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الجهاز الهضمي 

ن هو جهاز متكامل يعمل بصورة منتظمة النجاز عملية هضم الطعام ويتكو
(  GIT()المعدية المعوية ) من جزئين رئيسين هما القناة الهضمية 

.والغدد الملحقه بالجهاز الهضمي 

مرورا تبداء عملية الهضم من دخول الطعام للفم وبداية تفكيكه ومعالجته و

بالمري والمعدة واالمعاء حيث تجري عليه عمليات هضم مختلفة ليتم

والتي امتصاصه للحصول على الطاقة الناتجة من عمليات التمثيل الغذائي

.يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه الحيوية 

اص الكتلة المتبقية من الطعام الغير قابل  للهضم او غير قابل  لالمتص

وباقي المخلفات والسموم  هي ما يعرف بالخروج او البراز الذي يطرح 

.عن طريق فتحة الشرج 



: G.S.Eفحص الخروج العام 

لجهاز يتم اجراء فحص الخروج العام لتشخيص العديد من الحاالت المرضية في ا

ك وكذل( تلوث) الهضمي والتي تكون غالبا أمراض التهابية ناتجة عن عدوى 
.  أو األمراض الخبيثة (Malabsorption )سوء االمتصاص 

يجرى فحص الخروج لل

االشخاص الذين يعانون من  ألم او عدم راحة في البطن ) 1.

األشخاص الذين يعانون من االسهال ) 2.

األشخاص الذين يعانون من فقر الدم) 3.

األشخاص الذين يعانون من فقدان في الوزن غير محدد االسباب ) 4.

تغيير لون االخروج الى الوان غير طبيعية ) 5.



ما الفائدة من اجراء فحص الخروج  ؟

المساعدة في تشخيص امراض الجهاز ) 1

.الهضمي والكبد والبنكرياس 

تشخيص االسهاالت وتحديد اسبابها ) 2.

تشخيص االصابة بالطفيليات ) 3.

تشخيص حاالت سوء االمتصاص ) 4.



كيفية أخذ عينة الخروج 
.تؤخذ كمية كافية من الخروج في وعاء نظيف •

.كي التموت االطوارالنشطة, يجب فحصها في مدة التزيد عن ساعة •

لليل تعتبر العينة الصباحية هي االفضل الن الخروج يكون متجمع طوال ا•

.وفرصة ظهور الطفيليات والبيوض تكون اكبر 

را مراعاة عدم اختالط عينة الخروج مع البول في االطفال النها تقتل االطو•

.النشطة  

ين ترفض العينة من الشخص الذي أجرى اشعة ملونة بالصبغةخالل يوم•

بعد االشعة 

.ترفض عينة االطفال في الحفاضات اذا كان الخروج قد جف •

يجب االمتناع عن االدوية المضادة للحموضة او او مضادات االسهال او •

.الملينات قبل اجراء الفحص 



طة قبل يفضل فحص العينة في الحال لزيادة فرصة تشخيص االطوار النش•

.موتها 

يتم تحضيرها ( للبحوث مثال ) اذا كان من الضروري تخزين العينة •

.مئوية 4بالترسيب ثم تخزن في الثالجة بدرجة 

لحفظ عينات الخروج  اكثر من اسبوع  % 40يمكن استعمال الفورمالين •

(.الفورمالين يحافظ على االطوار المتكيسة ) في الثالجة  

(.يس يحافظ على الطور النشط والمتك) يستخدم الكحول في حفظ العينات •

قتل عدم ترك العينة مكشوفة للهواء النه قد يحدث جفاف للعينة يؤدي الى•
Trophozoiteاالطوار النشطة  وتجنب تلوث (  Larva) واليرقات ( (

.العينات من الجو الخارجي 



خصائص الخروج االعتيادي 

cylinderالشكل  اسطواني

Brownاللون بني 

softالمظهر لين 

homogenizedالقوم متجانس 

ال تحتوي على الدم 

اليحتوي على المخاط 

اليحتوي على القيح 

اليحتوي على  البكتيريا 

.اليحتوي على الفطريات , والطفيليات أو الفيروسات



(Aالفحص الظاهري لعينة الخروج

القوام) 1Consistency

(متماسك) القوام الطبيعي للخروج يكون متجانس 

:  ويكون غير طبيعي 

*Very hard    في حاالت االمساك.

 *solid semi &SoftSemiفي حاالت االصابة بالطفيليات.

*liquid   في حاالت االسهاالت.

*Watery  في االصابات البكتيرية.



colour(yellowاللون ( 2 –brown- bloody –black )

تأثر لون اللون الطبيعي للخروج للبالغين هو البني بسبب أصباغ الصفراء , وي

لون الخروج في االطفال الرضع يكون األصفر . الخروج بنوع الطعام

.واألخضر وتتكون الوان غير طبيعية للخروج في الحاالت المرضية 

(aWatery (like rice water) المائي في حاالت االصابة بالكوليرا.

(bClay or white colored ابيض او لون الطين في حاالت اليرقان

.االنسدادي او  وجود كبريتات الباريوم 

(cReddish coloredاالحمر في حاالت نزف من الجهاز الهضمي السفلي

(dBlackوي االسود في حاالت نزيف القناة الهضمية العليا او اخذ ادوية تحت

.على الحديد 

(eGreen االخضر تاثير المضادات الحيوية او تناول الخضروات.



تنتج رائحة الخروج السيئة من الغازاتOdourالرائحة (3

.التي تتولد نتيجة التمثيل الغذائي البكتيري 

درجة الحموضة للخروج pH ( reaction )التفاعل ( 4

.تعتمد أساسا على نوع النظام الغذائي 

يكون عالي القاعدية في حاالتين•

.فسيولجيا في الحمية الغذائية الشديدة للبروتينات-

.مرضيا في سوء امتصاص الدهون-

ويكون عالي الحامضية في حالتين •

.ات فسيولجيا في الحمية الغذائية الشديدة للكاربوهيدر-

مرضيا في سوء امتصاص السكريات -



,  في الحالة الطبيعية تكون كميات قليلة وغير ظاهرية Mucusالمخاط  (5

.للدفاع ضد المايكروبات IgAويكون حاوي على اجسام مضادة من نوع 

الحالة الطبيعيةعدم وجودها او تكون باعداد قليلة جدا pusالخاليا القيحية  ( 6

.واليمكن مشاهدتها بالعين المجردة 

الحالة الطبيعية عدم وجوده او وجود اعداد قليلة جدا اليمكن bloodالدم ( 7

مشاهدتها بالعين المجردة 

parasites & larvaاليرقات والطفيليات المشاهدة بالعين المجردة ( 8

املة الحالة الطبيعية تكون غير موجودة وفي في بعض الحاالت تظهر الدودة الك

.أو أجزاء منها في الخروج ويمكن أن تشاهد بالعين المجردة 

:يمكن رؤية ثالث ديدان بالعين المجردة في الخروج 
Ascaris lumbericoides

Entrobius vermicularis

Taenia sp.



B )  الفحص المجهريMicroscopic examination

1 )RBCs (3-0)في الحالة الطبيعية تكون باعداد قليلة جدا التتجاوز

وتوجد باعداد كبيرة في حاالت مرضية مثل نزيف الجهاز الهضمي السفلي

Entamebaوالبواسير والفطر الشرجي واالصابة بطفيليات معينة مثل 
histolytica

2)PUS   (   5-0)في الحالة الطبيعية توجد باعداد قليلة جدا التتجاوز

والتهاب االمعاء Salmonellosisو Shigellosisوتوجد باعداد كبيرة في االصابات البكتيرية مثل 

.كالتهاب القولون التقرحي 

.والطفيلية (Rotavirus infection)وغالبا يكون غير موجود في االصابات الفيروسية مثل  

3 )Epithelial cells الحالة الطبيعية تكون غير موجودة او موجودة باعداد قليلة جدا تزداد في تهيج

.الجهاز الهضمي 

4 )Starch يعطي مؤشر على عسر الهضم.

5 )Fat يعطي مؤشر على قصور البنكرياس و سوء امتصاص الدهون واالصابة بطفيلي الGiardia

6 )Vegetable cellsحتاج تظهر بعد تناول االطعمة الغنية بااللياف مثل الخس وهي تشبه البويضات وت

ثير من الى خبرة للتفريق بينها وبين البويضات وبصورة عامة اذا وجدت توجد باعداد كبيرة اكثر بك
.تواجد اي بويضة في الخروج 



7 )Bacteria  وجود الفلورا الطبيعية امر طبيعي مثل الEscherichia coli

pusيرافقه مؤشرات التهابية مثل وجود ( Salmonella, Shigella)وجود البكتريا الممرضة مثل 

8Yeast ( الحالة الطبيعية تكون غير موجودة.

9 )Crystalsل يحتوي الخروج بصورة طبيعية على كرستاالت مث

.الكالسيوم اوكزاليت والتربل فوسفيت والكولسترول 

10)Fibers جة من الطبيعي احتواء الخروج على بعض االلياف النات

.عن بقايا طعام نباتي غير مهضوم 

11)Undigested food  وجود بقايا طعام غير مهضوم بكميات

على قليلة امر طبيعي اما اذا كان بكميات كبيرة فيعتبر مؤشر

.سوء هضم 

12)Oil droplets  موجودة بكميات قليلة حالة طبيعية.



Entamoeba histolytica(cyst) Entamoeba histolytica(trophoziot) 



Giardia lamblia cyst Giardia lamblia trophoziot



Trichuris trichiura ova



Taenia ova



Hookworm ova



Faciola hepatica ova



Entamoeba coli TrophozoiteEntamoeba coli cyst



Balantidium coliBlastocystis hominis



Cryptosporidium (Oocyst) Cryptosporidium sp.
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