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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                    

 اسهال

 اجمالی بررسی

 .است شایع مشکل یک - مکرر احتماالً و آبکی ، شل مدفوع - اسهال

 ، اما. ندارد ادامه روز چند از بیشتر و است مدت کوتاه معموالً اسهال ، خوشبختانه

 مشکل که دهد می نشان معموالً ، کشد می طول ها هفته اسهال که هنگامی

 شما است ممکن ، اید شده مبتال اسهال به بیشتر یا هفته چند اگر. دارد وجود دیگری

 عفونت مانند تر جدی اختالل یک یا پذیر تحریک روده  اختالل مانند بیماری یک

 .باشید داشته روده التهابی بیماری یا مداوم

 

 عالئم

 :باشد زیر موارد شامل است ممکن اسهال با مرتبط ها نشانه و عالئم

 آبکی و شل مدفوع

 شکم کرامپ

 شکم درد

 تب

 مدفوع در خون

 مدفوع در مخاط
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 نفخ

 تهوع حالت

 دفع به فوری نیاز

 کنید مراجعه پزشک به زمانی چه

 :کنید مراجعه خود پزشک به زیر موارد داشتن صورت در ، هستید بالغ فرد اگر

 دارد ادامه روز چند از بیش شما اسهال

 شوید می آب کم شما

 دارید( روده انتهای)رکتوم یا شکمی شدید درد

 دارید سیاه یا خونی مدفوع

 دارید( سانتیگراد درجه 39) فارنهایت درجه 102 باالی تب

 آب کمبود به تواند می سرعت به اسهال ، کوچک کودکان خصوص به ، کودکان در

 کودک اگر یا نیافته بهبود ساعت 24 طی در شما فرزند اسهال اگر. شود منجر بدن

 :بگیرید تماس خود پزشک با است زیر دچارموارد

 انگشتان بین در را بیمار ناف اطراف ،پوست آبی کم تست برای)شود می آب کم

 اگر ولی ندارد آبی کم مشکل شد باز ثانیه 3 درعرض اگر کنید رها سپس گرفته خود

 (.بگیرد مایعات یا سرم فورا باید و دارد آبی کم کودک شد باز آهسته سرعت با

 دارد( سانتیگراد درجه 39) فارنهایت درجه 102 باالی تب

 است سیاه یا خونین مدفوع دارای
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 علل

 شود جمله از اسهال باعث تواند می شرایط و ها بیماری از تعدادی

 

 Norwalk ویروس شامل شوند اسهال باعث توانند می که هایی ویروس.ها ویروس

 اسهال عمده دالیل از یکی روتاویروس. است ویروسی هپاتیت و سیتومگالوویروس ،

 شود( COVID-19) 2019 کروناویروس بیماری باعث که ویروسی. است کودکان در حاد

 .است بوده همراه اسهال و استفراغ ، تهوع جمله از گوارش دستگاه عالئم با نیز

 

 بدن به را ها انگل و ها باکتری تواند می آب یا آلوده غذای. ها انگل و ها باکتری

 از ناشی اسهال ، توسعه حال در کشورهای در مسافرت هنگام. کند منتقل شما

 Clostridium. شود می نامیده مسافرتی اسهال اغلب ها انگل و ها باکتری

difficile شود جدی های عفونت باعث تواند می که است ها باکتری از دیگری نوع 

 طی در یا بیوتیک آنتی دوره یک از بعد است ممکن و شود می اسهال باعث که

 .شود ایجاد بستری

 

 آنتی. شوند اسهال باعث توانند می ها بیوتیک آنتی مانند داروها از بسیاری داروها

 تعادل تواند می امر این ، برند می بین از را بد و خوب های باکتری ها بیوتیک

 می اسهال باعث که دیگری داروهای. کند مختل را شما روده در ها باکتری طبیعی

 .هستند منیزیم با اسیدها آنتی و سرطانی داروهای شوند
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 که افرادی. دارد وجود لبنیات سایر و شیر در که است قندی الکتوز. الکتوز تحمل عدم

 تحمل عدم. دارند اسهال لبنی محصوالت خوردن از بعد دارند مشکل الکتوز هضم در

  هضم به که آنزیمی سطح زیرا یابد افزایش است ممکن سن افزایش با الکتوز

 کند می کمک کودکی از بعد الکتوز

 .میکند افت

 

. شود می یافت عسل و ها میوه در طبیعی طور به که است قندی فروکتوز. فروکتوز

 در. شود می اضافه خاصی های نوشیدنی به کننده شیرین بعنوان اوقات بعضی

 .شود اسهال به منجر تواند می دارند مشکل فروکتوز هضم در که افرادی

 

 مصنوعی های کننده شیرین - مانیتول و سوربیتول. مصنوعی های کننده شیرین

 در اسهال ایجاد باعث توانند می - قند بدون محصوالت سایر و آدامس در موجود

 .شوند سالم صورت این غیر در افراد برخی

 باعث تواند می اوقات بعضی صفرا کیسه یا شکم برداشتن های جراحی. جراحی عمل

 .شود اسهال

 

 ، کرون بیماری جمله از ، دارد دیگری علل مزمن اسهال. گوارشی اختالالت سایر

 .پذیر تحریک روده سندرم و میکروسکوپی کولیت ، سلیاک بیماری ، اولسراتیو کولیت
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 عوارض

 تواند می درمان عدم صورت در که شود بدن آب کمبود باعث تواند می اسهال

 و مسن بزرگساالن ، کودکان در ویژه به بدن آب کمبود. باشد زندگی کننده تهدید

 .است خطرناک دارند ضعیف ایمنی سیستم که کسانی

 .بگیرید کمک پزشک از ، دارید جدی آبی کم عالئم اگر

 :شامل بزرگساالناین در آبی کم های نشانه

 حد از بیش تشنگی

 پوست یا دهان خشکی

 زیاد یا کم ادرار

 سر سبکی احساس یا سرگیجه ، ضعف

 خستگی

 تیره رنگ به ادرار

 :شامل  خردسال کودکان و نوزادان در آبی کم های نشانه

 بیشتر یا ساعت سه در مرطوب پوشک نداشتن

 زبان و دهان خشکی

 (سانتیگراد درجه 39) فارنهایت درجه 102 از باالتر تب

 اشک بدون گریه
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 پذیری تحریک یا پاسخگویی عدم ، آلودگی خواب

 ها گونه یا ها چشم ، شکم در رفته فر ظاهر

 

 پیشگیری

 ویروسی اسهال از جلوگیری

 از اطمینان برای. بشویید را خود دستان ، ویروسی اسهال شیوع از جلوگیری برای

 :دست کافی شستشوی

 دست از بعد را خود دستان. بشویید غذا تهیه از بعد و قبل را ها دست. بشویید مرتباً

 دمیدن و سرفه ، عطسه ، پوشک تعویض ، توالت از استفاده ، پخته گوشت به زدن

 روی بر صابون دادن قرار از پس. بزنید صابون ثانیه 20 با حداقل.بشویید خود بینی

 زمان این. دهید مالش هم روی ثانیه 20 برای حداقل را خود دستان ، خود دستان

 عدم صورت در.بخوانید بار دو را "مبارک تولدت" جمله با که است حالی در تقریباً

 سینک به توانید نمی وقتی. کنید استفاده دست کننده عفونی ضد از شستشو امکان

 دست لوسیون ضد. کنید استفاده دستی کننده ضدعفونی دستگاه از برسید ظرفشویی

 دو هر پشت قسمتهای و ها ها کناره حتماً و بمالید خود دست لوسیون عنوان به را

 .باشد داشته الکل درصد 60 حداقل که کنید استفاده محصولی از. بپوشانید را دست

 

 واکسیناسیون
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 از خود شیرخوارگان از محافظت به ، شده تأیید واکسن دو از یکی با توانید می شما

 مورد در. کنید کمک ، کودکان در ویروسی اسهال علت ترین شایع ، روتاویروس

 .بپرسید خود کودک پزشک از کودک واکسیناسیون

 

 مسافرتی اسهال از جلوگیری

 بهداشت آنجا در که کنند می سفر کشورهایی به که را افرادی معمول طور به اسهال

 :خطر کاهش برای. گذارد می تأثیر ، دارد وجود آلوده غذای و ناکافی

 سبزیجات و میوه از. بخورید را پخته خوب و گرم غذاهای. ببینید خورید می را آنچه 

 های گوشت از همچنین. بگیرید پوست را آنها خودتان اینکه مگر کنید خودداری خام

 .کنید خودداری لبنی غذاهای و نشده پخته یا خام

 سرو آن اصلی ظرف در که را شراب یا آبجو ، سودا ، بطری آب. نوشید می آنچه دیدن

 مسواک برای حتی. کنید خودداری یخی های مکعب و آب شیر از. بنوشید است شده

 نگه بسته گرفتن دوش هنگام را خود دهان. کنید استفاده بطری آب از دندان زدن

 .دارید

. هستند خطر بی احتماالً چای و قهوه مانند جوش آب با شده ساخته های نوشیدنی

 آبی کم و کرده تشدید را اسهال توانند می کافئین و الکل که باشید داشته یاد به

 .کنند بدتر را بدن

 کشور به طوالنی زمان مدت برای اگر. کنید سؤال بیوتیک آنتی مورد در خود پزشک از

 ها بیوتیک آنتی مورد در خود پزشک از مراجعه از قبل ، کنید می سفر توسعه حال در

 بررسی را سفر هشدارهای.دارید ضعیفی ایمنی سیستم اگر خصوص به ، کنید سوال
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 اختیار در را مسافر سالمت سایت وب ها بیماری از پیشگیری و کنترل مراکز. کنید

. شود می ارسال مختلف کشورهای برای بیماری به مربوط هشدارهای آن در که دارند

 خطر کاهش به مربوط نکات و هشدارها ، دارید را ازکشورتان خارج به سفر قصد اگر

 .کنید بررسی آنجا در را خود

 

 تشخیص

 می مصرف که را داروهایی ، کرد خواهد سؤال شما پزشکی تاریخچه مورد در پزشک

 مشخص تا دهد انجام را آزمایشاتی است ممکن و داده انجام جسمی معاینه ، کنید

 . شود می شما اسهال باعث چیزی چه شود

 :شامل ممکن های تست

 اسهال دالیل بروز در شما به تواند می خون شمارش کامل آزمایش. خون آزمایش

 .کند کمک

 آیا ببیند تا کند توصیه را مدفوع آزمایش است ممکن پزشک. مدفوع ازمایش

 .خیر یا است شده شما اسهال باعث انگل یا باکتری

 یک از استفاده با شما پزشک. پذیر انعطاف کولونوسکوپی یا سیگموئیدوسکوپی

 شما بزرگ روده درون تواند می ، میشود قرارداده شما روده در که ظریف و نازک لوله

 دهد می امکان شما پزشک به که است مجهز ابزاری به همچنین وسیله این. ببیند را

 سیگموئیدوسکوپی. بگیرد شما بزرگ روده از را( بیوپسی) بافت از کوچکی نمونه

 به کولونوسکوپی که حالی در ، دهد می نشان را بزرگ روده از قسمتی پذیر انعطاف

 .ببیند را بزرگ روده کل دهد می اجازه پزشک
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 درمان

. یابند می بهبود مشخص درمان بدون و روز چند طی خود خودی به اسهال موارد بیشتر

 تجربه موفقیت بدون را اسهال برای خانگی داروهای و زندگی شیوه در تغییراتی اگر

 .کند توصیه را درمانی های روش سایر یا داروها است ممکن پزشک ، اید کرده

 

 ها بیوتیک آنتی

. کنند کمک انگل یا باکتری از ناشی اسهال درمان به است ممکن ها بیوتیک آنتی

 .کنند نمی کمکی ها بیوتیک آنتی ، شود شما اسهال باعث ویروسی اگر

 

 مایعات جایگزینی برای درمان

. کنید جایگزین را ها نمک و مایعات کند می توصیه شما به زیاد احتمال به پزشک

 را شما معده مایعات نوشیدن اگر.  ، آب نوشیدن یعنی این ، بزرگساالن اکثر برای

 داخل مایعات است ممکن پزشک ، شود استفراغ باعث یا کند برطرف

 اما ، است مایعات جایگزینی برای خوبی راه آب.کند توصیه را IV( تزریقی)وریدی

 برای که - نیست پتاسیم و سدیم مانند معدنی مواد - الکترولیت و نمک حاوی

 سوپ خوردن یا و دار پتاسیم های میوه آب نوشیدن با. است ضروری بدن عملکرد

 آب از برخی اما. کنید کمک خود الکترولیت سطح حفظ به توانید می سدیم های

 .کند بدتر را اسهال است ممکن سیب آب مانند ها میوه
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 آس آر آو)دهانی تجویز محلول از استفاده مورد در خود پزشک از ، کودکان برای

ORS) ، یا( شدن دهیدراته)بدن آب رفتن دست از از جلوگیری برای ، پدیالیت مانند 

 .بپرسید رفته دست از مایعات جایگزینی

 کند می تنظیم را نظر مورد داروهای

 ممکن ، است شده شما اسهال باعث بیوتیک آنتی که دهد تشخیص پزشک اگر

 .کند تبدیل دیگر داروی یک به یا دهد کاهش را شما دوز است

 

 اساسی شرایط درمان

 ، شود ایجاد روده التهابی بیماری مانند تر جدی وضعیت دلیل به شما اسهال گر

 یک به شما است ممکن. کرد خواهد تالش وضعیت آن کنترل برای شما پزشک

 برنامه یک تدوین برای تواند می که کنید مراجعه گوارش متخصص مانند متخصص

 .کند کمک شما برای درمانی

برنج کته با .خوردن آبمیوه و نوشابه ممکن است اسهال را بدتر کنددکترجدید: 

 بهتر است. ORSماست و دوغ و 

 

 خانگی داروهای و زندگی سبک

 و عالئم با مقابله به کمک برای. شود می پاک سرعت به درمان بدون اسهال معموالً

 :کنید سعی ، اسهال رفع تا خود های نشانه



    t.me/jadidpdfکانال دکترجدید        سایت پزشکی دکترجدید  

. بنوشید( قند بدون) میوه آب و آبگوشت ، آب جمله از شفاف مایعات زیادی مقدار

 .کنید خودداری الکل و کافئین از

 را فیبر کم و جامد نیمه غذاهای ، طبیعی حالت به روده حرکات بازگشت با تدریج به

 .کنید امتحان را مرغ یا برنج ، مرغ تخم ، تست نان ، نوشابه کراکر. کنید اضافه

 یا فیبر پر غذاهای ، چرب غذاهای ، لبنیات مانند خاص غذاهای برخی از روز چند برای

 .کنید خودداری پرمصرف بسیار غذاهای

 مانند ، (OTC) نسخه بدون اسهال ضد داروهای. بپرسید اسهال ضد داروهای مورد در

 روده حرکات تعداد کاهش به است ممکن ، سالیسیالت ساب بیسموت  و لوپرامید

 .کنند کنترل را شدید عالئم و کرده کمک آبکی

 داروها این از استفاده با - انگلی و باکتریایی - ها عفونت و پزشکی شرایط از برخی

 خالص اسهال عوارض شر از شما بدن شوند می باعث زیرا شوند تر وخیم توانند می

 این مصرف از قبل. نیست خطر بی کودکان برای همیشه داروها این ، همچنین. شود

 .کنید مشورت خود پزشک با کودک به آنها دادن یا داروها

 افزایش با است ممکن ها میکروارگانیسم این. بگیرید نظر در را پروبیوتیک مصرف

 هنوز اگرچه ، کنند کمک روده مجاری در سالم تعادل به خوب های باکتری سطح

. کنند کمک اسهال دوره شدن کوتاه به توانند می آنها آیا که نیست مشخص

 از برخی به همچنین و هستند دسترس در مایع یا کپسول صورت به ها پروبیوتیک

 درک برای بیشتر تحقیقات. شوند می اضافه ماست از خاصی های مارک مانند غذاها

دکتر جدید:بنده .)است نیاز دوزهایی چه به یا است مفید باکتریها کدام بهتر

 پروبیوتیک را توصیه نمیکنم(.
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  مالقات قرار برای شدن آماده

 مداوم اسهال اگر. کنید شروع اولیه های مراقبت پزشک دیدن با است شماممکن

( گوارش متخصص) گوارش دستگاه در متخصص پزشک به است ممکن ، دارید

 مالقات قرار برای تا کند می کمک شما به اطالعات از برخی اینجا در.کنید مراجعه

 .شوید آماده خود

 دهید انجام توانید می شما آنچه

 های آزمایش انجام از قبل آیا که کنید سؤال ، گذارید می را مالقات قرار وقتی

 هنگام جمله از ، شما عالئم:از لیستی ، دهید انجام باید که دارد وجود کاری ، خاص

 ارتباطی شما مالقات قرار برنامه دلیل با است ممکن که دیگری موارد و شروع

 ، اساسی فشارهای جمله از ، کلیدی شخصی اطالعات.رسد می نظر به ، باشند نداشته

 می مصرف که هایی مکمل یا ها ویتامین ، داروها.مسافرت یا زندگی اخیر تغییرات

 باشید داشته توجه ، اید کرده مصرف بیوتیک آنتی اخیراً اگر. دوزداروها جمله از کنید

 .است شده متوقف مدت چه و مدت چه ، نوع چه که

 بپرسید خود پزشک از باید که سؤاالتی

 :از عبارتند بپرسید خود پزشک از باید که اساسی سؤاالت از برخی ، اسهال برای.

 است؟ شده من اسهال باعث عواملی چه

 کنم؟ می مصرف که باشد دارویی از ناشی من اسهال است ممکن آیا

 دارم؟ نیاز هایی تست چه به
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 مزمن؟ یا است موقتی احتماالً من اسهال آیا

 چیست؟ عمل دوره بهترین

 چیست؟ کنید می پیشنهاد شما که اصلی رویکرد اصلی های گزینه

 کنم؟ مدیریت را آنها ،بهتر اسهال با توانم می چگونه. دارم دیگری سالمتی شرایط

 کنم؟ دنبال باید که دارد وجود هایی محدودیت آیا

 یابد؟ کاهش اسهال تا کنم استفاده لوپرامید مانند داروهایی از توانم می آیا

 ببینم؟ را متخصص یک باید آیا

 

 دارید انتظاری چه پزشک از

 :جمله از ، کند می سؤاالتی شما از پزشک احتماالً

 شد؟ شروع شما عالئم زمانی چه

 گاه؟ به گاه یا بوده مداوم شما عالئم آیا

 است؟ شدید چقدر شما عالئم

 بخشد؟ می بهبود را شما عالئم که رسد می نظر به چیزی

 کند؟ می خراب را شما عالئم که رسد می نظر به چیزی

 کند؟ می بیدار شب در را شما اسهال آیا

 است؟ سیاه رنگ به شما روده حرکات یا ، بینید می خون آیا

 اید؟ بوده باشد داشته اسهال که کسی هر نزدیکی در اخیراً آیا
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 ماندید؟ سالمندان خانه یا بیمارستان در اخیراً آیا

 اید؟ کرده مصرف بیوتیک آنتی اخیراً آیا

 می  ، هستید خود مالقات قرار منتظر دهیداگر انجام توانید می میان این در که کاری

 :اگرشما دهید تسکین را خود عالئم توانید

 هر یا و میوه آب ، آب ، آبی کم از جلوگیری برای. بنوشید بیشتری مایعات

 .دوبنوشید

 غذاهای خوردن از. کنید خودداری ، کنند تشدید را اسهال توانند می که غذاهایی از

 .کنید خودداری پرمصرف یا فیبر پر ، چرب

 دکترحسین جدیدو ترجمه: تهیه                               

  www.mayoclinic.org منبع:                              
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