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الشجرة التقريرية

اإلسهال هو عرض أو اضطراب في اجلهاز الهضمي و قد يكون وسيلة 
فيروسية على اخلصوص.  تعفنية  أغلبها  له عدة مسببات  للدفاع. 
تُطلب الفحوص في حاالت استثنائية فقط. يدخل اإلسهال احلاد في 
إطار مشاكل الصحة العامة : خصوصا بسب التجفف )من 5 إلى 10 

ماليني من الوفيات سنويا(.

تعريف :

اإلسهال هو اخلروج اليومي للبراز بصفة : 

متكررة )أكثر من 3 مرات في اليوم ( ▪

سائلة )وزن املاء في البراز يفوق 90 باملائة( ▪

كثيرة ) أكثر من 300 غرام في اليوم( ▪

يسمى اإلسهال :

حادا حينما ال يتعدى أسبوعان  ▪

مطوال حينما ال يتعدى أربعة أسابيع  ▪

مزمنا حينما يتعدى شهرا  ▪

منيز عموما بني نوعني كبيرين :

▪ hydro-( )الكهرلي(  األيــونــي  املائي  اإلســهــال 
.)sécrétoires( وهو إفرازي )électrolytiques

غازي  ▪ وهو   )dysentériques( الزحاري  اإلسهال 
.)invasif(

أحيانا يجتمع االثنان. ▪

بعض التعريفات :

الزحير )Les épreintes( : ألم شديد في إطار القولون  �
خصوصا اجلانب األيسر في اجتاه اخملرج، ينقص بالتبرز.

عن  � تنتج   :  )Les faux besoins( احتياجات كاذبة 
دفعات متكررة و ُملحة تؤدي إلى إخراج قليل وسائل.

�  :)Le syndrome rectale( املستقيم  متالزمة 
الزحير + االحتياجات الكاذبة.

�  :)Le syndrome dysentérique( متالزمة الزحاري
متالزمة املستقيم + إخراجات بدون براز )سائل(.

يجب التفريق بني اإلسهال احلقيقي و :

)Les fausses diarrhées( : عند  ▪ الكاذب  اإلسهال 
األشخاص املصابني باإلمساك املزمن.

▪ .)L’incontinence anale( سلس البراز

النهج التشخيصي :

1. سؤال املريض ) Interrogatoire ++++( مهم جدا 
وذلك للبحث عن األعراض اخلطيرة :  

ارتفاع  ▪ الدموي،  الضغط  )نقص  التجفف  عالمات 
 pli( اجللد  ثنية  الغشاءات،  العطش، جتفف  القلب،  دقات 

 .))cutané
هبوط  ▪ أو  درجة   39 فوق  )حرارة  خطير  تعفن  عالمات 

.)Choc septique احلرارة حتت 37 درجة، صدمة انثانية

الت�سرف يف حالة االإ�سهال احلاد
CAT devant une diarrhée aigue

الدكتور احلبيب بنعدية 
أخصائي أمراض اجلهاز 

الهضمي 
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2. خصائص البراز :
ͳ .)Aqueuses abondantes( مائي وفير

ͳ  .)Glaireuses et/ou sanglantes( مخاطي دموي

3. ظروف اإلصابة :
ͳ .رجوع من سفر

ͳ .أكل مشبوه

ͳ  .حاالت ماثلة عند املقربني

ͳ  .تناول أدوية

4. األعراض املصاحبة :
ͳ  .ألم بطني

ͳ  .قيئ

ͳ .تردي احلالة العامة للمريض

5. الفحص السريري : عموما فقير 

ͳ  عدا احلاالت اخلطيرة أو وجود مضاعفات ) جتفف شديد ،دفاع أو انكماش

 .)défense, contracture abdominale بطني

ͳ .)Toucher rectal (وجود دم في املس املستقيمي

الفحوص التكميلية : 

هدفها التشخيص السببي لإلصابة، ال تطلب بصفة روتينية، منها :

ͳ  .الفحص اخملبري للبراز

ͳ  .تنظير املستقيم

أهم أسباب اإلسهال :

1. احلالة األكثر شيوعا )90 %( في غياب متالزمة الزحري +/- حرارة :
Absence de syndrome dysentérique +/- fièvre

)situation la plus fréquente = 90%(

متالزمة الزحاري
نزف مستقيمي )10 %(

Syndrome dysentérique 
± Rectorragies = 10 %

اإلسهال المائي األيوني )الكهرلي(
90 % إفرازي

Diarrhée hydroélectrolytique = 
90 % )sécrétoires +++)

ͳ  ،فحوص مخبرية دموية خصوصا وظيفة الكلي
مزرعة دموية، فحوص مخبرية برازية 

ͳ  تنظير المستقيم أو القولون، مع الفحص
التشريحي 

- NFS, VS, ionog, 
Fonction rénale, ± hémocultures
Copro-parasitologie
(± demandes particulières)

- Restosigmoïdoscopie
± liéo – coloscopie
(histologie, cultures)

ͳ  حرارة فوق 39 درجة
ͳ المدة تتعدى 3 أيام
ͳ  بنية هشة للمريض
ͳ درجة متقدمة من التجفف

غير موجود 
% 90

نوقف التحريات

موجود

اإلسهال الحاد
Diarrhée aiguë

استراتيجية التشخيص أمام اإلسهال الحاد
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أ. اإلسهال التعفني :
ͳ  .اإلسهال احلاد الفيروسي

ͳ  .التسمم الغذائي

ͳ  .اإلسهال احلاد البكثري

ͳ  .اإلسهال احلاد الطفيلي

احليوية،  املضادات   :  )médicamenteuses( الدوائي  اإلسهال  ب. 
 Chimiothérapie( مضادات اإللتهاب، األدوية الكميائية املضادة لألورام

.)anti-cancéreuse

ت. أسباب مختلفة : التوتر ، الفطريات.  

2. متالزمة الزحري +/- حرارة )10 %(
Syndrome dysentérique +/- fièvre (10%(

أ. تعفنية :

▪  ،)yersinioses( يرسينيا   ،)Shigelloses( شيغيال   : بكثيرية 
   ،)salmonelloses( ساملونيل   ،)campylobacter( كامبيلوباكثير 

.)E. coli( إ-كولي

تسممية غذائية : ساملونيل غير تيفية.  ▪

متالزمة زحارية طفيلية Sd Dysentérique parasitaire : األميب  ▪
.)bilharziose digestive( البلهارزيا الهضمية ،)amibiase(

ب. غير تعفنية : 

▪ .)Colites ischémiques( االلتهابات القولونية اإلقفارية

▪   Colites inflammatoires( اإللتهابات القولونية الغير معلومة السبب
.)idiopathiques

حاالت خاصة :

 :)Diarrhées Post-Antibiotiques( 1. إسهال املضادات احليوية

تالحظ بني 15 و 30 باملائة من حاالت اإلسهال و عموما لسيت باخلطيرة: 

Colites pseudo-( الكاذب  الغشائي  القولون  التهاب  أ. 
: )membraneuse

▪ .)clostridium difficile( املسبب : كلوستريديوم ديفيسيلي

األعراض : إسهال حاد، حرارة شديدة، تدهور احلالة العامة للمريض.  ▪

وجود شبه  ▪  : القولون  تنظير   ،)coproculture( برازي  زرع   : تشخيص 
.)fausses membranes( غشاءات قولونية

▪ .)imidazolés( إمييدازول ،)vancomycine( عالج : فانكوميسني

ب. اإلسهال و حاالت اإليذز :
 ،)Isospora belli( خصوصا تعفنات ببعض املكروبات ك : إزوسبورا بيلي
 ،)CMV( سيطوميكالوفيروس   ،)cryptosporidie( كريبتوسبوريدي 

...)virus herpes( فيروس الهربس

 : )Diarrhées allergiques( ت. اإلسهال املتعلق باحلساسية

▪ .)terrain atopique( حساسية الطعام، وسط تأتبي

▪ .)urticaire( طفح جلدي

ث. إسهال تسممي :
بعض مواد الغسيل احملتوية على مواد فسفورية و معدنية ثقيلة. 

بعض القواعد العامة  للعالج :

التركيز على النظافة و النمط الغذائي خصوصا إراحة اجلهاز الهضمي  �
)repos digestif( و تناول السوائل. 

مضادات اإلسهال اخملتلفة حسب املسببات و احلالة العامة للمريض.  �

أدوية األعراض املصاحبة كاأللم و القيء و احلرارة.  �

خالصة :

يعتبر اإلسهال احلاد من احلاالت املرضية الشائعة لكنه عموما غير مقلق  �
و ال يسبب خطرا في أغلب األحيان على حياة املريض.

ال يتطلب األمر فحوصا كثيرة و معقدة إال في حاالت خاصة. �

�  le traitement est( األعراض  تخفيف  على  أساسا  العالج  يتركز 
.)essentiellement symptomatique




