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  "١"بيماري هاي شايع گوارشي 

  اسهال
، )هفته 2كمتر از (اسهال افزايش دفعات و كاهش قوام مدفوع نسبت به وضعيت نرمال خود فرد است كه مي تواند بصورت حاد 

 ،اسهال ممكن است در اثر يك بيماري روده اي باشد و يا بر عكس. باشد) هفته 4بيش از (و يا مزمن ) هفته 2-4بين(پايدار 
بيشتر موارد اسهال حاد ، عفوني بوده و در اثر ويروس، باكتري يا انگل ايجاد مي شود و معموالً .منشاء خارج روده اي داشته باشد 

  .حاد هستند اسهال و استفراغويروس ها شايع ترين علت . خود محدود شونده است 
شايع ترين راه انتقال  .گيرد كه اسهال تداوم داشته باشد بررسي در يك بيمار داراي اسهال با منشاء غير عفوني زماني انجام مي

د عامل اسهال و يا به ميزان كمتري كوليت با غشاي نبسياري از داروها مي توان. اسهال باكتريال از طريق غذاي آلوده مي باشد
  .دساعت فروكش مي كنن 72خود محدود شونده بوده ودر طي  ،بسياري از موارد اسهال حاد .كاذب باشند

. هستند غنوزادان ، كودكان ، سالمندان و افراد ناتوان در ريسك بروز مرگ و مير در اثر تداوم اسهال و يا اسهال همراه با استفرا
پيش آگهي . اين گروه از بيماران در خطر اختالالت آب و الكتروليت و نيز اسيد و باز، كالپس قلبي عروقي و مرگ مي باشند

  . به عامل مسبب آن مي باشداسهال مزمن نيز وابسته 
  

  درمان •
  درمان هاي غير دارويي  -١

ساعت توصيه  24پرهيز از غذاهاي جامد و نيز فرآورده هاي لبني به مدت . تغيير در رژيم غذايي اولين قدم در درمان اسهال است
توصيه به مصرف غذايي سبك و قابل هضم به : هستند غبراي بيماراني كه همزمان با اسهال دچار تهوع و يا نيز استفرا .مي شود

  . ساعت مي گردد 24مقدار كم به مدت 
در كودكان شيرخوار دچار . با داروهاي ضد آن قابل كنترل نباشد توصيه مي شود غذايي از راه خوراكي مصرف نگردد  غاگر استفرا

  . مه پيدا كند اسهال حاد باكتريال توصيه مي شود كه مصرف شير مادر در آن ها ادا
استفاده از محلول هاي خوراكي در اين . در بيماراني كه دچار تخليه حجم شده باشند جايگزيني مايعات بدن توصيه مي گردد 

افزايش سديم شديد شده باشد به منظور جلوگيري از  كمبود آبدر مواردي كه بيمار دچار . توصيه شده است  ORSمورد بويژه 
  . آب و الكتروليت به صورت داخل وريدي مي گردد  جايگزينيدن بيمار و توصيه به بستري ش خون

  

  درمان دارويي  - 2

  اپيوئيدها و مشتقات آن ها * 
. افزايش مي دهند، تماس و جذب را مدت زمان اپيوئيدها زمان عبور از روده باريك را طوالني مي كنند و با افزايش ظرفيت روده

   .ال سوء استفاه و ايجاد وابستگي و بدتر شدن اسهال در برخي از موارد اسهال عفوني است محدوديت مصرف اين دسته دارويي احتم
  

  22:اطالعيه شماره 
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    ديفنوكسيالت
. در بازار دارويي دنيا موجود مي باشد ml5 /mg5/2 5ميلي گرمي در بازار دارويي ايران و شربت 5/2ديفنوكسيالت به صورت قرص هاي 

ميلي گرم در اين فرآورده موجود است كه در ضمن كمك به اثرات دارو باعث كاهش خطرات سوء استفاده از  025/0مقدار كمي آتروپين 
  . آن مي شود 

ميلي گرم تجاوز نشود ،  20ثر دوز روزانه بار در روز بكار رود و از حداك 4تا  3ميلي گرم ،  5الي  5/2در بزرگساالن هنگامي كه در مقادير 
همانند لوپراميد، ديفنوكسيالت نيز نبايد در بيماراني كه در ريسك اسهال باكتريال با اشرشياكولي، شيگال يا . عوارض جانبي محدودي دارد
  .سالمونال باشند، تجويز گردد

  لوپراميد 
در بازار   ml5 /mg1 ميلي گرم در بازار دارويي ايران به همراه شربت 2ول اين دارو به شكل قرص و كپس. لوپراميد اثر ضد ترشحي دارد

 2ميلي گرم خوراكي در ابتد، سپس  4دوز معمول بزرگساالن . كنترل اسهال حاد و مزمن بكار مي روددر دارويي دنيا موجود مي باشد و 
تي مصرف گردد اين دارو عوارض محدود ي دارد ساگر به در .ميلي گرم در روز است 16ميلي گرم پس از هر با دفع مدفوع شل تا حداكثر 

وپراميد همچنين مي تواند ل. ساعت بعد از تجويز لوپراميد تداوم پيدا كند نياز به ارزيابي بيشتر دارد 48اسهالي كه ). نظير گيجي و يبوست(
  .ا بيسموت داردكارايي برابر  ب مورد مصرفدر برخي از موارد اسهال مسافرتي تجويز شود و در اين 

  

  مواد جاذب * 
مكانيسم عمل غير اختصاصي دارند و مواد  مواد جاذب،. اثبات نرسيده است هاين فرآورده براي كنترل عالئم بكار مي روند و كارايي آنها ب

  پكتين و پلي كربوفيل  -مانند كائولين غذايي، سموم و داروها را جذب مي كند
  

  : فرآورده هاي ضد ترشحي * 
فعاليت ضد ترشحي ، ضد التهاب و آنتي باكتريال دارد كه در سوء هاضمه ، كرامپ هاي شكمي و كنترل اسهال نظير اسهال : بيسموت

بيسموت جذب تتراسيكلين را كاهش مي دهد و . دوز در روز مي باشد  8دقيقه تا  30دوز دارو دو قرص جويدني هر . مسافرتي كاربرد دارد 
  .به تيره شدن رنگ زبان و مدفوع مي شود  در تداوم تجويز منجر

  

  فرآورده هاي حاوي آنزيم الكتاز * 
زماني كه بيماري در اين آنزيم كمبود . الزم است الكتوزالكتاز براي هضم . عدم تحمل الكتوز كاربرد دارندناشي از اين فرآورده ها در اسهال 

  .داشته باشد، مصرف فرآورده هاي لبني منجر به بروز اسهال اسموتيك مي گردد 
  

  فرآورده هاي حاوي الكتوباسيلوس * 
ستفاده بر اساس شكل دوز مورد ا. اين فرآورده ها با هدف نرمال كردن فعاليت روده و مهار رشد ميكروارگانيسم هاي پاتوژن بكار مي روند

مهمترين شكايت بيماران مصرف . فرآورده هاي حاوي الكتوباسيلوس بايد باشير، آب ميوه يا آب مصرف شوند. دارويي متفاوت خواهد بود
  .كننده اين فرآورده هاي دارويي نفخ مي باشد 


