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  Diarrhea in Children اإلسهال عند األطفال

 
ملٌون، معظمهم من األطفال  2.2ملٌار حالة إسهال ٌتم تسجٌلها كل عام، مما ٌؤدى إلى وفاة  4هنالن ما ٌمرب من »

% 55طائرة جامبو ٌومٌا. هذه الوفٌات تمثل  22ثانٌة، أو سموط  55دون سن الخامسة. وهذا ٌعادل وفاة طفل كل 
 « األطفال دون سن الخامسة فً البلدان النامٌة من وفٌات

أمراض اإلسهال شائعة جدا فً جمٌع أنحاء العالم، وال سٌما فً البلدان النامٌة حٌث تشٌر منظمة الٌونٌسٌف الى للة 
 من الوفٌات الناجمة عن أمراض اإلسهال. 88توفر المٌاه الصالحة للشرب، وعدم توفر المٌاه للنظافة مما ٌساهم فً 

. وتعتمد منظمة الصحة العالمٌة أن ساعة 24مرات أو اكثر خالل  3اإلسهال بأنه اخراج البراز المائً  وٌُعرف    

اإلسهال هو ثانً اكبر مسبب للوفاة لدى األطفال دون سن الخامسة. أمراض اإلسهال هً مشكلة من مشاكل الصحة 

ر إمدادات مٌاه صحٌة صالحة للشرب وضمان مطابمة العامة، وعادة معظم االسباب ٌمكن تالفٌها من خالل توفٌ

مرافك الصرف الصحً للمعاٌٌر. وفً دراسة أجرٌت فً كل من امٌركا وأسترالٌا وكندا وأٌرلندا، تبٌن ان االسهال 

شائع جدا فً هذه البلدان األربعة، وكان االنتشار األعلى بٌن األطفال ألل من خمس سنوات. فً استرالٌا هنالن حالة 

%. ومن ناحٌة اخرى اجرٌت دراسة 2.2% فً اٌرلندا وأمٌركا 3.4%، 6.6% نسمة، فً كندا 6.5حدة فً كل وا

%، اي حدوث نوبتً اسهال لكل طفل فً السنة. ووجدت 2.6فً المنطمة الشرلٌة بالسعودٌة أظهرت انتشارا بلغ 

  الدراسة ان االسهال الل تفشٌا بٌن األطفال الذٌن ارضعوا رضاعة طبٌعٌة.

  ؟كٌف ٌحدث اإلسهال والجفاف 

خالل عملٌة الهضم العادٌة، ٌمر الغذاء المهضوم من االمعاء إلى المولون فً شكل خلٌط مائً، ٌتم امتصاص الماء   
من الطعام غٌر المهضوم فً المولون، وٌتشكل البراز الذي ٌتم اخراجه. عندما ٌكون هنالن أي التهاب أو تهٌج فً 

، ال ٌكتمل امتصاص الماء فً المولون، وٌكون البراز مائً، مما ٌؤدي إلى اإلسهال. وفً حالة االمعاء او المولون
 اإلسهال الشدٌد ٌفمد الجسم ما ٌحتاجه من عنصري الماء والكهرلٌات. 

 :األعراض المصاحبة لإلسهال

 
 القًء و ٌعد هو العرض الرئٌسً و األولى.-1

 
 االحمرار الشدٌد حول فتحة الشرج.-2

 
 ارتفاع درجة الحرارة.-3

 
 آالم البطن.-4

   :أنواع اإلسهال

  .ٌمكن أن ٌستمر لعدة أٌام، وٌمكن أن ٌسبب جفافا شدٌدا، وفمدان مفاجئ فً الوزن :اإلسهال المائً الحاد .1 

وٌطلك علٌه اٌضا الزحار أو الدزنتري وٌمكن أن ٌتسبب فً ضرر باألمعاء، الطحال، اإلسهال الحاد والدموي:  .2

 .وسوء التغذٌة والجفاف

 .ٌوما أو أكثر، وٌمكن أن ٌؤدي إلى  الجفاف وانتشار العدوى 54لد ٌستمر اإلسهال المزمن:  .3 
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لكل نوع من أنواع اإلسهال معاملته الخاصة لضمان عدم حدوث مضاعفات. وٌعتبر التشخٌص المبكر هام جدا 

  .لمعالجة االسباب لبل ولوع اضرار اخرى

 : أسباب اإلسهال

لإلسهال العدٌد من األسباب المختلفة، ٌصب معظمها فً وجود العدوى التً ٌمكن أن ٌكون راجعا إلى البكتٌرٌا، 

فٌروس، او الكائنات الطفٌلٌة التً ٌمكن ان تنتشر من خالل األٌادي غٌر النظٌفة، ومٌاه الشرب غٌر الصحٌة التً 

 وبعض هذه االسباب: ر لتلوث المٌاه أو الغذاء. ٌمكن أن تكون مختلطة مع الصرف الصحً، أو ألي سبب آخ

)التً تسبب الزحار( ،  Shigella ، والشٌغٌلال  Salmonella ، مثل السالمونٌال  العدوى البكتٌرٌة:• 1

Escherichia coli  

 ،Norwalk virus، نوروالن Rota virusمثل فٌروس الروتا  حاالت العدوى الفٌروسٌة:• 2

cytomegalovirus .والتهاب الكبد 

 وغٌرها.  Entamoeba histolytica، األمٌبا   Giardiaمثل الجٌاردٌا  طفٌلٌات:• 3 

 مثل التهاب األمعاء والمولون، وغٌرها من األمراض المزمنة. أمراض االمعاء: • 4

 : مثل الالكتوز، بسبب عدم لدرة الجسم علً هضمها .عدم تحمل بعض االطعمة• 5

االمبٌسٌلٌن  كذلك الفٌتامٌنات ٌمكن أن تؤدى إلى  ampicillin مثل المضادات الحٌوٌة لالدوٌة: االثار الجانبٌة •6

 وغٌرها من العمالٌر .  حدوث إسهال إذا أخذت بجرعات زائدة.

 ، مثل السرطان واألمراض المزمنة. األمراض األخرى التً لد تؤثر على الجسم• 2

 Rotavirusوسات س اوالفير وقد حدد منها سبع الدوارة  أرسة الروتا فير

 ، مجموعات رئيسية، ثالثة منها )المجموعات أ، ب، جـ( ُيعدي البشر

تعتير المجموعة )أ( المجموعة األكير شيوعا وانتشارا. تسبب 

وسات التقيؤ واإلسهال وتعد أهم سبب لحاالت اإلسهال الحادة  الفير

ي البلدان 066,666لدى األطفال، تقتل حواىلي 
النامية  طفل سنويا ف 

ي 
ي العام 5662)كما حدث ف 

-جديدة-أظهرت لقاحات 5660(. ف 

و تمثل أكثر أسباب اإلسهال شٌوعاً خاصة فً  استخدامها. -وأمان-فعاليتها

  سنوات 5األطفال أقل من 

                                                                                  

 Rota virusالشكل الخارجً 

 :مخاطر االسهال

ٌسبب اإلسهال االستنفاد السرٌع للماء والصودٌوم، وكالهما فً غاٌة األهمٌة للجسم. وإذا لم ٌتم تعوٌض الماء       

% من السوائل دون تعوٌض، لد تكون 52واألمالح بسرعة فإن الجسم ٌتعرض للجفاف. وإذا فمد الجسم أكثر من 

ٌه أن آثار االسهال على األطفال أكثر حدة منها عند البالغٌن، ألنهم ما زالوا فً النتٌجة هً الموت. ومما ال شن ف

 مرحلة النمو واجسامهم ال تزال صغٌرة، وبالتالً كمٌة السوائل المفمودة من جسم الطفل ستكون اكبر اثرا. 
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   Dehydrationالجفاف 

باإلسهال ٌجب متابعة حالته لمالحظة أي بوادر للجفاف قد ٌعد الجفاف من أخطر مضاعفات اإلسهال، و لذا حٌن ٌصاب الطفل 

 تظهر علٌه.

  عالمات الجفاف:

عند الرضع لد • 4عٌنا الطفل لد تبدوان غائرتان • 3للة او انعدام الدموع عند البكاء • 2جفاف الفم والشفتٌن • 5

ساعات فً  8إلى  6حفاظات لللة البول أو عدم تبلل ال• 5( فً اعلً الرأس غارلا fontanelٌبدو الٌافوج )

ساعة فً األطفال األكبر سنا  52عدم التبول لمدة • 7الرضع )فمط كمٌات صغٌرة جدا من البول األصفر الغامك( 

 -52هزال وضعف الطفل،   • 9جفاف وبرودة جلد الطفل • 8)فمط كمٌات صغٌرة جدا من البول األصفر الغامك( 

 هاق أو دوار فً األطفال األكبر سنا. إر•  55فمدان الوعً او تعكر المزاج  

ي فقدها الجسم لمنع حصول الجفاف
  عالج االسهال بالدرجة االساس هو تعويض السوائل الت 

 :الوقاٌة من اإلسهال

 

 -1االهتمام بنظافة الطعام و الماء الذي ٌتناوله الطفل     

 

 2.االهتمام بالنظافة الشخصٌة و غسل الٌدٌن باستمرار


