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سؤال
پاسخ

تظاهرات شایع سیستم گوارش

 درد شکم
درد شــکم حــاد ممکــن اســت نشــانه ی یــک بیمــاری داخــل روده ای خطرنــاک )ماننــد 
آپاندیســیت، انســداد روده و یــا انواژیناســیون( و یــا خــارج روده ای )پنومونــی لــوب تحتانی 

و یــا ســنگ مجــاری ادراری( باشــد.
درد شـکم مزمن )راجعه( بیش تر در سـنین ۱۲-۷ سـال و شـایع ترین علت آن درد شـکم 
عملکـردی )Functional( اسـت. از علـل دیگـر آن می توان سـندرم روده ی تحریک پذیر 

)IBS(، سـوءجذب الکتوز، کرون و کولیت اولسـراتیو، یبوسـت و سـلیاک را نام برد. 
�� اگر درد شکم بچه به دنبال غذا خوردن یا مصرف آنتی اسید، بهتر شد باید به زخم 

پپتیک مشکوک بشیم و بررسیش کنیم؛ اینو تو ادامه ی همین فصل میگمش. صبر کن!
 درد شکم عملکردی

درد شــکم عملکــردی تقریبــاً هــر روز و معمــواًل بــه دنبــال اضطــراب ایجــاد میشــه کــه 
ــل  ــح قب ــال بچــه هــر روز صب ــه؛ مث ــری نمی کن ــوع تغیی ــع مدف ــا غــذا خــوردن و دف ب
مدرســه انقــدر درد شــکم داره کــه نمیــره مدرســه. خــوش بــه حالــش! اصــاًل قدیمــا درد 

شــکم رو می گفتــن یــا ارگانیکــه یــا ارگانیــک رد میشــه و فانکشــناله.
ــر  ــروط زی ــد ش ــودکان، بای ــردی در ک ــکمی عملک ــخیص درد ش ــرای تش   ب

وجــود داشــته  باشــد:
۱- وجــود درد شــکمی دوره ای )حداقــل یــک  نوبــت در هفتــه( و مــداوم بــرای حداقــل دو 

مــاه و عــدم وجــود شــواهد بیمــاری ارگانیک
 )Alarm sign( ۲- نداشتن عالئم خطر

عالئم خطر

�� دردی که کودک را از خواب بیدار می کند �� درد دور از ناف   
�� دیس فاژی �� استفراغ    

�� خون در مدفوع )هماتوشزی( یا استفراغ )هماتمز( �� اسهال شبانه   
�� تب )چه خفیف چه شدید(، آرتریت �� بیماری پری آنال   

�� غیرطبیعی بودن آزمایش های غربالگری)آنمی، هیپوآلبومینمی، مارکرهای التهابی(
�� سابقه ی خانوادگی IBD، سلیاک و یا زخم پپتیک �� اختالل رشد، کاهش وزن و تأخیر بلوغ 

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

13خیلی مهمدستگاه گوارش

۳ در دختر 1۰ ساله با درد مزمن شکمی راجعه، کدام 

فاکتور خطر نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطب تبریز( 

الف اسهال شبانه

ب کاهش وزن 

 IBS ج سابقه ی فامیلی

IBD د سابقه ی فامیلی

ــا درد مزمــن شــکمی اطــراف  2 در کــودک ۷ ســاله ب

ــدی و  ــت رش ــه وضعی ــوب ک ــی خ ــال عموم ــاف و ح ن
ــت  ــر عل ــوارد زی ــک از م ــی دارد. کدامی ــه ای طبیع تغذی
ــواز(  ــب اه ــفند ۹۴- قط ــی اس ــت؟ )پره انترن ــروز درد اس ب

الف زخم دئودنوم

ب پانکراتیت

ج دیورتیکول مکل

د درد فانکشنال

1 کــدام عبــارت در مــورد دردهــای شــکمی کــودکان 

ــی شــهریور ۹۴- قطــب مشــهد(  صــادق نیســت؟ )پره انترن

ــداد  ــق انس ــیون، فت ــاد، مالروتاس ــای ح الف در درده

ــوند.  ــد رد ش ــیون بای ــه و انواژیناس یافت

ــید،  ــرف آنتی اس ــا مص ــکین درد ب ــورت تس ب در ص

ــت.  ــاز نیس ــر نی ــی بیش ت بررس

ج درد راجعــه در کــودکان 12- ۷ ســاله شــایع بــوده 

و اغلــب عامــل زمینــه ای جــدی وجــود نــدارد. 

ــاوب و تســکین درد  د در IBS اســهال و یبوســت متن

بــا دفــع مدفــوع وجــود دارد.  

12۳سؤال
جدبپاسخ
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ــه علــل ارگانیــک  ــا شــک ب ــد ب ــم خطــر، بای �� در صــورت وجــود هــر یــک از عالئ

ــدی.  ــام ب ــر انج ــی بیش ت ارزیاب

IBS سندرم روده ی تحریک پذیر یا 

ــا تغییــر فرکانــس یــا قــوام مدفــوع همراهــی داره، کــودک بــه  درد مربــوط بــه IBS ب

صــورت متنــاوب اســهال و یبوســت داره و درد شــکمش بــا دفــع مدفــوع بهتــر میشــه. در 

 FTT معاینــات فیزیکــی و بررســی   های آزمایشــگاهی نرمــال اســت و شــواهدی از ،IBS

و کاهــش وزن وجــود نــدارد، درســت مثــل ایــن پســر بچــه.

درمـان  غیبـت از مدرسـه نـه تنهـا درد بچـه رو خـوب نمی کنـه بلکـه بدتـر هـم 

می کنـه، پـس مرخصـی بی مرخصـی! اسـتفاده از مکمل هـای فیبـری، پروبیوتیـک و 

روغـن نعنـاع می تونـه در عالمـت درمانـی IBS مفید باشـه.

 اسـهال 

اسهال با توجه به علتش به دو نوع ترشحی و اسموتیک تقسیم میشه. 

اســهال اســموتیک بــه دنبــال ســوء جــذب مــواد غذایــی ایجــاد میشــه مثــل عــدم تحمل 

الکتــوز، نارســایی پانکــراس و اســهال نوپایان.

اســهال نوپایــان )Toddler’s Diarrhea( نوعــی اســهال عملکــردی و شــایع ترین علــت 

اســهال در اوایــل ســنین کودکانــی اســت کــه رشــد و وزن گیــری طبیعــی دارنــد. مصرف 

ــل  ــل جــذب یکــی از دالی ــای غیرقاب ــاوی کربوهیدرات ه ــای ح ــد آبمیوه ه ــش  از ح بی

مهــم آن اســت کــه محدودیــت مصرفــش باعــث بهبــودی اســهال می شــود.

یبـوســت 

دو بیماری یبوستی که طراح پسندن، یبوست عملکردی و هیرشپرونگ است.

 یبوست عملکردی 

یبوســت عملکــردی معمــواًل تــو بچه هــای ســنین potty training )آمــوزش توالــت!( و 

بــدون ســابقه ی بــدو تولــد یــا نــوزادی خاصــی ایجــاد میشــه کــه بــا دفــع مدفــوع قطور، 

ــن  ــری پوزیش ــه س ــاس )encopresis( و ی ــردن لب ــف ک ــوع و کثی ــاری مدف بی اختی

خــاص همراهــه، پوزیشــن فشــار و نگه داشــتن پوپــو ��

در معاینــه معمــواًل تــون اســفنکتر مقعــدی طبیعــی و یــا کاهش یافتــه اســت و مدفــوع 

ــه لمــس  ــوع در LLQ ممکن ــوده ی مدف ــه دســت می خــوره! همینطــور ت و تجمعــش ب

ــات  ــی آزمایش ــت ول ــری الزم نیس ــی بیش ت ــه، بررس ــر از معاین ــه غی ــه ب ــه. اگرچ بش

نرمالــه و باریــوم انمــا شــاید دیستانســیون دیســتال روده رو نشــون بــده.

به  سفت  مدفوع  دفع  علت  به  ساله ای  کودک ۳/5   ۶

ماه  سه  از  حال  شرح  در  است.  کرده  مراجعه  درمانگاه 

قبل دچار دفع مدفوع باریک و تکه تکه شده، در معاینات 

شکم نرمال و توشه رکتال نرمال و رکتوم خالی بوده است. 

به گفته ی مادر روزانه لباس زیر کودک کثیف است. در 

بدو تولد کودک مشکلی نداشته است. وزن کنونی کودک 

1۴کیلوگرم است. کدام تشخیص مطرح است؟ )پره انترنی 

اسفند ۹۶- قطب کرمان، شمال، اصفهان( 

الف هیرشپرونگ 

ب دیستروفی عضالنی

ج تترد کورد 

د یبوست عملکردی

از  با شکایت اسهال طول کشیده  5 کودک 2 ساله ای 

یک ماه قبل مراجعه کرده است که اسهال وی در طول روز 

تشدید می یابد. وزن 12 کیلوگرم و قد 8۷ سانتی متر دارد 

و سایر معاینات نرمال است. کدام اقدام توصیه می شود؟ 

)پره انترنی اسفند ۹5- قطب کرمان( 

الف محدودیت دریافت مایعات شیرین و آبمیوه 

ب تست عرق جهت بررسی سیستیک فیبروزیس 

ج اندازه گیری چربی مدفوع ۷2 ساعته 

د تجویز آنتی بیوتیک سفیکسیم خوراکی

۴ پسـر 1۰ سـاله/ درد شـکم و اسـهال گاهگاهـی از 

حـدود ۶ مـاه پیـش/ درد شـکم اپیزودیـک و   بیش تر در 

اطـراف نـاف و نواحی پایین شـکم اسـت و بـا دفع مدفوع 

بهبـود می یابـد. وزن کودک ۳۴ کیلوگـرم و قد وی 15۰ 

سـانتی متر اسـت. معاینـات فیزیکـی و آزمایـش مدفـوع 

طبیعـی اسـت. کدامیـک از تشـخیص های زیـر  محتمل تر 

اسـت؟ )پره انترنـی آذر ۹8- میـان دوره ی کشـوری(   

الف کولیت آلرژیک

ب کولیت اولسروز

ج بیماری سلیاک

د سندرم روده  ی تحریک پذیر

۴5۶سؤال
دالفدپاسخ
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۷8۹سؤال
الفددپاسخ

بــرای درمــان یبوســت عملکــردی عــالوه بــر آمــوزش دفــع، میشــه از شــل کننده های 

مدفــوع مثــل پلی اتیلــن گلیکــول و شــیر منیزیــم اســتفاده کــرد.

 بیماری هیرشپرونگ

ــن  ــع والدی ــر مواق ــواره ی روده اســت، اکث ــوژی هیرشــپرونگ در گانگلیون هــای دی پاتول

کــودک ســابقه ای از عــدم دفــع مدفــوع در ۲۴ ســاعت اول تولــد و همچنیــن عالئمــی 

مثــل اتســاع شــکم، اســتفراغ، تــب  گهگاهــی و دفــع مدفــوع  بدبــو را ذکــر می کننــد. 

ــا  ــی ب ــه گاه ــض اســت ک ــی و منقب ــوم خال ــدی شــل و رکت ــه اســفنکتر مقع در معاین

ــود. ــاد می ش ــوع ایج ــاری مدف ــع انفج ــر دف ــت معاینه گ ــروج انگش خ

تشـخیص قطعی هیرشـپرونگ با بیوپسـی عمیق از رکتوم )کاهش سـلول های گانگلیونی( 

از طریق جراحی و یا ساکشـن اسـت. انمای باریوم )پروگزیمال متسـع و دیسـتال باریک؛ 

transition zone( و مانومتری آنورکتال هم ممکن اسـت قبل از بیوپسـی اسـتفاده شـود.

 خون ریزی گوارشی

شــایع ترین علــت خون ریــزی ناگهانــی دســتگاه گــوارش تحتانــی در کــودکان 

)شــیرخوارگی تــا ۲ســالگی( دیورتیکــول مــکل اســت، کــه خون ریــزی حجیم، بــدون درد 

و بــه رنــگ قرمــز روشــن اســت. بــرای تشــخیص دیورتیکــول مــکل، اســکن تکنســیوم 

)اســکن مــکل( کمک کننــده اســت. اگــر اســکن مــکل منفــی شــد، کلونوســکوپی و در 

ــزی اندیکاســیون دارد. ــرای یافتــن منشــأ خون ری ــاز الپاروســکوپی ب صــورت نی

اولیــن قــدم در برخــورد بــا هماتمــز و یــا خون ریــزی رکتــال تعبیه لولــه ی نازوگاســتریک 

)NG( بــرای رد خون ریــزی دســتگاه گــوارش فوقانــی اســت.

مری و معده

)GER( رفالکس گاستروازوفاژیال 

شــیرخواران کوچک تــر از ۸ تــا ۱۲ مــاه ممکــن اســت بــه صــورت طبیعــی پــس از هــر 

بــار شــیر خــوردن مقــداری از شــیر را برگرداننــد )ریگورژیتاســیون( کــه بــدون فشــار و 

احســاس تهــوع قبلــی اســت. گاهــی ممکــن اســت بــه علــت حجیــم بــودن بــا اســتفراغ 

اشــتباه شــود. معاینــات کــودک نرمــال اســت.

ــایی  ــد نارس ــا عوارضــی مانن ــده و ی ــم آزاردهن ــا عالئ ــه رفالکــس )GER( ب ــی ک زمان

 )GERD( رشــد و مشــکالت تنفســی همــراه شــود، بیمــاری رفالکــس گاســتروازوفاژیال

ایجــاد می شــود. ایــن بیمــاران از نظــر درمانــی نیــاز بــه اقــدام خاصــی ندارنــد، مگــر در 

مــواردی کــه باعــث عارضــه شــود کــه تجویــز داروهــای آنتی اســید مثــل H2 بالکــر و 

ــده اســت. ــی کمک کنن ــده ی پمــپ پروتون مهارکنن

۹ شـیرخوار 2 ماهـه ای به علـت اسـتفراغ های مکرر به 

درمانـگاه آورده شـده اسـت. وزن کـودک ۶ کیلوگرم و 

اسـتفراغ حـاوی دلمه هـای شـیر اسـت. معاینـه ی کودک 

طبیعـی اسـت. اقـدام ارجـح کـدام اسـت؟ )پره انترنـی 

شـهریور ۹۶- هشـت قطـب کرمان( 

الف اطمینان بخشی به والدین

ب تجویز رانیتیدین

ج محدودیت لبنیات در رژیم مادر

د تجویز داروهای پروکینتیک

8 شـیرخوار ده ماهـه ای را بـه علـت دفـع حجیـم خون 

آورده انـد.  اورژانـس  بـه  رکتـوم  از  درد  بـدون  روشـن 

عالمـت همـراه دیگـری نـدارد. در معاینـه رنگ پریدگی 

در  زیـر  روش هـای  از  کدامیـک  دارد.  تاکـی کاردی  و 

بیش تر موارد تشـخیصی اسـت؟ )پره انترنی خـرداد ۹8- 

میـان دوره ی کشـوری(

الف عکس ساده ی شکم

ب سونوگرافی شکم

ج باریم انما

د اسکن تکنسیوم  

۷ شیرخواری سه ماهه با دیستانسیون شکم و استفراغ 

رکتال  توشه  در  است.  آورده شده  درمانگاه  به  صفراوی 

رکتوم خالی به نظر می رسد ولی با خارج کردن انگشت 

مدفوع با فشار دفع می شود. مادر در سابقه ی شیرخوار به 

عدم دفع مدفوع در 2۴ ساعت اول زندگی اشاره می کند. 

کدامیک از اقدامات زیر جهت رسیدن به تشخیص ضروری 

است؟ )پره انترنی آبان ۹۶- میان دوره ی بندرعباس(

الف گرافی ساده شکم 

ب باریم انما 

ج سونوگرافی شکم 

د بیوپسی رکتوم 

بانه
طبی

نشر 
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 بلع جسم خارجی و سوزاننده

اگـــر کـــودک پـــس از بلـــع جســـم خارجـــی عالمـــت دار باشـــد )مثـــل دیســـترس 

تنفســـی(، بایـــد فـــوراً توســـط اندوســـکوپ خـــارج شـــود. ولـــی اگـــر عالمـــت 

ـــود  ـــور خ ـــرای عب ـــود ب ـــی می ش ـــت و حت ـــی الزم نیس ـــکوپی اورژانس ـــت، اندوس نداش

ـــرد. ـــر ک ـــودی آن صب ـــه خ ب

ـــت  ـــی جه ـــکوپی اورژانس ـــتیم، اندوس ـــر داش ـــوارد زی ـــع م ـــی از بل ـــرح حال ـــر ش اگ

خـــروج آن ضـــروری اســـت: اشـــیاء نوک تیـــز، باتـــری دیســـکی، آهنربـــا )دوتـــا 

یـــا بیش تـــر( و مـــواد ســـوزاننده.

)TEF( آترزی مری و فیستول تراشه به مری 

ــابقه ی پلی هیدرآمنیـــوس  ــا سـ ــیرخواری بـ ــه؟! شـ ــایعش چیـ ــناریوی شـ خـــب سـ

جنینـــی کـــه تـــو اولیـــن نوبـــت شـــیر خـــوردن، حالـــت ســـیانوز و خفگـــی پیـــدا 

می کنـــه. ســـیالوره داره و آب دهنـــش روونـــه، همین طـــور بزاقـــش از بینـــی هـــم 

ـــری داره  ـــه م ـــه ب ـــتول تراش ـــا فیس ـــری و ی ـــرزی م ـــار آت ـــن بیم ـــه. ای ـــارج میش خ

و مســـتعد آسپیراســـیون پنومونیـــه. بهتریـــن راه تشـــخیص ایـــن حالـــت تعبیـــه ی 

ـــی  ـــه در گراف ـــت؛ ک ـــی )CXR( اس ـــن گراف ـــان و گرفت ـــان دار از ده ـــده نش ـــه ی مع لول

لولـــه ی پیچ خـــورده در بن بســـت مـــری رو می بینیـــم.

 استنوز )تنگی( پیلور 

ســناریوش شــیرخواریه کــه در مــاه اول تولــد مکــرراً اســتفراغ جهنــده ی غیــر صفــراوی 

داره و اوایــل حتــی بعــد از اســتفراغ هــم اشــتیاق زیــادی بــرای شــیرخوردن داره، ولــی به 

مــرور شــواهد ســوء تغذیــه، دهیدراتاســیون و لتــارژی رو نشــون میــده. معــده  شــیرخوار 

بــزرگ شــده و در نــگاه امــواج پریســتالتیک آن در LUQ شــکم دیــده میشــه.

در آزمایشــات آلکالــوز متابولیــک هایپوکالمیــک هیپوکلرمیــک، افزایــش BUN ثانویــه 

بــه دهیدراتاســیون و هایپربیلی روبینمــی غیرمســتقیم و در ســونوگرافی افزایــش طــول و 

ضخامــت پیلــور دارد.

اگـــر بـــه اســـتنوز مشـــکوک شـــدی، Upper GI Series بگیـــر. درمـــان 

ایـــن شـــیرخوار شـــامل احیـــاء بـــا مایعـــات وریـــدی و الکترولیـــت و جراحـــی 

پیلورومیوتومـــی اســـت.

12 شـیرخوار 18 روزه/ استفراغ های جهنده و مکرر، غیر 

صفـراوی از چهار روز پیش خصوصاً بعد از شـیر خوردن/ 

در معاینـه: معده متسـع + وجود امواج پریستالتیسـم روي 

آن/ در عکـس سـاده شـکم: معـده متسـع و پـر هـوا + 

کاهـش شـدید میـزان هـواي داخـل روده/ بـا توجـه بـه 

آزمایشـگاهي  بررسـی های  در  تشـخیص،  محتمل تریـن 

کدام یـک از مـوارد زیـر می توانـد وجـود داشـته باشـد؟ 

)پره انترنـی اسـفند ۹۹- کشـوری(  

آلکالوز متابولیک هیپرکلرمیک - هیپربیلي روبینمي مستقیم

هیپربیلــي   - هیپوکلرمیــک  تنفســي  آلکالــوز  ب 

مســتقیم روبینمــي 

هیپربیلــي   - هیپرکلرمیــک  تنفســي  آلکالــوز  ج 

غیرمســتقیم روبینمــي 

د آلکالــوز متابولیــک هیپوکلرمیــک - هیپربیلــي 

روبینمــي غیرمســتقیم

11 نــوزاد یــک روزه ای را بدلیــل افزایــش ترشــح بــزاق 

ــد. در  و اســتفراغ بعــد از شــیر خــوردن ویزیــت می کنی

شــرح حــال ســابقه ی پلی هیدرآمینــوس در مــادر وجــود 

دارد. اولیــن اقــدام در ایــن بیمــار چیســت؟ )پره انترنــی 

اســفند ۹۶- قطــب شــیراز و کرمانشــاه( 

الف انجام باریوم سوالو    

ب آموزش صحیح شیردهی به مادر

  CXR ج متوقف کردن شیردهی و گرفتن

NGT بعد از گذاشتن CXR د گرفتن

خارجی  جسم  بلع  شکایت  با  ماهه ای   11 شیرخوار   1۰

نزد شما آورده شده است. شیرخوار 2 بار استفراغ داشته 

و آب ریزش دهان )drooling( دارد. در گرافی قفسه ی سینه 

یک تکمه ی فلزی در قسمت میانی مری مشهود است. اقدام 

مناسب کدام است؟ )پره انترنی شهریور۹۷- قطب زنجان( 

الف آندوسکوپی فوقانی اورژانس

ــدم  ــورت ع ــم در ص ــر می کنی ــاعت صب ــا ۴ س ب ت

ــم.  ــکوپی می کنی ــده آندوس ــه مع ورود ب

ج اســتفاده از NG tube جهــت فرســتادن تکمــه بــه 

داخــل معــده
د استفاده از گلوکاگون تزریقی

بانه
طبی

نشر 
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 بیماری پپتیک

بیمـاری زخـم پپتیـک در کـودکان معمـواًل بـا هلیکوباکتـر پیلـوری و عالئمـی مثـل درد 

اپی گاسـتر شـبانه، بهبـود درد پـس از غـذا خوردن و یـا مصرف آنتی اسـید همراهـی دارد. 

اندوسـکوپی و گرفتـن بیوپسـی از زخـم در ایـن بیمـاران الزم اسـت امـا در صورتـی کـه 

اندوسـکوپی قابـل انجـام نباشـد، بـرای تشـخیص عفونـت می تـوان از تسـت  آنتـی ژن 

هلیکوباکتـر پیلـوری در مدفـوع و تسـت تنفسـی اوره بـا کربـن ۱۳ کمـک گرفـت.

مجرای روده ای

 مالروتاسیون

ــه.  ــیون میش ــاد مالروتاس ــث ایج ــر باع ــوم دور مزانت ــکوم و دئودن ــای س ــش نابج چرخ

ــه؟ ــخیصش چطوری ــم و تش عالئ

عالئــم  اســتفراغ صفــراوی بــه خصــوص در مــاه اول زندگــی شــیرخوارکه می تونــه 

بــه صــورت دوره ای تکــرار بشــه. اگــر مالروتاســیون بــه ســمت ولولــوس و انســداد بــره، 

شــواهد انســداد روده مثــل عــدم دفــع مدفــوع و درد شــکمی و همینطــور اتســاع قســمت 

پروگزیمــال انســداد در گرافــی شــکم رو می بینیــم.

تشــخیص Upper GI series  )بــا ویژگــی، دیــده نشــدن حلقــه ی c دئودنــوم( و یــا 

بررســی ترانزیــت روده بــا باریــوم، ابــزار تشــخیصی انتخابــی در مالورتاســیون روده اســت. 

در گرافــی ســاده شــکم هــم شــواهد انســداد روده و در ارزیابــی Follow through یــا 

کنتراســت انمــا ســکوم رو در RUQ شــکم می بینیــم.

درمان  جراحی است.

 آترزی روده

منظور از آترزی روده آترزی ژژنوایلئال است. عالئم و تشخیصش چطوریه؟

عالئم  استفراغ صفراوی و اتساع شکم در بدو تولد.

گرافی سـاده ی شـکم  نمای Double- Bubble بدون وجود گاز در قطعه ی دیسـتال 

به نفـع آترزی دوازدهه اسـت.

)IBD( بیماری های التهابی روده 

IBD شـامل بیماری کرون و کولیت اولسـراتیو اسـت که با عالئم مشـترکی مثل اسـهال، 

دفع خون و موکوس در مدفوع، کاهش وزن و تنسـموس )احسـاس زورپیچ( همراه اسـت. 

مگاکولون توکسـیک از عوارض IBD اسـت که با تب، اتسـاع شـکم و درد، اتسـاع شـدید 

کولـون، آنمـی و هیپوآلبومینمـی تظاهـر می کنـد. کولونوسـکوپی بهترین ابزار تشـخیصی 

ایـن بیماری اسـت. تفاوت کرون و کولیت اولسـروز کجاسـت؟!

اورژانس  به  صفراوی  استفراغ  با  را  شیرخواری   1۴

آورده اند. از روز گذشته دفع مدفوع ندارد. در گرافی ساده 

شکم، معده و ابتدای روده متسع و سایر قسمت های شکم، 

کم هوا شده است. حمالت مشابه در یک سال اخیر چهار 

با استراحت روده ای و تخلیه  نوبت تکرار شده است که 

محتویات معده، بهبود یافته است. بهترین اقدام تشخیصی 

کدام است؟ )پره انترنی شهریور ۹۹- کشوری( 

الف ترانزیت روده باریک با باریوم

ب سی تی اسکن شکم

ج اندوسکوپی اورژانسی

د سونوگرافی کانال پیلور

1۳ پسـر 8 سـاله ای بـا شـکایت درد شـکم از دو ماه قبل 

مراجعـه کرده اسـت. درد وی با غذا بهتر می شـود و گاهی 

شـب ها وی را از خـواب بیـدار می کنـد. بـرای تشـخیص 

عفونـت اچ پیلوری، در صورت عدم امکان اندوسـکوپی، در 

کنـار اقدامـات درمانی، مناسـب ترین گزینه ی تشـخیصی 

کـدام اسـت؟ )پره انترنی شـهریور ۹5- قطـب تهران( 
الف IgA ضد اچ پیلوری

ب IgM ضد اچ پیلوری

ج آنتی ژن اچ پیلوری در مدفوع

د IgG ضد اچ پیلوری

خوردن/  شیر  دنبال  به  استفراغ   / روزه   1 نوزاد   15

چندین نوبت استفراغ صفراوی/ مختصری بی حال / بدون 

دیستانسیون شکم  / نمای double- bubble در عکس ساده 

شکم، تشخیص؟ )پره انترنی شهریور ۹۶- قطب آزاد( 

ب آترزی دئودنوم  الف استنوزپیلور 

 GERD د ج آترزی ایلئوم 

1۶ کودک 12 ساله ای را با شکایت دل درد های کرامپی 

شکم و اسهال خونی از یک ماه قبل به درمانگاه آوردند . مادر 

بیمار از کاهش اشتها و اختالل وزن گیری شکایت دارد . در 

معاینه  متوجه کم خونی  ، تأخیر بلوغ و فیستول اطراف مقعد 

می شوید . کدامیک بیش ترین کمک را به تشخیص بیماری 

فوق می کند؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب تهران و کرمان( 

ب انجام کولونوسکوپی الف بررسی ایمونولوژی 

د رادیوگرافی با ماده ی حاجب ج تست های سرولوژی     

بانه
طبی

نشر 
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کـرون 

�� درد شکم بارزتر است

�� درگیری از دهان تا مقعد 

�� فیستول روده و درگیری پری آنال

�� تنگی روده و انسداد

ASCA مثبت شدن 💊

)skip lesion( وجود مناطق سالم بین ضایعات 💊

 کولیت اولسراتیو

�� اسهال خونی بارزتر است

�� درگیری پیوسته ی کولون

 P- ANCA مثبت شدن 💊

�� از تظاهــرات خــارج روده ای و مشــترک IBD، آرتریــت مفصلــی و یووئیــت چشــمی 

ــا(  ــاق پ ــورم س ــاک و مت ــز، دردن ــای قرم ــدوزوم )ندول ه ــم ن ــرد. اریت ــام ب ــه ن رو میش

ــت  ــوزوم در کولی ــا گانگرون ــت اســکلروزان و پیودرم ــرون و کالنژی ــان در ک ــت ده و آف

ــت.  ــایع تر اس ــروز ش اولس

 �� اگــر بیمــاری بــا تابلــوی بالینــی PSC مثــل تــب، زردی، خــارش، هپاتومگالی 

 IBD مراجعــه کــرد بعــد از اثبــات مشــکل کالنژیتــش، حتمــاً باید جهــت رد RUQ و درد

کولونوســکوپی بشه.

ــات و  ــتروئید، متوتروکسـ ــیالت ها، اسـ ــل آمینوسالیسـ ــاب مثـ ــد التهـ ــای ضـ داروهـ

آزاتیوپوریـــن از گزینه هـــای درمانـــی در IBD هســـتند. جراحـــی تنهـــا در صـــورت 

انســـداد، آبســـه و یـــا تشـــدید کاربـــرد دارد.

 بیماری سلیاک
بیمـاری سـلیاک یـا حساسـیت بـه آنتـی ژن گلوتن موجـود در گنـدم در کودک مسـتعد از 

زمـان شـروع غـذای مکمـل بـروز می کنـه و بـا عالئـم روده ای مثل اسـهال مزمـن با یا 

بدون اسـتئاتوره، نفخ شـکم، نارسـایی رشـد و اختالل وزن گیری، تحریک پذیری، کاهش 

اشـتها و عالئم خـارج روده ای مثل آتروفـی عضالت )گلوتئال(، کاهـش چربی زیر جلدی، 

اسـتئوپروز، خون ریـزی ریـوی و ... همـراه اسـت. مصـرف برنـج، سـویا و سـیب زمینـی 

موجـب بـروز عالئم سـلیاک نمی شـود. تو ایـن بچه عالوه بـر عالئم تیپیک سـلیاک باید 

بـه اختـالل وزن گیریـش هم دقـت کنی. یه بچـه  در دو سـالگی باید حداقـل وزنش چهار 

برابـر وزن تولـد باشـه، این طفلک که سـه سالشـه، ببیـن چقدر ریـزه میزه س!

کج خلقی  و  بی اشتهایی  شکایت  با  ساله/   ۳ کودک   1۹

طوالنی مدت/ در معاینه: رنگ پریدگی پوست + اتساع شکم 

+ آتروفی عضالت گلوتئال / وزن تولد بیمار ۳.5 کیلوگرم 

و وزن فعلی او ۹ کیلوگرم است. با توجه به محتمل ترین 

از رژیم غذایی وی الزم  زیر  ماده  تشخیص، حذف کدام 

است؟ )پره انترنی دی ۹۹- میان دوره کشوری(   

الف گندم

ب سویا

ج سیب زمینی

د برنج

کولیت  تشخیص  با  درمان  تحت  ساله/   12 پسر   18

اولسروز/ ایکتر، آسیت، خارش و هپاتومگالی از ۳ ماه قبل/ 

و   Alkp و   )GGT( کبدی،  آنزیم های  افزایش  آزمایشات: 

PANCA مثبت /محتمل ترین تشخیص؟ )پره انترنی شهریور 

۹۳- قطب تهران- پره انترنی اسفند ۹۴- مشترک کشوری( 

الف هپاتیت دارویی

ب هپاتیت اتوایمون

ج استئاتوهپاتیت

PSC د

ــدام  ــی روده )IBD( ک ــاری التهاب ــه ی بیم 1۷ در مقایس

یافتــه ی زیــر بیش تــر بــه نفــع کولیــت اولســراتیو 

اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب مشــهد( 

الف اولسرهای دهانی

ب اریتم ندوزوم

ج خون ریزی از رکتوم

د توده ی شکمی

بانه
طبی

نشر 
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سلیاک با دیابت تیپ I، تیروئیدیت، سندرم ترنر و داون همراهی دارد.

�� یادت باشه تو هر بچه ای با اسهال مزمن باید سلیاک رو رد کنی. 

اگر به سلیاک مشکوک شدیم، چیا به تشخیص کمک می کنن؟
)Anti- TTG( ضد ترانس گلوتامیناز بافتی IgA ضد اندومیزیوم و IgA

 با چی تشخیص سلیاک رو قطعی می کنی؟ کولونوسکوپی و بیوپسی روده ی باریک

ــدی؟  ــاال، چــه آزمایشــاتی رو بایــد حتمــاً در ســلیاک درخواســت ب ــر از مــوارد ب ــه غی ب

ــرم.  ــن س ــن و آلبومی ــدی، TSH، Ca، P، پروتئی ــای کب CBC، FBS، آنزیم ه

 انواژیناسیون

انواژیناسـیون در شـیرخواران یک تا دو سـاله به صورت درد کرامپی، ناگهانی و دوره ای شکم 

اسـت کـه بچـه هـر ۲۰- ۱۵ دقیقـه دچـار بی قـراری )پاهـاش رو تو شـکم جمـع می کنه(، 

گریـه ی شـدید، رنگ پریدگـی صورت و بی اشـتهایی میشـه. بیـن حمالت هم آروم میشـه. 

با پیشـرفت بیماری و طوالنی شـدن انسـداد، اسـتفراغ صفراوی و دفع مدفوع ژله ای شـکل 

واضح تـر میشـه. توده ی سوسیسـی ممکن اسـت در RUQ و یا اپی گاسـتر لمس بشـه.

ــکم  ــونوگرافی ش ــام س ــیون، انج ــخیص انواژیناس ــرای تش ــدم ب ــاده ترین ق ــن و س اولی

ــا  ــراه ب ــای هم ــیدیم، انم ــخیص نرس ــه تش ــونوگرافی ب ــا س ــه ب ــی  ک ــت، در صورت اس

مــاده ی حاجــب تحت فلوروســکوپی اندیکاســیون داره.

�� انواژیناســیون معمــواًل ایدیوپاتیــک اســت ولــی دیورتیکــول مــکل و هنــوخ شــوئن 

الیــن دو محــرک شــناخته  شــده ی آن هســتند. اگــر کودکــی بــا رکتــوراژی و دیورتیکول 

مــکل دچــار درد شــکم و بی قــراری شــد بایــد بــه انواژیناســیون شــک کــرد.

 کبد و مجاری صفراوی

آتـرزی مجـاری صفـراوی  زردی ایـن بیمـاران در هفتـه ی اول و دوم تولـد ظاهـر 

می شـود که با پیشـرفت بیماری تمام عالئم از جمله سـیروز، اسـپلنومگالی، آسـیت، تحلیل 

عضالنـی و وزن گیـری نامناسـب را در چنـد ماه اول تولد نشـان می دهد. این بیمـاران ادرار 

تیره رنـگ و مدفـوع بی رنـگ )grey stool( دارنـد. بعد از آزمایشـات به ترتیب سـونوگرافی 

)نداشـتن ضایعه( و اسـکن کبدی )نداشـتن ترشـح به داخل روده( انجام می شـود. بیوپسـی 

کبـد بهتریـن و دقیق ترین راه تشـخیص آتـرزی مجاری صفراوی اسـت.

نارسایی برق آسای کبدی  اگر شروع بیماری کبدی با عالئم انسفالوپاتی، کمتر از ۸ 

هفته طول بکشد نارسایی برق آسای کبدی مطرح میشه. بیمار عالئمی مثل قند خون پایین، 

آسیت، کاهش پروتئین و آلبومین سرم، اختالل نورولوژیک و انسفالوپاتی و اختالل هموستاز 

)INR، PT و PTT مختل( داره که تنها درمان قطعی پیوند کبد است.

22 شیرخوار 1/5 ماهه ای بعلت زردی و مدفوع آکولیک 

بستری شده است. در معاینه طحال cm 2 و کبد  cm ۳ زیر 

لبه ی دنده لمس می شود. در بررسی آزمایشگاه بیلی روبین 

توتال 1۰ با مستقیم ۷ است. در اسکن انجام شده ترشح 

به داخل روده دیده نشده است. احتمال کدام مورد زیر 

بیش تر است؟ )پره انترنی اسفند ۹5- قطب زنجان( 

الف هپاتیت نئوناتال

ب سندروم آالژیل

ج آترژی مجاری صفراوی

د کمبود آلفا یک آنتی تریپسین

ــالت  ــت حم ــه عل ــه ای را ب ــت ماه ــیرخوار هش 21 ش

بی قــراری از شــب گذشــته و مدفــوع خونــی بــه 

اورژانــس آورده انــد. در شــرح حــال ســه روز قبــل 

اســهال داشــته اســت. اقــدام تشــخیصی مناســب کــدام 

اســت؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب اصفهــان( 

الف کشت مدفوع

ب آزمایش مدفوع

ج ترانزیت روده ی باریک

د سونوگرافی شکم

2۰ دختر 1۰ ساله ای که اخیراً جهت وی تشخیص سلیاک 

وی  جهت  زیر  ارزیابی های  کلیه ی  است،  شده  گذاشته 

ضروری است بجز: )پره انترنی شهریور ۹5- قطب کرمان( 

Serum IgA الف

TSH ب

CH50 ج

Blood Glucose د

بانه
طبی

نشر 



ژلوفـــن36

2۳2۴25سؤال
ججدپاسخ

 تیروئیدیت هاشیموتو

از علــل شــایع هایپوتیروئیــدی اکتســابی در کــودکان، هاشــیموتو اســت کــه در دخترهــا 

ــر تکامــل  ــادرزادی موجــب تاخی ــوع م ــن بیمــاری برخــالف ن شــیوع بیشــتری دارد. ای

ــه  ــا دیــدن مــوارد زیــر بایــد ب نمی شــود. در هــر بزرگــی بــدون درد تیروئیــد )گواتــر( ب

  هاشــیموتو فکــر کنیــم

ــه خصــوص در  ــی ب ــی نوجوان ــم از ۶ ســالگی و حت ــروز عالئ ــاال: ب ۱- ســن ابتــالی ب

ــران دخت

۲- سابقه ی فامیلی مثبت

ــک،  ــپ ی ــوس تی ــت ملیت ــل دیاب ــون مث ــای اتوایمی ــایر بیماری ه ــا س ــی ب ۳- همراه

ــدی. ــال و هایپوپاراتیروئی ــایی آدرن ــلیاک، نارس س

۴- کاهش جذب در اسکن تیروئید برخالف گریوز

پانکراس

 نارســـایی پانکـــراس  شـــایع ترین علـــت نارســـایی عملکـــرد هضمـــی 

پانکـــراس سیســـتیک فیبروزیـــس اســـت، کـــه دارای تظاهراتـــی مثـــل مدفـــوع 

ـــایی  ـــدید و نارس ـــه ی ش ـــوء تغذی ـــتئاتوره(، س ـــی )اس ـــو و دارای ذرات چرب ـــم، بدب حجی

ــن  ــی ایـ ــن روش ارزیابـ ــوع بهتریـ ــتاز- ۱ مدفـ ــری االسـ ــت. اندازه گیـ ــد اسـ رشـ

بیمـــاران اســـت. بهتریـــن درمـــان در دســـترس بـــرای ایـــن بیمـــاران جایگزینـــی 

ــت. ــی اسـ ــای پانکراسـ آنزیم هـ

 پانکراتیــت حــاد  پانکراتیــت حــاد بــا عالئمــی مثــل درد شــدید اپی گاســتر بــا 

انتشــار بــه پشــت همــراه بــا تهــوع و اســتفراغ کــه بیمــار دائــم تغییــر وضعیــت می دهــد، 

ــار،  ــردن بیم ــامل NPO ک ــان ش ــت. درم ــراه اس ــود هم ــر می ش ــوردن بدت ــذا خ ــا غ ب

تعبیــه ی NGT، تجویــز داروهــای آنتی اســید و ضــد درد )مورفیــن( اســت.

�� بدو برو سر وقت تست تمرینی.

25 پسـر بچـه ی 8 سـاله ای کـه بعلـت سـابقه ی تشـنج 

تحت درمـان بـا قـرص والپروات سـدیم اسـت. دچـار درد 

شـدید ناحیه ی اپی گاسـتر شـده. درد بیمار به پشت انتشار 

دارد و حالـت خـم شـدن بـه جلـو، شـدت درد را کاهـش 

می دهـد. کدامیـک از اقدامـات زیـر برای بیمار مناسـب تر 

اسـت؟ )پره انترنـی اسـفند ۹5- قطـب شـمال( 

الف قرص سوکرالفیت

ب شروع درمان با پروبیوتیک

 NGT ج گذاشتن

د مشاوره ی جراحی

ــالل رشــد و اســهال مزمــن/ 2۴ شــیرخوار 5 ماهه/اخت

ــد=   ــی ۴/5Kg/وزن تول ــادر/وزن فعل ــا شــیر م ــه ب تغذی

ــوع:  ــش مدف ۳Kg/آزمای

Fat drop=100/hpf PH= 5 . 5 RBC=0 WBC= 1-2 

بررســی کــدام کمــک بیش تــری بــه تشــخیص بیمــاری 

اصلــی  می کنــد؟ )پره انترنــی شــهریور ۹۷- قطــب 

ــان(  ــران و کرم ته

الف اسکرین سلیاک

ب کشت مدفوع

ج االستاز Ι مدفوع

د بررسی Ig سرم

ــا زردي و افزایــش آنزیم هــای  2۳  پســر 1۳ ســاله ای ب

ــرد  ــالل در عملک ــا اخت ــراه ب ــل هم ــاه قب ــدي از ۴ م کب

ــرده  ــه ک ــت خط مراجع ــدن دس ــراب ش ــي و خ درس

ــوي مشــابه  ــا تابل ــار ب ــر بیم ــوت خواه اســت. ســابقه ف

ــور در  ــوده و ترم ــک ب ــه ایکتری ــود دارد. در معاین وج

ــن  ــه محتمل تری ــه ب ــا توج ــت. ب ــهود اس ــت ها مش دس

تشــخیص، کدام یــک از مــوارد زیــر مــورد انتظــار 

می باشــد؟ )پره انترنــی اســفند ۹۹- کشــوری(  

 ATP۷A الف جهش در ژن

ب افزایش سطح سرولوپالسمین سرم

ج افزایش سطح IgG توتال سرم

د افزایش دفع مس ادراری 2۴ ساعته

بانه
طبی

نشر 




