
ژلــوفــن 3434

يکی از شايع ترين سناريوهای گوارش، اختالالت سوء هاضمه است. 

شکايات رايج سوء هاضمه 

فرد مبتال به سوء هاضمه با شکاياتی مثل تهوع، استفراغ، ديس پپسی، سوزش سر دل، 

ريگورژيتاسيون )Regurgitation( و غيره مراجعه می کند. سه اصطالح کلی اينجا داريم: 

ديس پپسی )Dyspepsia(، رفالکس گاستروازوفاژيال )GERD( و زخم پپتيک )ناشی از 

هليکوباکتر پيلوری، NSAIDها و غيره(. تعريف و عالئم هرکدوم چيه؟

از حد، از جمله احساس پری بيش  �� ديس پپسی يعنی احساس ناخوشايند بعد غذا 

سيری زودرس، نفخ و حتی درد اپيگاستر.

يا همون داغی سر دل  و  احساس سوزش  با  معموال  رفالکس گاستروازوفاژيال   💊

Heart burn ناشی از برگشت اسيد معده مشخص می شود.

�� زخم پپتيک آخر اين خطه و حتی می تونه باعث تغيير اپيتليوم، مری بارت، ديسپالزی

به نحوی که  دارند!  برادری  نزديک در حد خواهر  ارتباط  با هم  اين سه  بشه!  و کنسر 

ديس پپسی می تواند عالمت دو مورد ديگر باشد يا GERD و هليکوباکتر پيلوری عامل 

ايجاد زخم پپتيک شود. پس بايد برخورد با شکايات رايج سوء هاضمه در بالين و سواال 

رو ياد بگيری.

پاسخ سناريوی سوء هاضمه و ديس پپسی

در بيماران با شکايت ديس پپسی، احساس سوزش سر دل يا ساير عالئم سوء هاضمه، بايد 

به سن بيمار و عالئم خطر دقت کنيم. دو حالت دارد:   

 اگر عالمت خطر داشت يا باالی 40 سال سن داشت  مته به خشخاش بذار! اندوسکوپی 

و بيوپسی )از نظر بدخيمی و هليکوباکتر( درخواست کن. بر حسب نتيجه درمان کن.

تست  با    نداشت   هيچ عالمت خطری  و  بود  سال  از 40  کم تر  اگر سن    پاسخ 

غيرتهاجمی هليکوباکتر پيلوری رو بررسی کن:

 اگر جواب منفی شد، درمان تجربی آنتی اسيد با PPI )ارجح( يا بالکر H2 شروع کن. . 1

اگر بعد 4 تا 6 هفته، بهبود نداشت، بفرست برای اندوسکوپی.

اگر جواب مثبت شد، ريشه کنی عفونت هليکوباکتر پيلوری رو شروع کن و بعد 4 هفته . 2

ريشه کنی رو با تست تنفسی اوره آز )UBT( پيگيری کن: اگر عالئم باقی بود يا ريشه کن 

نشده بود، برای اندوسکوپی و بيوپسی بفرست.

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

6خیلی مهماختالل سوء هاضمه، زخم پپتیک و هلیکوباکترپیلوری

۱ بیمار خانمی 32 ساله به علت ترش کردن و سوزش 

است.  بوده  ناشتا  صبح  امپرازول  با  درمان  تحت  سردل 
بعد از گذشت یک ماه از درمان، پاسخ مناسبی دریافت 
نکرده است. بیمار اخیراً شرح حال گیر کردن گهگاه غذا 
را می دهد و همچنین ذکر می کند در طی یک ماه اخیر 5 
کیلوگرم کاهش وزن داشته است. اقدامات مناسب بعدی 

چیست؟ )پره انترنی دی 97- میان دوره ی کشوری(
الف pH متری  

ب مانومتری  

ج آندوسکوپی فوقانی 

د بلع باریوم 

۱2سؤال
بجپاسخ

 heart( جناغ  پشت  سوزش  با  ساله ای   30 خانم   2

سابقه ی  است.  کرده  مراجعه  روزانه  صورت  به   )burn

فامیلی بیماری های بدخیم گوارشی، کاهش وزن، استفراغ 
و خون ریزی گوارشی ندارد. معاینه ی شکم و CBC نرمال 
اقدام کدام است؟ )پره انترنی اسفند  است. مناسب ترین 

96- قطبی(
الف تجویز PPI )مهارکننده ی پمپ پروتون( 

ب بررسی از نظر عفونت هلیکوباکتر پیلوری

ج آندوسکوپی فوقانی 

ــهد pH متری 24 ساعته ی مری 
بـان

ــبی
طـ

ــر
نــش
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4 مرد 45 ساله ای با درد قفسه سینه از 3 ماه قبل سابقه 

مصرف سیگار از 20 سال قبل مراجعه کرده است. سابقه 
ترش کردن گاهی اوقات دارد. اقدام تشخیصی مناسب 

در وی کدام است؟ )پره انترنی شهریور 94- قطبی(
الف  بررسی کامل قلبی شوند.  

ب  انجام گرافی بلع باریوم 

ج انجام آندوسکوپی فوقانی 

د دادن امپرازول به صورت تشخیصی و درمانی 

پاسخ عالئم خطر چيه؟ 8 ريسک فاکتور داريم که به نفع بدخيمی يا زخم است. اينا به 

عنوان انديکاسيون های اندوسکوپی در GERD و ديس پپسی معروفن:

استفراغ مکرر و بی اشتهايی شديد. 1

ادينوفاژی )بلع دردناک(. 2

ديسفاژی )سختی در بلع(. 3

کاهش وزن بدون علت. 4

خونريزی گوارشی واضح يا مخفی )شواهد آنمی(. 5

زردی. 6

توده شکمی قابل لمس يا آدنوپاتی . 7

سابقه ی خانوادگی کنسر. 8

بيماری رفالکس گاستروازوفاژيال 

شاهد   )LES( مری  تحتانی  اسفنگتر  عملکرد  در  اختالل  علت  به   GERD بيماری  در 

برگشت اسيد معده به مری هستيم. 

ارزشمندترين ويژگی برای تشخيص GERD، عالئم بالينی تيپيک است.

پاسخ عالئم بالينی تيپيک در Herat burn: GERD، ريگورژيتاسيون و برگشت غذا، 

درد قفسه ی سينه. سوزش سر دل دردی رترواسترناله که بعد از خوردن غذا، در حالت  

خوابيده و ورزش بروز می کنه و با نوشيدن آب يا داروهای PPI بهتر ميشه. 

�� درد قفسه سينه. به علت شبکه ی عصبی مشترک قلب و مری در بيماری های اين

قلب  نوار  با  اول  بايد،  داشت  سينه  قفسه ی  درد  بيمار  اگر  می شود. پس  ديده  دو عضو 

اختالالت قلبی رو رد کنيم. مثل اين آقا که با درد قفسه ی سينه و سابقه ی ترش کردن 

اومده و شک ما رو به سمت GERD می بره ولی اول بايد بررسی قلبی بشه و علل قلبی 

رو براش رد کنيم

�� عالئم بالينی آتيپيک در GERD، عبارت است از: ديسفاژی، درد اپيگاستر، نفخ و

عالئم خارج گوارشی GERD مثل:

سرفه مزمن . 1

آسم و خشونت صدا. 2

درد گلوی مزمن. 3

4 .globus sensation احساس توده در گلو يا

3  خانم 30 ساله ای جهت بررسی سوء هاضمه مراجعه 

هشداردهنده ی  عالمت  کدام  وجود  با  است.  نموده 
آندوسکوپی فوقانی باید انجام شود؟ )پره انترنی شهریور 

93- قطبی(
الف  درد اپی گاستر 

ب  استفراغ مکرر

ج ترش کردن 

د احساس پری شکم

34سؤال
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GERD پاسخ جمع بندی برخورد با

دو حالت دارد:

 در بيمار زير 40 سالی که بيمار عالئم تيپيک دارد و هيچ کدوم از ريسک فاکتورهای 

مذکور در سوء هاضمه رو ندارد  می تونيم بعد از چک هليکوباکتر پيلوری )به قول 

اقدام تشخيصی ديگری )به قول سيسيل(، درمان  هاريسون( و يا بالفاصله بدون هيچ 

تجربی ضد اسيد به مدت 4 تا 6 هفته شروع می کنيم. اگر جواب داد که َفَبها! اگر نه، بايد 

با اندوسکوپی بررسيش کنيم.

 در صورتی که سن بيمار باالی 40 سال بود يا عالئم آتيپيک داشت، بايد با يک اقدام 

تشخيصی، تکليف رو مشخص کنيم:

اگر سن باالی 40 سال يا ريسک فاکتور داشت، مستقيم سراغ اندوسکوپی ميريم.. 1

 اگر عالئم خارج گوارشی GERD مثل سرفه و غيره داشت، سراغ pH متری 24 ساعته . 2

ميريم. اين روش ميزان اسيديته ی بخش ديستال مری را در 24 ساعت اندازه می گيرد.

زخم پپتيک

پاسخ بيماري زخم پپتيک )PUD / Peptic Ulcer Disease( به دو نوع زخم معده 

)GU / Gastric Ulcer( و زخم دئودنوم )DU / Duodenal Ulcer( تقسيم ميشه. 

زخم ها به صورت آسيب مخاطي به قطر بيش از پنج ميلي متر هستن که تا زيرمخاط رو 

درگير مي کنن. درد سوزشي اپيگاستر عالمت شايع بيماري زخم پپتيکه.

مصرف  و  پيلوري  هليکوباکتر  عفونت  پپتيک،  زخم  بيماري زايي  در  اصلي  عامل  دو 

NSAID است. 

به سه ويژگي مهم زخم هاي پپتيک در جدول دقت کن

نوع زخم پپتيک
سطح ترشح 

اسيد پايه
احتمال بدخيمي

احتمال همراهي 

با هليکوباکتر پيلوري
محل شايع

 DU کم؛ معمواًل خوش خيمافزايشدئودنال اولسر
بيشتر. چون سطح پايه ي اسيد را 

افزايش مي دهد
در سه سانتي متري

پيلور

GUطبيعي يا کاهشگاستريک اولسر
بدخيم به خصوص در ناحيه ي فوندوس
در آنتروم معده  معمواًل خوش خيم

-کمتر

56سؤال
الفجپاسخ

پشت  و  سردل  سوزش  دلیل  به  ساله ای   25 خانم   5

مراجعه  قبل  ماه   3 از  خوردن  غذا  دنبال  به  سینه  جناغ 
کرده است. درد ناحیه ی اپی گاستر و کاهش وزن ندارد، 
چیست؟  شما  پیشنهادی  اقدام  اولین  نیست.  آنمیک 

)پره انترنی شهریور 98- قطبی(
الف سونوگرافی شکم

ب آندوسکوپی فوقانی

 PPI ج درمان با

د مانومتری مری

)پره انترنی شهریور 95  6 گزینه صحیح کدام است؟ 

- قطبی(
الف در زخم معده، ترشح اسید معده کم می شود.

دوازدهه  در  بیکربنات  ترشح  دوازدهه،  زخم  در  ب 

زیاد می شود.
ج اکثریت مبتالیان به عفونت H.Pylori به زخم پپتیک 

مبتال می گردند.
به  ابتال  خطر  پیشرفت،  حال  در  کشورهای  در  د 

H.Pylori در حال افزایش می باشد.

ــه
بـان

ــبی
طـ

ــر
نــش
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پاسخ عوارض زخم پپتيک

سه عارضه ي مهم زخم پپتيک چيان؟ 

 خون ريزي گوارشي

 سوراخ شدگي )پرفوريشن(: در اثر پرفوريشن، بستر زخم به عضو مجاور نفوذ مي کند. 

دئودنال اولسر اغلب به لوزالمعده )پانکراس( نفوذ مي کند ولي گاستريک اولسر اغلب به لوب 

چپ کبد راه مي يابد. بيمار در اين حالت با درد ناگهاني شکم، تاکيکاردی و شکم خيلي سفت 

يا board-like -ترياد کالسيک پرفوريشن- مراجعه مي کند که در گرافي، شاهد هواي 

آزاد زير ديافراگم خواهيم ديد. اينجاست که اينترن جراحي فيکس مريض ميشه تا مريض 

برسه به اتاق عمل ��
 تا حاال يه مريض پريتونيت از نزديک ديدي؟! اگه رفتي تو اورژانس ديدي يه مريضي 
ميگه درد شکمش دائميه و تو تختش بي حرکت افتاده، بدون پريتونيت کرده. چون حرکت 
کردن يا حتي عطسه و سرفه تو اينا باعث تحريک پريتوئن و درد خيــــلي شديد ميشه. 
 board-like( شکمشون هم که گفتيم تو معاينه به علت اسپاسم عضالت مثل تخته اس

.)abdomen

 انسداد خروجي معده )ناشايع ترين عارضه(: مريضی با سابقه ی زخم پپتيک که جديداً 

از سيری زودرس، تهوع، استفراغ و کاهش وزن شکايت داره.

 Barium( راديوگرافيه  تشخيصي  استاندارد  آزمون  اولين    پپتيک  زخم  تشخيص 

Study( ولي حواستون باشه که حساسيت راديوگرافي در يه سري موارد پايينه و ممکنه 

زخم رو تشخيص نده. به همين دليل جناب هاريسون حساس ترين و اختصاصي ترين روش 

تشخيص زخم پپتيک رو اندوسکوپي مي دونه.

 تشخيص  H.Pylori روش هاي تشخيصي هليکوباکتر پيلوري به دو دسته  ي تهاجمي 

و غير تهاجمي تقسيم ميشن:

کشت، مانند  هستن  بيوپسي  و  اندوسکوپي  انجام  نيازمند    تهاجمي  تست هاي   💊

.Rapid Urease Test هيستولوژي و

Urease Breath Test/( سرولوژي، تست تنفسي اوره آز  تست هاي غير تهاجمي 💊

UBT( و تست آنتي ژن مدفوع.

پاسخ  هليکوباکتر پيلوري ريسک چهار بيماري را افزايش مي دهد: 

�� گاستريت 

�� لنفوم MALT )بافت لنفاوي مخاط معده(

�� آدنوکارسينوم معده

�� زخم پپتيک: بيشتر زخم دئودنوم.

8 آقای 60 ساله ای با درد اپی گاستر که اخیراً شروع شده 

به کلینیک گوارش مراجعه و تحت آندوسکوپی فوقانی قرار 

می گیرد و در آندوسکوپی اریتم آنتر دارد که تحت بیوپسی 

قرار می گیرد و H.Pylori مثبت گزارش می شود. وجود این 

عفونت در بیمار فوق با ایجاد موارد زیر در آینده ارتباط 

دارد، بجز؟ )پره انترنی شهریور 93 - قطبی(

الف زخم پپتیک معده 

ب لنفوم مالت معده

ج ادنوکارسینوم معده

د لیپوم معده 

7 مردی 40 ساله با سابقه ی درد معده از 4 سال پیش 

چند  و  می گردد  زودرس  سیری  دچار  غذا  از  بعد  اخیراً 

ساعت بعد از غذا، استفراغ حاوی مواد غذایی خوب هضم 

نشده دارد. 7 کیلوگرم کاهش وزن داشته است. کدام یک 

از عوارض زخم پیتیک مطرح است؟ )پره انترنی اردیبهشت 

96- میان دوره کشوری(

Penetration الف

Perforation ب

Gastric Outlet Obstruction ج

Fistula Formation د

78سؤال
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درمان زخم پپتيک

بعد از اينکه  ثابت کرديم بيمارمون زخم پپتيک داره، براي درمان ابتدا بايد مشخص کنيم اين 
  .NSAID زخم به دنبال عفونت هليکوباکتر پيلوريه يا مصرف

اگر از نظر هليکوباکتر پيلوري مثبت باشه بدون توجه به اينکه به NSAID مربوطه يا نه، 
درمان ريشه کني هليکوباکتر رو تجويز شروع مي کنيم.

رژيم  است.  روزه  دوره ی 14  يک  هليکوباکترپيلوری  اول  درمان ريشه کنی خط  پاسخ 

استاندارد آن رژيم سه دارويی کالريترومايسين يعنی »PPI + دو تا آنتی بيوتيک یعنی 
جايگزين  عنوان  به  البته  است.  مترونيدازول«  یا  آموکسی سيلين   + کالریترومایسين 
 + سالسيالت  یا  بيسموت   +  PPI« يعنی  بيسموت  دارويی  چهار  رژيم  از  ميتونيم 
تتراسایکلين + مترونيدازول یا تينيدازول« هم استفاده کنيم. از اين رژيم چهار دارويی 
بيسموت می تونيم در صورتی که بيمار هم حساسيت به پنی سيلين و هم سابقه ی مصرف 

اخير ماکروليد )آزيترومايسين( داشت، استفاده کنيم.
بعد از پايان دوره ي درمان بايد ريشه کني هليکوباکتر رو اثبات کنيم.

بهترين تست براي اثبات ريشه کني هليکوباکتر پيلوري، تست آنتی ژن مدفوع و تست 
تنفسي اوره آز )UBT( چهار هفته پس از درمانـه. اگر اين تست در دسترس نباشه از تست 
ريشه کني  اثبات  براي  باشه تست سرولوژي  يادت  استفاده مي کنيم.  آنتي ژن هاي مدفوع 
باکتري اصال کارآمد نيست. چون تيتر آنتي بادي آروم آروم کم ميشه يعني ممکنه باکتري 
ريشه کن شده باشه ولي همچنان تست سرولوژي مثبت باشه. البته تست سرولوژي براي 

تشخيص اوليه خوبه ها. 
خاطر  به  باشه  معده  زخم  نوع  از  آقا  اين  مثل  بيمارمون  پپتيک  زخم  اگر    پاسخ

احتمال بدخيمي خيلي باال در زخم، بعد از ريشه کني هليکوباکتر پيلوري يا حتي درمان 
آنتي اسيد براي زخم معده بايد اندوسکوپي رو تکرار کنيم و بيوپسي بگيريم. 

پاسخ  ريشه کني هليکوباکتر فقط در دو مورد ضرورت داره: 

2. لنفوم معده 1. زخم پپتيک 
البته در بيماراني هم که ريسک کانسر معده دارند، مانند افرادي که اقوام درجه يک آن ها 
سرطان معده داشته اند، توصيه به ريشه کني هليکوباکتر پيلوري شده است. بيماران با ريسک 
خطر پايين نيازي به درمان ندارند زيرا احتمال ايجاد سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک وجود 
H.pylori دارد و ايجاد سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيک شايع ترين علت شکست درمان

در بيماران است. پس بهونه نميديم دست باکتري! تو اين سؤال فقط اقاي گزينه ي الف 
ضرورتي براي ريشه کني نداره.

 داروهاي ضد التهابِي غير استروئيدي مثل آسپيرين باعث افزايش ريسک زخم پپتيک 
ميشن. چرا؟ چون پروستاگالندين نقش مهمي در حفظ سالمت مخاط و همچنين ترميم 

هلیکوباکتر  ریشه کنی  زیر  بیماران  از  در کدام یک   ۱۱

پیلوری را توصیه نمی کنید؟ )پره انترنی اسفند 94 - قطبی(

الف آقای 50 ساله با ریفالکس اسید معده

ب خانم 25 ساله با سابقه کانسر معده در پدر 

ج آقای 65 ساله با لنفوم معده مالتوما 

د خانم ۱9 ساله با زخم دوازدهه

تحت   Dyspepsia علت  به  که  بیماری  در   9

عفونت  علت  به  و  است  قرار گرفته  فوقانی  آندوسکوپی 

کرده  دریافت  آنتی بیوتیک  درمان  هلیکوباکترپیلوری 

است، کدام یک از گزینه های زیر برای اثبات ریشه کنی 

هلیکوباکترپیلوری فاقد ارزش است؟ )پره انترنی شهریور 

99- کشوری(

الف تست آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری در مدفوع

ب تست اوره آز سریع از بیوپسی

ج تست تنفسی اوره آز با کربن نشان دار

ضد  آنتی بادی های  بررسی   Rapid urease د 

هلیکوباکترپیلوری در سرم

۱0 آقای 50 ساله/ شکایت دیس پپسی/ آندوسکوپی: 

معده/  تنه  ناحیه ی  در   2×۱  cm بزرگ  زخم  آن 
نداشته،  بدخیمی  شواهد  زخم  از  متعدد  بیوپسی های 
ریشه کنی  درمان  بود.  مثبت  پیلوری  هلیکوباکتری  اما 
به  پنتوپرازول  و سپس  هفته  دو  به مدت  دارویی  چهار 
مدت یک ماه دریافت کرد. اکنون بیمار مراجعه کرده 
کدام  مناسب  اقدام  ندارد.  خاصی  شکایت  و  است 

است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(
الف تست تنفسی H پیلوری جهت اثبات ریشه کنی 

ب سرولوژی H پیلوری جهت اثبات ریشه کنی

ج آندوسکوپی مجدد و بیوپسی متعدد  

د ادامه درمان با پنتوپرازول به مدت دو ماه دیگر 

9۱0۱۱سؤال
ــهالفجدپاسخ
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اون در دستگاه گوارش داره. اين داروها پروستاگالندين رو مهار مي کنن پس عامل حفاظتي 
رو از بين مي برن و زمينه رو براي ايجاد زخم پپتيک فراهم مي کنند.

ايجاد  يا احتمالي خطر NSAID هارو در  يک سري ريسک فاکتورها به صورت قطعي 

بيماري گوارشي زياد مي کنن.

 ريسک فاکتور هاي قطعي: پاسخ

سن باال. 1

بيماري شديد يا بيماري چند سيستمي.. 2

سابقه زخم پپتيک. 3

مصرف همزمان گلوکوکورتيکوئيدها. 4

5 .NSAID دوز باالي

6 .NSAID مصرف چند

استفاده همزمان از داروهاي ضد انعقاد مثل وارفارين يا مصرف کلوپيدوگرل . 7

 ريسک فاکتور هاي احتمالي: 

عفونت هليکوباکتر پيلوري  . 1

مصرف الکل  . 2

سيگار. 3
 سه حرف اول خود کلمه " احـتـمالي" رمزشه  الف: الکل،  ح: هليکوباکتر!، ت: تنباکو 
براي درمان زخم فعال ناشي از NSAID در صورتي  که بيمار بتواند NSAID رو قطع کرده 
و PPI و H2 blocker تجويز مي کنيم. ولي در صورت لزوم ادامه ي مصرف NSAID، تنها 

داروهاي PPI مثل اُمپرازول تو بهبود زخم تأثير دارن.
پاسخ  در برخورد با زخم هاي گوارشي خون ريزي دهنده سه حالت وجود داره:

 اگر زخم ناشي از H.Pylori باشد  درمان ريشه کني عفونت هليکوباکتر را شروع مي کنيم.
امکان  اگر  شود.  قطع  دارو  مصرف    باشد   NSAID مصرف  از  ناشي  زخم  اگر   
قطع مصرف دارو نبود، درمان بايد با تجويز يک مهارکننده ي انتخابي سيکلواکسيژناز 2 

)COX-2( همراه با يک PPI شروع شود.
بيماران قلبي- عروقي که با مصرف دوز پايين آسپرين دچار خون ريزي از زخم پپتيک 
آغاز کنند )ظرف  را  اتمام خون ريزي، مصرف آسپرين  از  بايد هرچه زودتر پس  شده اند 

مدت 7 روز يا کمتر(.
 بيماراني که زخم خون ريزي دهنده در آن ها مرتبط با H.Pylori يا NSAIDs نباشد: 
بايد براي زمان نامحدوووود تحت درمان با PPI باشند. پس جواب اين سوال ميشه گزينه 

جيم.

۱2 آقای 50 ساله به دلیل درد مفاصل کاندید مصرف 

فاکتور  زیر،  موارد  از  کدامیک  هستند.   NSAID داروی 

خطر قطعی تری برای عوارض گوارشی با  NSAID هستند؟ 

)پره انترنی خرداد ۱400- کشوری(

الف مصرف روزانه یک پاکت سیگار از سال ها قبل

ب سابقه ابتال به ریفالکس از سال ها قبل

ج سابقه مصرف الکل از سال ها قبل 

د سابقه بیماری کرونری قلب تحت درمان با کلوپیدوگرل

با PPI در بیماری که  ۱3 درمان طوالنی مدت نامحدود 

به علت خونریزی گوارشی ناشی از اولسر بستری گردیده 

می شود؟  توصیه  ذیل  موارد  از  یک  کدام  در  است، 

)پره انترنی شهریور 95 - قطبی(

 H.Pylori الف در بیمار با عفونت

ب در بیماری که اخیرا به صورت موقت، به علت درد 

زانو بروفن مصرف کرده است.

   H.Pylori ج در بیماری که زخم خونریزی دهنده دارد و

منفی است و NSAID نگرفته است.

د در خون ریزی ناشی از مالوری ویس

۱2۱3سؤال
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پاسخ سرکوب طوالنی مدت ترشح اسيد معده مخصوصا با PPI پنج عارضه دارد:

افزايش عفونت با کلستريديوم ديفيسيل. 1

2 .)CAP( پنومونی اکتسابی از جامعه

کمبود منيزيوم، ويتامين B12 و آهن. 3

نفريت حاد بينابينی. 4

نارسايی حاد و مزمن کليه. 5

گاستروپارزی

پاسخ گاستروپارزي يا فلج حرکتي معده! به علت تخريب اعصاب کنترل کننده ي عضالت 

معده ايجاد ميشه که شايع ترين علتش ديابته. علت شايع بعديش جراحي هاي مري و معده 
است که آسيب غير عمدي عصب واگ توش فراوونه! ��

 شايع ترين ارگان گرفتار در لنفوم غيرهوچکين )NHL( خارج لنفاوي هم معده است.

پاسخ گفتيم در موارد ديس پپسی، اگر سن باالی 40 سال باشه يا ريسک فاکتور داشته 

باشيم، قدم اول آندوسکوپی و بيوپسی جهت رد بدخيمی و هليکوباکترپيلوريه. ايشون هم که 

56 سالشونه بايد اول آندوسکوپی بشن.

پاسخ درمان زخم ناشی از NSAID بستگی به شرايط بالينی داره. قبل از هر چيز بايد در 

 H2 blocker مثل پنتاپرازول يا PPI صورت امکان داروی عامل زخم رو قطع کنيم و با يه

)مثال فاموتيدين( درمان کنيم. اما در برخی موارد بدليل ريسک باالی سکته قلبی قطع 

NSAID )مثل آسپرين( امکان پذير نيست. در اين موارد بايد همراه با آسپرين يه داروی 

PPI مثل پنتاپرازول هم تجويز کنيم.

عالوه بر اين، اگر تست هليکوباکتر بيمار هم مثبت باشه بايد برای ريشه کنی اون هم اقدام 

کنيم.

شد گزينه د.

ایستگاه دستیاری

)پره انترنی  چیست؟  گاستروپارزی  علت  شایع ترین   ۱5

شهریور 94 - قطبی(
الف بیماری زخم پیتیک

ب هیپوتیروئیدی 

ج دیابت

د سرطان معده 

D1 آقای 56 ساله، با درد اپیگاستر، نفخ و آروغ زدن 
را  معده  اسید  رفالکس  سابقه  وی  است.  کرده  مراجعه 
درمان  تحت  منظم  طور  به  که  داشته  قبل  سال   ۱0 از 
دارویی بوده است. مناسب ترین اقدام بعدی کدام است؟ 

)دستیاری مرداد 99(

 (urea breath test)        الف تست

ب درمان با H2 blockers و بررسی مجدد

ج ارجاع جهت آندوسکوپی

د تست سرولوژی هلیکوباکتر

UBT

روماتویید  آرتریت  سابقه  با  ساله ای   57 خانم   D2
با درد  قلبی،  دلیل سکته  به   CCU بستری در  نوبت  و دو 
اپی گاستر مقاوم به درمان تحت آندوسکوپی فوقانی قرار 
مشاهده  تمیز  قاعده  با  اولسر  آندوسکوپی  در  می گیرد. 
می شود تست RUT بیمار مثبت است، بیمار تحت درمان 
قطع  امکان  درد شدید  به  توجه  با  و  می باشد   NSAID با 
بیمار  این  اقدام زیر در مورد درمان  نمی باشد. کدام  آن 

پیشنهاد می شود؟ )دستیاری تیر ۱400(
H2 یا آنتاگونیست گیرنده PPI الف درمان با

 H2 گیرنده  آنتاگونیست  و  هیلوباکتر  ریشه کنی  ب 

طوالنی مدت 

PPI همراه با COX2 ج مهارکننده اختصاصی

د ریشه کنی هلیکوباکتر و درمان با PPI طوالنی

۱4۱5D1D2سؤال
دجججپاسخ

مزمن  مصرف  عارضه  زیر  گزینه های  تمام   ۱4

)پره انترنی  بجز:  می باشند،  پروتون  پمپ  مهارکننده های 

اسفند ۱400- کشوری(

الف پنومونی اکتسابی از جامعه

ب شکستگی لگن در خانم های مسن 

ج افزایش منیزیم سرم

د عفونت کلستریدیوم دیفیسیل
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