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Trần Phương Thảo 
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TIÊP CẬN BỆNH 
NHÂN  TIÊU 

CHẢY 



Định nghĩa 

 Lượng phân ≥ 200 g/ngày. 

 Phân lỏng > 2 lần/ ngày 







Thang Bristol đánh giá hình dạng phân 



Phân loại 

 Phân loại theo đặc 

 điểm phân 

 Tiêu chảy nước 

 Tiêu chảy mỡ 

 Tiêu chảy do viêm 

 Phân loại theo sinh lý  
bệnh 

 Tiêu chảy thẩm thấu 

 Tiêu chảy dịch tiết 

 Phân loại theo thời gian. 

– TC cấp: < 2 tuần 

– TC kéo dài: 2 – 4 tuần 

– TC mạn: > 4 tuần 



Nguyên nhân tiêu chảy mạn 



Nguyên nhân tiêu chảy mạn 



Triệu chứng báo động 
 > 45 tuổi 

 Mới xuất hiện (< 3 tháng) 

 Tiêu chảy về đêm 

 Tiêu chảy liên tục 

 Thay đổi hình dạng phân 

 Tiêu ra máu 

 Sụt cân nhiều 

 Sốt 

 Thiếu máu 

 Tiền căn gia đình bị ung thư đại trực tràng 



Khám lâm sàng 

 Các dấu hiệu mất nước 

 Các dấu hiệu gợi ý nhiễm trùng 

 Khám bụng (khối u, vị trí đau) 

 Các triệu chứng gợi ý nguyên nhân (tuyến giáp to, hạch 
to…) 

 



Cận lâm sàng ban đầu 

 Hỏi bệnh và khám bệnh định hướng nguyên nhân  cận 
lâm sàng xác định 

 BN có triệu chứng báo động  loại trừ các nguyên nhân  
thực thể 



Làm sao để phân loại? 

 Máu ẩn trong phân và bạch cầu trong phân 

 Calprotectin trong phân 

 Lượng mỡ trong phân 

 Nồng độ natri và kali trong phân  tính khoảng trống  
thẩm thấu (osmotic gap) = 290 – 2 x (Na+ + K+) 

– > 100 mOsm/kg: tiêu chảy thẩm thấu 

– < 50 mOSm/kg: tiêu chảy dịch tiết 





Giá: 
300.000đ 

1.6.2 Các loại thuốc cầm tiêu 

chảy  

Hoạt chất bismuth (Pepto - Bismol) làm giảm số lần đi đại tiện ở những 

khách du lịch mắc tiêu chảy, nhưng lại không làm giảm thời gian mắc 

bệnh . 



Giá 
:410.000 

Lactobacillus reuteri DSM 17938 đây là các vi khuẩn sống được đông khô, 

khi vào trong ruột chúng sinh sôi rất nhanh tạo ra một đội quân hùng hậu 

trấn áp các vi khuẩn có hại như ecoli, virus rota.. để lập lại trạng thái cân 

bằng . 



TIÊP CẬN BỆNH NHÂN TÁO BÓN 



Định nghĩa 

 Giảm số lần đi tiêu hơn bình thường ( < 3 lần / tuần) 

 Phân cứng 

 Đi tiêu khó 

 Phải rặn nhiều 

 Cảm giác đi tiêu không hết phân 

 Thời gian đi tiêu kéo dài 

 Dùng tay hỗ trợ khi đi tiêu (dùng tay móc phân) 

TÁO BÓN MẠN: > 3 THÁNG 



Thang Bristol đánh giá hình dạng phân 



CƠ CHẾ BỆNH SINH 

 Chậm vận chuyển đại tràng 

 Rối loạn thoát phân 

 Cảm nhận sai về thói quen đi tiêu 

 



Chậm vận chuyển ở đại tràng (slow-transit  
constipation) 

 Phụ nữ trẻ, quang tuổi dậy thì 

 Khởi phát từ từ 

 Giảm số lần đi tiêu (<1 lần/tuần), không muốn đi tiêu 

 Triệu chứng đi kèm: đau bụng, chướng hơi, mệt mỏi. 

 Triệu chứng không cải thiện với chế độ ăn nhiều chất 
xơ,  các thuốc nhuận tràng thẩm thấu. 

 Xét nghiệm thời gian vận chuyển đại tràng (colorectal 

 transit time): giảm thời gian vận chuyển đại tràng 



Rối loạn thoát phân 

 Quá trình làm trống trực tràng không hiệu quả 

 Nhiều bệnh nhân có kèm chậm vận chuyển ở đại tràng. 

 Phổ biến ở những người già bị táo bón mạn tính 

 Đi tiêu không hết phân, rặn nhiều khi đi tiêu nhưng không  
hiệu quả, phải dùng tay hỗ trợ khi đi tiêu (dùng tay móc  
phân) 

 Bất thường xét nghiệm tống xuất bóng và/hoặc đo áp lực  
hậu môn trực tràng 



Cảm nhận sai về thói quen đi tiêu 

 Táo bón với vận chuyển đại tràng bình thường 

 Đi tiêu không hết phân. Đau bụng có thể có nhưng thường  
không phải là đặc điểm nổi bật. 

 Thường có kèm các rối loạn về tâm lý – xã hội. 

 Các xét nghiệm sinh lý thường bình thường 



Nguyên nhân 



Nguyên nhân 





Triệu chứng báo động 

 > 45 tuổi 

 Mới xuất hiện (< 3 tháng) 

 Tiêu chảy về đêm 

 Tiêu chảy liên tục 

 Thay đổi hình dạng phân 

 Tiêu ra máu 

 Sụt cân nhiều 

 Sốt 

 Thiếu máu 

 Tiền căn gia đình bị ung thư đại trực tràng 



Tiền căn 

 Bệnh lý ống tiêu hóa (viêm đại tràng, u, loét hậu môn, rò 
hậu môn…) 

 Bệnh lý thần kinh (TBMMN, Parkinson) 

 Bệnh nội tiết (đái tháo đường, suy giáp) 

 Thai kỳ. 

 Các thuốc đang điều trị 

 Chế độ ăn 

 Các yếu tố tâm lý xã hội 



 Thuốc điều trị táo bón 
Thuốc điều trị táo bón tạo khối 

Thuốc trị táo bón kích thích (bisacodyl, cascara), 

tác động trực tiếp lên thần kinh chức năng vận 

động bài tiết của ruột, gây co bóp các cơ thành 

ruột tạo nhu động ruột đẩy phân ra ngoài 

 

2.000 VNĐ/ gói 
300 VNĐ/ 1 viên 



 Thuốc điều trị táo bón thẩm thấu: chứa các muối vô 

cơ, đường. Khi uống vào, thuốc giữ nước trong lòng 

ruột giúp thải phân ra ngoài dễ dàng hơn 

1.000 VNĐ / gói 
5.000 VNĐ/ 
gói 

1.500 VNĐ/gói 



Các thuốc làm mềm phân (duphalac) giúp nước 

thấm vào khối phân, làm phân mềm và dễ di 

chuyển hơn 

Các thuốc bôi trơn (norgalax, microlax) dùng 

bơm hậu môn 

60.000VNĐ / 
ống 

15.000 VNĐ/ống 5.000 
VNĐ/gói 



 

Được thực hiện : PTH 350 F 
ĐINH THỊ TRINH 

NGUYỄN THANH HUYỀN 

NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THÚY 

TRẦN PHƯƠNG THẢO 

VÕ VĂN LINH 


