
ارزیابی و برخورد با بیمارمبتال به اسهال

ناشی ازشیمی درمانی
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:ارزیابی و برخورد با بیمار تحت شیمی درمانی مبتال به اسهال
history andPH/Examination(1)شرح حال و معاینه بالینی•
Nutritional condition(2)تغذیه بیمار•
Undrelineبررسی وضعیت بیماری های زمینه ای • diseases

نظیر دیابت، هیپرتیروئیدیسم، هیپوآلبومینمی، دیورتیکولیت،
تحریک پذیرانسداد نسبی روده و سندرم روده



:مراقبت های غیر دارویی
القطع داروهای حاوی الکتولوز و مکملهای با اسموالریته با•
لیوان مایعات8-10مصرف روزانه •
مصرف سایر غذاها با فاصله نزدیک و با حجم کم•
تادهارزیابی مجدد عالیم خطر  و تب یا سرگیجه در حالت ایس•

:یا باالتر2در صورت وجود اسهال گرید *
قطع داروهای شیمی درمانی

:در صورت بهبودی عالیم*
شروع مجدد دارو با دوز تصحیح شده





شک به
:اسهال کلستریدیایی

-سیاهه   یبلشهه سزمیسههد-افهه از یاههداززسزمیسههد -لک سههزز  –شهه دی دید  ی10اسههل بیشههز یا ی

 د ی ی زسز سسز میش ز یشکسی-ازلئ سی یسگ ا ل م

کشو مدفوع از  ظر کلس ریدیوم•
بررس       ژا میکروب•
یبف ن توکسین میکروب•
قطااد داروهااب  شاایم  درمااب   و شااروع م رو یاادازو  •

روز  14-10خوراک  یب ورید  به همراه وا کومبیسین به مدت
(14)



بیمارستاندربستری•
Octreotide(11)شروع•

12-8 د زدجل یازل گد  دا ایشهگد سزلی2ا ازدئ ز ز 

بیوتیکهاآنتیووریدیمایعاتسریعشروع•

•CBCوelectrolyte

مدفوعآزمایش•

درمانیشیمیداروهایکلیهقطع•

ویژههایمراقبتیاخونبخشبهانتقال•



:درمبا داروی 
(8)لوپرامید بر اساس وزن و سن 

ساعت از شروع دارو12-24و ارزیابی مجدد بعد از 



اسهال ادامه یافته
م و سالمونال و کمپیلوباکتر و کلستریدیوWBCارزیابی مدفوع از نظر -1

دیفیسیل
و الکترولیتهاCBCچک -2
جایگزینی مایعات در حد نیاز-3
(9)قطع لوپرامید و شروع اکترئوتاید-4
بستری در بخش مراقبت تسکینی-5



اسهال بهبود یافته
رژیم غذایی ادامه یافته و به آهستگی غذاهای جامد و نرم استفاده کرد

.می توان لوپرامید را قطع کرد
ترخیص از بخش مراقبت تسکینی و با عالیم هشدار به منزل برود



19درمان با آنتی بیوتیک مناسب



:بدخیمی هایی که مستقیما باعث اسهال می شوند

تومورهب   وروا دوکرین  ظیر  ویپومب، گبس رینومب، کبرسینوئید تومور-1
لنفوم-2
 وروبالس ومب-3



(18)داروهای غیر شیمی درمانی که مستقیما عامل ایجاد اسهال هستند



پرتوتابی به نواحی شکم، لگن، لومبار و پاراآئورت

هفته بعد از رادیوتراپی  6تا 3پروکتیت و اسهال ناشی از رادیوتراپی از 

:درمان
.(17)اکترئوتاید داروی ارجح در درمان می باشد 



آسیب گوارشی در بیماران نوتروپنیک
(کولیت و موکوزیت)



GVHDبه دنبال پیوند مغز استخوان یا خون

. دم  توا د در زمینه پیو د  لوژ یک مغز اس خواا یب ثب ویه به تزریق فراورده هب  خو   ببش
ر  از بروز اس ب   بش  از تزریق فراورده هب  خو   پیش  گ   خوب   داش ه و رکن اسبس  پیش گی

این واقعه م  ببشد و شک به  ا بب رد سبیر علل 

.تب راش پوس   اس ب  پبا سی وپن  زرد  و  برسبی  کلیه:عالئم شبمل
تشخیص قطع  این  وع اس ب  بب بیوپس  ببف   تبیید م  گردد 



:اسهال ناشی از فراورد های خونی
پیش  گ   بد

.(15)و تشخیص قطع  بب بیوپس  ببف   اسو 

:اسهال ناشی از پیوند مغز استخوان
:بیوپس  ببف   کمک کننده اسو ودرمبا بر اسبس درجه اس ب 

هیدراتبسیوا•
کورتیکواس روئید•
سیکلوسپورین•
(16)سلسپو •



جراحی

برداشتن شبکه سلیاک-1
برداشتن قسمتی از روده-2
واگوتومی-3



اسهال 
غیر پیچیده

ببر درروزببشد و همراه بب عالیم خطر از جمله 4-3به اس ب  گف ه م  شود که کم راز 
.دهیدراتبسیوا م وسط تب شدید، تب و  وتروپن  و یب خوا در مدفوع  ببشد

: دس می اد زی

(8)ل پداسز یشدیاس سی  می یسمی
س عتیا یشد عی اد 12-24 یاد ز شییسج  یشع یا ی



بررسی عوامل ایجاد اسهال بیماران تحت شیمی درمانی



(4,5)اسهال ناشی از داروهای شیمی درمانی



: اد ییازدزس زک میش ی  یسک سزس یش عثیازج  یاسل بیسزش  ی•

اداسپیشکسییالادزس شز میاف از یش یزظ  داتیا لزسدژزکیش سب( س عتی۲۴اسزدیا ی):اسهال زودرس * •
زدشحیش اقی یاشکی

س عتیا بیاحزس الیس شییا یبسزبیسج دییگ ادشییس شییا ی۲۴شسعسییازج  یاسل بیشع یا ی:اسهال دیررس* •
سز ش لززل یی اد زیی


