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بیماریها

کوله لیتیازیس

کوله سیستیت

کولدوکولیتیازیس

کالنژیت

اپیدمیولوژی

زنان > مردان

بعد از40

سن شایع:

عالئم
ساعت

آزمون تشخیصی
سونوگرافی
و در صورت عدم تشخیص
()MRCP/ERCP

سونوگرافی  +مطالعات
آزمایشگاهی

درمان

ویژگیهای کلیدی-افتراقی
در موارد عالمتدار یا بدون

حمایتی

تمامی یافتههای آزمایشگاهی طبیعیاند

زردی بدون تب

همراه سنگ در کیسه صفرا

عالمت مورفی مثبت در معاینه و سونوگرافی به

سونوگرافی با ادم و افزایش ضخامت کیسه صفرا

↑ ALP, ↑ AST, ALT, ↑ Total bilirubin

لکوسیتوز و افزایش CRP

تب

عالمت با ریسک کنسر:
کوله سیستکتومی

آنتیبیوتیک وسیع الطیف +
درمان حمایتی +

کوله سیستکتومی

تصویربرداری

درمان حمایتی  +خروج

اندوسکوپیک سنگ  ±کوله
آنتیبیوتیک وسیع الطیف +

↑ ALP, ↑ AST, ALT, ↑Total bilirubin
تب  +زردی

درمان حمایتی +

(سونوگرافی)EUS/MRCP/ERCP/

تصویربرداری  +ویژگیهای کلینیکی

لکوسیتوز و افزایش CRP

سیستکتومی

یافتههای آزمایشگاهی +

درد  RUQکمتر از  6ساعت

درد قسمت فوقانی-راست شکم ()RUQ Pain
نشانهها

درد اپیزودیک  RUQیا اپیگاستر کمتر از 6

انتشار به شانه راست ،اپیگاستر و پشت

زنان > مردان

پپسی  /درد قفسه سینه  /رگورژیتاسیون

تهوع ،استفراغ /سیری زودرس /نفخ و دیس

درد  RUQیا اپیگاستر بیشتر از  6ساعت

60-50

سن شایع:

فاقد تب

 /مدفوع روشن

نشانههای کلستاز خارج کبدی :خارش /ادرار تیره

درد  RUQبیشتر از  6ساعت

تب  /تهوع و استفراغ  /بی اشتهایی

انتشار به شانه راست ،اپیگاستر و پشت

زنان > مردان

بعد از 40

سن شایع:

زنان = مردان

سن شایع:

تریاد شارکوت :درد شکم +تب باال  +زردی

پنتاد رینولدز :دردشکم+تب باال +زردی +تغییر

60-50

دکمپرشن اورژانسی +

کوله سیستکتومی فاصله دار

 )2هپاتیت حاد و بیماریهای کبد

 )4رفالکس گاستروازوفاژیال
 )9دایورتیکولوز سمت راست

 )10اختالل عملکرد اسفنکتر Oddi

 )5پانکراتیت حاد

↑ ALP, ↑ AST, ALT, ↑ Total bilirubin
تریاد شارکوت و پنتاد رینولدز

 )3گاستریت

وضعیت هوشیاری  +افت فشارخون

سایر تشخیصهای افتراقی )1 :تشخیص افتراقیهای شکم حاد

 )6انسداد روده

 )7روده تحریک پذیر
 )13زونا

 )8مراحل ابتدایی آپاندیسیت حاد

 )11نفرولیتیازیس و بیماریهای کلیه راست  )12انفارکشن های دیواره ی خلفی

برای هرفرد با درد  RUQدر قدم اول می بایست  3اقدام انجام دهیم:

 )1آزمایشاتCBC diff / Electrolytes / BUN,Cr / Glucose / AST,ALT, ALP, Bilirubin /Serum Amylase, Lipase/ U/A :

ECG )3

 )2تصویربرداریAbdominal Ultrasound :
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بیماریها

انفارکتوس

میوکارد تحتانی

()Inferior MI

پانکراتیت حاد

بیماری زخم

پپتیک ()PUD

بیماری رفالکس

گاستروازوفاژیال

()GERD

اپیدمیولوژی

مردان > زنان

مردان > زنان

مردان = زنان

مردان = زنان

سایر تشخیصهای افتراقی )1 :گاستریت

عالئم

یافتههای آزمایشگاهی ±

تصویربرداری

آزمایشگاهی +

عالئم بالینی  +یافتههای

آزمایشگاهی

 + ECGیافتههای

آزمون تشخیصی

درد اپیگاستر ()Epigastric Pain
نشانهها

درد اپیگاستر با یا بدون درد رترواسترنال قفسه ی سینه

همراهی درد با کوتاهی نفس و تشدید عالئم با فعالیت
تهوع و استفراغ  /عرق سرد

درد شکم پیوسته و با ایجاد ناگهانی در ناحیه اپیگاستر و گاها  RUQهمراه با انتشار
درد به پشت

درد شکم با خوابیدن بدتر و با خم شدن به جلو بهتر می شود

تهوع و استفراغ /ایکتر /ایلئوس/عالئم نارسایی کلیه و نارسایی تنفسی

درد اپیگاستری که با آنتیاسید برطرف می شود
گاها به پشت انتشار می یابد

زخم معده :تشدید درد بالفاصله پس از غذاخوردن

زخم دئونوم :تشدید درد  2-5ساعت پس از غذا خوردن

اندوسکوپی

ویژگیهای کلیدی-افتراقی

درمان
مانیتورینگ  +درمان حمایتی

وجود کوتاهی نفس و عالئم

 ECGبا تغییرات  STو T
افزایش تروپونین
 +درمان دارویی  +ارزیابی

فوری برای بازسازی عروقی

exertional
مایع درمانی  +مسکن

هایپوتنشن و  JVPبرجسته
افزایش آنزیمهای آمیالز و لیپاز

جراحی

تزریقی  +استراحت روده ±
آنتیبیوتیک  ±اقدامات

وقوع درد ناگهانی اپیگاستر
پانکراس
درمان حمایتی  +ریشه کنی
+ H.Pylori

یافتههای تصویربرداری از

یافتههای اندوسکوپیک بیانگر
زخم،
درمان با PPI

 )7گاستروپارزی

پاسخ به درمان تجربی

هماتمز و ملنا

درد با درازکشیدن بدتر می شود

درد سوزشی رترواسترنال
تیپیک) و در موارد آتیپیک

رگورژیتاسیون و آروغ زدن

احساس فشار در قفسه سینه /سرفه های خشک شبانه  /تهوع و استفراغ  /دیسفاژی

تشخیص بالینی (در موارد

اصالح سبک زندگی  +درمان

به وسیله اندوسکوپی،
مانومتری و  pHمتری

 )4آنوریسم آئورت پاره شده

 )5پانکراتیت مزمن

 )6فانکشنال دیسپپسی

دارویی با PPI

 )2پریکاردیت

 )3ازوفاژیت

برای هرفرد با درد اپیگاستر و تشخیص افتراقیهای باال ،در قدم اول می بایست  3اقدام انجام دهیم:

 )1آزمایشاتCBC diff / Electrolytes / BUN,Cr / Glucose / AST,ALT, ALP, Bilirubin / Amylase, Lipase / Troponin :

 )2تصویربرداری( Abdominal Ultrasound :در صورت شک به درد هپاتوبیلیاری)

ECG )3

اجزای

Illness Script
Problem

Representation

بیماری ریفالکس ()GERD
بیمار آقایی  24ساله است که از یکسال پیش با شرح حال حس سوزشی قفسه سینه که با دراز کشیدن
نیز بدتر میشود مراجعه کرده است .درد وی تقریبا هرروز تکرار می شده است اما باعث کاهش وزن و
استفراغهای مکرر در وی نشده است و همچنین نشانههایی از ملنا را نیز ذکر نمیکند.

بازگشت نامناسب ترشحات معده به مری ناشی از عدم کفایت  Esophagogastric junctionبه دالیلی

از قبیل:

پاتوفیزیولوژی و
اتیولوژی

 شل شدن گذای اسفنکتر تحتانی مری(شایعتر ین علت)
 کاهش فشار اسفنکتر تحتانی مری

 نقص آناتومیک Esophagogastric junction
 نکروز مخاط مری و وقوع  erosionو  ulcerناشی از بازگشت اسید معده به مری
 )1توزیع جنسیتی :مردان = زنان

اپیدمیولوژی و
ریسک فاکتورها

 )2شیوع :در آمریکا  % 30-15و در آسیا  %5میباشد
 )3ریسک فاکتورها :مصرف کافئین ،سیگار والکل/استرس/چاقی/بارداری /اختالالت دیافگرام  /اسکلرودرمی/
فتق هیاتال
عالئم تیپیک )1 :احساس سوزش رترواسترنال

تظاهرات بالینی

عالئم آتیپیک )3 :احسای فشار در قفسه سینه
 )5تهوع ،استفراغ

(شرح حال)
تظاهرات بالینی
(معاینه و آزمایشات)

 )7عالئم نومونی آسپیراسیون

 )2رگورژیتاسیون

 )4سرفههای مزمن خشک و شبانه

 )6بوی بد دهان

 )8دیسفاژی

معاینات روتین در  GERDعموما طبیعی هستد.

1
اندوسکوپی طبیعی
در اندوسکوپی فوقانی ممکن است درجاتی از ازوفاژیت وجود داشته باشد (گرچه ممکن است

باشد).
 )1در موارد با عالئم بالینی تیپیک :تشخیص فقط براساس عالئم بالینی و به صورت کلینیکی است.
 )2اندوسکوپی فوقانی :موارد عارضه دار  /موارد طول کشیده بیش از 5سال /عدم پاسخ به درمان دارویی

تشخیص

با  / PPIهمراهی با عالئم خطر (دیسفاژی ،اودینوفاژی،کاهش وزن،خونریزی گوارشی،آنمی)

 :Esophageal pH Monitoring )3جهت تایید موارد آتیپیک /پیش از انجام عمل جراحی GERD

 :Esophageal Manometry )4رد اختالالت حرکتی مری /ارزیابی عملکرد پریستالتیک مری /پیش از
جراحی
 )1اصالح سبک زندگی :مصرف مواد غذایی کم حجم و افزایش تعداد وعدههای غذایی /اجتناب از مواد
غذایی با چربی فراوان /کاهش وزن  /باالبردن سرتخت(برای بیماران با ریفالکس شبانه مقاوم)  /اجتناب

از مصرف دخانیات ،الکل و قهوه
 )2درمان دارویی:

درمان

مصرف آنتی اسید در صورتی که عالئم کمتر از یکبار در هفته وجود دارند

مصرف  Low doseH2RAدر مواقع نیاز

مصرف  PPIیکبار درروز برای  8هفته در صورت عدم پاسخ به درمانهای فوق و یا وجود عالئم شدید و

مکرر  GERDاز همان ابتدا .سپس:

در صورت عدم پاسخ :انجام ارزیابیهای تشخیصی بیشتر  /در صورت پاسخ نسبی :افزایش دوز  PPIبه دوبار درروز
افرادی که به درمان  PPIیکبار در روز پاسخ نمی دهند

بستری و ارجاع

افرادی که مصرف طوالنی مدت  PPIرا تحمل نمی کنند یا می خواهند درمان خود را قطع کنند

در موارد نیاز به اندوسکوپی فوقانی یا ارزیابیهای بیشتر (اندیکاسیونها در قسمت تشخیص ،ذکر گردیده است)
3) Herpes esophagitis

تشخیصهای افتراقی

6) Eosinophilic esophagitis

2) Esophageal candidiasis

5) Drug-induced esophagitis

1) Infectious esophagitis

9) Achalasia

8) Diffuse Esophageal Spasm

7) Angina Pectoris

4) CMV esophagitis

 1منظور از ازوفاژیت در اینجا :قراردادی است که بدون بررسی پاتولوژیک و صرفا با مشاهده ی اندوسکوپیک و بر اساس تغییرات ظاهری
مخاط به دستههای متفاوت تقسیم میشوند.
 2موارد عارضه دار  GERDعبارتند از :متاپالزی بارت – ازوفاژیت اروزیو – تنگی پپتیک
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2

اجزای

دیسپپسی عملکردی ()Functional Dyspepsia

Illness Script
Problem

Representation

فرد جوان تا میانسال که از درد شکم یا احساس پری شکم شکایت دارد و تمام بررسیها و آزمایشات
نرمال گزارش شدهاند .به احتمال زیاد فرد استرس زیادی دارد و از مشکالت سایکوسوشیال هم رنج می
برد.
مکانیسمهای احتمالی :اختالل حرکتی  ،GI tractحساسیت بیش از حد احشا به درد ،عفونت ،H pylori

پاتوفیزیولوژی و
اتیولوژی

اختالالت سایکوسوشیال

 %75بیماران functional dyspepsia ،دارند (ایدئوپاتیک یا  )nonulcerاما برخی علل دیسپپسی

 organicعبارتند ازPUD/ Gastroesophageal reflux / NSAIDS induced dyspepsia/ Gastric :

Malignancy

اپیدمیولوژی و

شیوع%5-10 :

ریسک فاکتورها
تظاهرات بالینی
(شرح حال)

درد مزمن ناحیه اپیگاستر ،معموال همراه با  ،regurgitationنفخ ،تهوع و سوزش سر دل
احساس پری بعد از غذا

تظاهرات بالینی
(معاینه و آزمایشات)

تشخیص :بالینی (براساس کرایتریای تشخیصی مبتنی بر عالمت)  +رد سایر علل

تشخیص
درمان

در بیماران با دیسپپسی بررسی از نظر  H pyloriالزم است.

 :Alarm signsسن >  60سال ،کاهش وزن ،دیسفاژی ،ادینوفاژی ،تهوع پایدار ،آنمی ،توده قابل لمس،
سابقه خانوادگی سرطان گوارشی

 )1رژیم ( H pylori eradicationدر عمده بیماران بعد از حذف  H pyloriهمچنان عالئم باقی می ماند
ولی برای پیشگیری از ایجاد  PUDو تعدیل ترشح اسید مفید است)
PPI )2ها (هر  6تا  12ماه باید قطع دارو امتحان شود تا از عوارض طوالنی مدت دارو جلوگیری شود.

بستری و ارجاع

اثربخشی دز پایین و دز استاندارد در مطالعات مشابه بوده است)

 )3داروهای ضد افسردگی (معموال  TCAبا دز پایین ،شبها قبل از خواب)

 )4داروها ی پروکینتیک (متوکلوپرامید) :به عنوان خط آخر درمانی ،در صورتی که سایر روشها شکست

بخورند
( GERD )1میتواند با دیسپپسی همراه باشد)

تشخیصهای افتراقی

 )2گاستروپارزی (نسبت به دیس پپسی شیوع کمتری دارد ولی میتواند با دیسپپسی همراهی داشته
باشد .در این بیماران تهوع و استفراغ نسبت به درد شکمی غالب تر است).

( IBS )3بیش از  60درصد بیماران عالئم  IBSرا هم دارند)

111

چگونه  ECGبخوانیم؟!
پیش از خواندن یک  ECGباید به چند مورد توجه کرد:
 )1تطبیق اسم بیمار و تاریخ و ساعت
 )2صحیح و استاندارد بودن سرعت و ولتاژ نوار گرفته شده .سرعت استاندارد  25میلیمتر در ثانیه و ولتاژ استاندارد 10
 mm/mvاست.
 )3درست گرفته شدن نوار و صحیح بودن محل الکترودها :برای این منظور به لید  Iنگاه میکنیم .موج  Pدر این لید
باید همیشه مثبت باشد .اگر موج  Pدر این لید منفی باشد ،یا الکترود دستها اشتباه بسته شدهاند یا بیمار
دکستروکاردی دارد .در صورتی که موج  Rدر لید های  V1تا  V6به جای این که بزرگتر شود ،کوچک و سپس منفی
شود ،بیمار دکستروکاردی دارد.
برای خواندن  ECGابتدا باید با یک نگاه سریع شکل کلی امواج را بررسی کنیم ،چراکه برخی از اختالالت مثل هایپرکالمی
امواج به شکل خاص ایجاد میکنند که برای تشخیص آنها روش کالسیک چندان الزم نمیباشد.

مراحل  12گانه خواندن  ECGبه روش کالسیک
 )1ریتم ()Rhythm

 )7موج  :QRSولتاژ

 )2سرعت ()Rate

 )8موج  Wide :QRSیا  Narrowبودن

 )3محور ()Axis

 )9موج R Progression :QRS

 )4موج P

 )10تغییرات قطعه )ST Segment( ST

 )5فاصله )PR Interval( PR

 )11تغییرات موج T

 )6موج  :QRSوجود  Qپاتولوژیک

 )12تغییرات قطعه )QT Segment( QT

 -1ریتم (:)Rhythm
در این قسمت نوع ریتم باید مشخص گردد.
ریتم سینوسی  4ویژگی مهم دارد:
 P )1در لید  IIباید مثبت باشد.
 P )2در لید  aVRباید منفی باشد.
 P )3در لید  V1باید دوفازی (اول مثبت ،بعد منفی) باشد.
 )4قبل از هر کمپلکس  QRSباید یک موج  Pهم شکل وجود داشته باشد.
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شکل  .1ریتم سینوسی و ویژگی های آن

 -2ضربان () Rate
تعداد ضربان قلب را میتوان با استفاده از این فرمول به دست آورد:

تعداد خانههای بزرگ بین دو موج  = 300 ÷ Rضربان ()Rate

شکل زیر هم یک روش خالصهتر برای محاسبه تعداد ضربان است:

شکل  .2روش محاسبهی سریع تعداد ضربان قلب
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