ فموياوجود دم أو مخاط في البراز.نزوف املستقي .عالمات تجفاف.أل بطني شديد.اإلسهال الدهني.-الش بوجود سدادة برازية عند املسنين

أدوية الOTC :
-1املعالجة املعاوضة للسوائل) ( Oral rehydratation therapy ORT
تمتاز بأنها فعالة جدا وبسيطة ومنقذة للحياة.
إن املحليول املوصيى بيه مين قبي منظمية الصيحة العامليية يةيوي 90ميليي ملياف /ل صيوديوم  20ميليي ملياف /ل
بوتاسيوم  80ميلي ملاف /ل كلوريد  80ميلي ملاف /بيكربونات  111ميلي مول غلوكوز.
في العديد من البلدان يضاف بدي عن الغلوكوز لعدم توفره مث الرز.
يج على الطفال والبالغين أن يأخذوا بين  200-400م بعد ك خروج سائ .
بعد تةضيره يةفظ في البراد ويشرب خالل  24ساعة.

-2لوبراميد:
يعطي كبسيولتان للبيالغين ( 4مي)) ثي  2ملي) أي كبسيولة بعيد كي إسيهال والتزييد جرعتيه عين  16ملي)/ييوم .
ويستعم عند <  12سنة
-3تحت ساليسيالت البزموت :يعط من عمر  6سنوات.
-1الكاؤالن :مادة ادمصاصية
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األلم البطن abdominal pain
إذا تشارك الل البطني مع واحد مما يلي فإنه يج التةوي إلى الطبس :
الل املترافق مع حم .فقر الدم.فقد الوزن.القه .التغوط السود.عسر البلع والقيء.املسنون.الحم أو االشتباه بالحم .ال ض.-الل الشديد أو املتشعع.

األسئلة الواجب طرحها على املريض:
أوال -موقع األلم:
يج معرفة تةديد موقع الل وذل بناء على املعرفة التشريةية للبطن.

ثانيا -وجود ألم بطن فقط:
غالبا وجود أل بطني فقط بدون أعراض أخرى ال يدل على مرض خطير ويلون الل مةدودا وال يمكن تةديد
سب واضح.

ثالثا-طبيعة األلم:
يترافق عادة في حرقة الفؤاد مع إحساس بالحرق.
الل التشنجي يشاهد في متالزمة  IBSوفي التهاب املعدة والمعاء.
أل املغص يشاهد عند التهاب الزائدة ,املغص الللوي ,التهاب املرارة واالنسداد املعوي.

رابعا -األلم املتشعع:
يج النظر لألل الذي ينتشر من ملانه إلى أماكن أخرى بةذر:
الل املنتشر إلى الخد والوجه واليد يمكن أو يلون ذا منشأ قلبي وعائي.الل املنتشر من منطقة مركزية إلى الربع السفلي اليمن من البطن يمكن أن يلونالتهاب الزائدة الدودية.
-الل املنتشر إلى الظهر يمكن أن يلون التهاب بنكرياس أو قرحة معدية.
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خامسا -شدة األلم:
إن السباب غير الخطيرة لألل البطني ال تسب أملا شيديدا .إن اللي املرافيق اللتهياب البنكريياس ,اللتهياب امليرارة
أو للقولنج الللوي يلون شديدا.

سادسا -عمر املريض:
مع زيادة العمر يلون السب خطيرا لألل البطني
إن التهاب الزائدة الدودية هو الل البطني الوحيد الذي ينتشر عند الشباب أكثر منه عند كبار السن.

سابعا -بدء ظهور األلم:
يمكن أن يلون الظهور تدريجيا أو فجائيا
إذا لي يةيدد السيب فيإن اللي البطنيي الفجيائي هيو عالمية خطييرة مليرض خطيير مثي التهياب الزائيدة ,القيولنج
الللوي ,التهاب املرارة,....

ثامنا -العوامل املفاقمة أو امللطفة لألعراض:
إن وجود طعام يمكن أن يفاق القرحات املعدية ومضادات الحموضة يمكن أن تلطف من الل .التهاب املرارة يمكن أن يفاق بالوجبات الدسمة.-إن الل في التهاب البنكرياس والتهاب الزائدة يلون أسوأ بالحركة.

تاسعا -األعراض املر افقة:
اإلقياء ,فقدان الوزن ,تغير العادة املعوية وظهور الدم تدل على إصابة خطيرة وتتطل التةوي .

اإلمساك Constipation
مقدمة:
يعرف اإلمساك بأنه حركة أمعاء غير متكررة مرتين أو أق أسبوعيا مع جهد وشد إلميرار بيراز قياس ومترافيق ميع
أل أو عدم إفراز كام .

االنتشار والوبائية:
شديد الشيوع ,يةدث في جميع الفهات العمرية وبشل خاص عند املسنين ( )40-25عامالشيخاص بعمير أكبير مين  65سينة يعيانون مين اإلمسياك( وعنيد غالبيية املسينين تليون حركية أمعياهه طبيعيية
ولكن يجدون جهدا في اإلفراغ.
ينج على الغل من طبيعة الحياة مث كثرة الجلوس ,نقص تناول السوائ ,ضعف التغذية
وبعض المراض املزمنة....
النساء أكثر عرضة لإلمساك من الرجال بثالث مرات.

اإلمراضية:
يزداد وقت املرور املعوي مما يؤدي إلى زيادة امتصاص املاء من الكتلة البرازية
وبالتالي زيادة قساوة الكتلة وصعوبة مرورها .وينج هذا من من نقص تناول اللياف
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وتغير نمط الحياة و/أو تغير البسهة أو من الدوية.

األسئلة الواجب طرحها على املريض:
تغير الروتين أو النظام الغذائي؟
عادة لإلمساك سب اجتماعي أو سب سلوكي .يلون عادة هناك سب واضح لظهور المساك.

األلم عند التغوط؟
يظهر الل أثناء التغوط مشللة موضعية حول الشرج وفي هذه الحالة نةو ل إلى الطبس .

وجود دم؟
إن ظهور دم في املرحياض ييدل غالبيا عليى البواسيير أو عليى التشيققات الشيرجية بسنميا إذا كيان اليدم ممزوجيا ميع
البراز عندها يج التةوي إلى الطبس .إن البراز السود القطراني يدل على نزف في الجهاز الهضمي العلوي.

املدة) حديث أو مزمن(؟
إمساك لكثر من أسابيع :إمساك مزمن.
إذا كان اإلمساك متكررا وسابقا قد زار املريض الطبس وأعطاه دواء عندها يمكن إعطاء
دواء له.
إن اإلمساك<  14يوما وبدون حوادث سابقة تتوج التةوي .

تغير نمط الحياة؟

ا
إن تغير العم مثال قد يسب شدة نفسية والتي قد تتظاهر بأعراض فيزيولوجية مث اإلمساك.

الحاالت الواجب نفيها:
اإلمساك املسب بالدوية :من الدوية التي تسب إمساك
الدوية ذات التأثير املضاد لللولينرجية) مثي  TCAs ,أدويية داء باركنسيون ,الدويية النفسيية (.الدويية الخافضية
للضغط مث الفيرابامي .
املسكنات الفيونية .الحديد.
السوكرالفات) الحاوية على أملنيوم(.

متالزمة المعاء الهيوجة.
الحم :يشيع اإلمساك عند الحوام وخاصة في الثلث الخير من الحم وذل بسب :
زيادة البروجسترون في الدم.انتقال وتوضع الرح مقاب اللولون.نقصان الحركية.تناول الحديد) .يعط هنا ملين كتلوي(.السييباب الوظيفييية عنييد الطفييال :ليس السيب عضيويا وإنميا ميثال تجربية رضيحية عنيد التغيوط) رغبية فيي
عدم التغوط بسب أل سابق عند التغوط(.

االكتهاب.
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سرطان اللولون واملستقي .
قصور الدرق.
أدوية الOTC :
ينصح أوال بتغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة مث زيادة الخضار والفواكه في الطعام وزييادة السيوائ
وزيادة التمارين والحركة والعم على تنشيط التغوط.
من الدوية املعطاة :العوام املزيدة للكتلة ,املحرضات ,امللينات السموزية ,ملينات
البراز.

أوال -املسهالت املزيدة للكتلة:
تةوي عديدات سلاكر والسللوز.هذه الدوية التهض وإنما تةتيب السيوائ فتزييد حجي الغيائط ,تسياعد عليى
تلاثر الجراثي اللولونية مما يزيد من طراوة الغائط.
من أمثلتها :ميتي السللوز .ينصح بشرب الكثير من املاء مع هذه الدوية) تعط للحوام (.
. -تةتاج إلى 2لي  3أيام لظهور التأثير

ثانيا -املسهالت املنشطة لحركة األمعاء:
تةرض أعصاب اللولون مباشرة وتزيد حركة المعاء مما يسب تةرك البراز وتنقص زمن العبور.
من أمثلتها :البسساكودي .
تعم خالل  12-8ساعة .من آثارها الجانبية :الل البطني . -

ثالثا -املسهالت الحلولية:
تةتب السوائ عبر آلية الحلول وتغير توزع املاء في البراز.
مين أمثلتهيا :أمييالح املغنزييوم , PEG ,الحقين الشيرجية الفوسييفاتية ,الحقين الشييرجية لسييترات الصيوديوم ,
الالكتولوز,...

رابع ا -املسهالت املطرية للبراز:
من أمثلتها :دوكيوسست الصوديوم وهو عام فعال على السطح غير متشرد ,زيت البارافين.
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