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دردشکمیکیازتظاهراتشایعبیماریهایداخلشکمیاست.دردشکمبهدوگروهحادومزمنتقسیممیشود.

 درد حادبهطورناگهانیرخمیدهدومطرحکنندهتغییراتفیزیولوژیکوخیماست.

 درد مزمنممکناستبرایماههاوجودداشتهباشد؛اگرچهنیازمندتوجهفورینیست،دردمزمنممکناستبه

ارزیابیطوالنینیازداشتهباشد.

فیزیولوژی

دردشکمازتحریکرسپتورهایاختصاصیحرارتی،مکانیکییاشیمیاییناشیمیشود.وقتیاینرسپتورهاتحریکمی

شوند،ایمپالسهایدردازطریقفیبرهایسمپاتیکمنتقلمیشوند.دردشکمیرامیتوانبهدوگروهسوماتیکیا

احشاییتقسیمبندیکرد.دردسوماتیکازدیوارهشکموصفاقجداریمنشأمیگیرددرحالیکهدرداحشاییازاعضاء

داخلشکمیوصفاقاحشاییمنشأمیگیرد.دونوعفیبرعصبی،دردراهدایتمیکنند:فیبرهایAکهانتقالسریعدارند

وفیبرهایCکهانتقالآهستهدارند.بیشترفیبرهایاحشاییازنوعCهستندودردناشیازتحریکشانازلحاظحس

شدنولوکالیزاسیونمتغیراست.برعکس،فیبرهاییکهازصفاقجداریوجدارشکممنشامیگیرندهمازنوعAوهم

ازنوعCهستندودردسوتیزوکاماللوکالیزهاست.

بهعلتاینالگویعصبدهی،احشاءشکمیدربریدهشدن،پارهشدن،سوختنیالهشدنحساسنیستند.امااحشایی

ازکشیدهشدنجدارارگانهایتوخالییاکپسولاعضاتوپروهمچنینازالتهابیاایسکمیناشیمیشود.

تظاهرات بالینی
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شرح حالتشخیصافتراقیدردشکمچهحادوچهمزمننیازمندگرفتهشرححالدقیقراجعبهخصوصیاتدرد،محل

الگویزمانیآنوشناساییهرعالمتهمراهدیگراستشناساییویژگیهایدردبرایمحدودکردن انتشارآن و

تشخیصافتراقضروریاست.محلدرداغلبارگانمسئولرانشانمیدهد.دردربعفوقانیراستشکمبیشترمطرح

کنندهکلهسیستیتودیگراختالالتصفراویاست.دراوایلسیربیماری،دردممکناستدریکمحلاحساسشود

ومتعاقبابهمحلدیگریمنتقلشود.اینالگوشایدمطرحکنندهیکسریسندرمهایاختصاصیدردباشد.درموارد

حاد،دردشکمتیزوشدیداست.دردناشیازپارگیاحشاء،شدیداستودردناشیازیکآنوریسمدیسکانتممکن

استبهصورتپارهشدنیالهشدنبیانشود.دردمزمنممکناستشدتکمتریداشتهباشد.دردناشیازروده

تحریکپذیریاسوءهاضمه،مداومومبهم)dull(استودردزخمپپتیکمزمنبهصورتدردمالشییادردگرسنگی

بیانمیشود.الگویتسکیندردبرایتشخیصبعضیحاالتمفیداست.پیوستهیامتناوببودن،رخدادندرددر

شبهمبایدسوالشود.

معاینه فیزیکی

معاینهبایدبامشاهدهظاهرعمومیبیمارشروعشود.بیماریکهدربستربهخودمیپیچدونمیتوانددریکوضعیت

راحتقرارگیردممکناستازانسدادرنجببرد.برعکس،بیماریکهبااندامهایتحتانیجمعشدهدرازکشیدهوازهر

حرکتیاجتنابمیکنداحتماالازپریتونیترنجمیبرد.چونحرکتکردن،دردپریتوئنراتشدیدمیکند.اتساعشکم

نشاندهندهانسدادیاآسیتاست.مشاهدهپریستالسیسبرایتشخیصانسدادرودهکوچککمککنندهاست،اما

ایننشانهفقطدرمراحلاولیهدیدهمیشود.بایدبههراسکارناشیازجراحیقبلیتوجهکرد.

سمعبایددرنواحیمختلفبرایارزیابیکیفیتوالگویصداهایرودهایهمچنینبرایشنیدنبروئیوهمهمههایوریدی

انجامشود.فقدانصداهایرودهایمطرحکنندهایلئوساستدرحالیکهشنیدنصداهایهیپراکتیوبافرکانسباالممکن

استمطرحکنندهانسدادباشد.بروئیهایمتعدداحتمالبیماریعروقیقابلمالحظهوایسکمیرامطرحمیکند.

شکمبایدبامالیمتوازناحیهایدورازمحلدردلمسشود.پزشکبالمس،نقاطدارایتندرنسوریباندلوکالیزههستند

وهمچنینتودههاوبزرگیارگانهاراجستجومیکند.دقبرایتعییناندازهارگانهایاتعیینوجودآسیتانجاممیشود.

معاينةركتومبرایشناساییتوموررکتومدرمواردانسدادکولونیاحساسیتقسمتباالیرکتومدرآپاندیسیتحاد

مهماست،

شکم حاد

شکمحاد،ازالتهابناگهانی،پارگی،انسداد،انفارکتوسناگهانییکارگانداخلشکمیناشیمیشود.اولینسؤالیکه

بایدپاسخدادهشودایناستکهآیاجراحیفوریالزماستیاخیر؟شکمبایدراازنظرتندرنس،ریباندوگاردینگ،

بررسیشود.حتیدرمواردمشکوک،بهجایانتظاربرایتأییدتشخیصبهکمکمطالعاتتصویربرداریوآزمایشگاهی

بایدمشاورهجراحیزودرسانجامگیرد.اما،تعدادزیادیازعللخارجشکمیمثلپنومونی،انفارکتوسمیوکارد،سنگ

کلیهواختالالتمتابولیکممکناستبهدردحادشکممنجرشوند.

دربعضیموارد،شکمحاددرمراحلاولیهممکناستیافتههایکمیرانشاندهد.درموردشکمحادسؤالدرباره

تاریخچهپزشکیخصوصاجراحیشکمیقبلیمهماست.درواقع،یکبیماربادردکرامپیناگهانیواتساعشکمممکن
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اینکارسرهباشد.انجاممعاینهکاملبیمار،جستجوبرایزردی، ازچسبندگییافتق استدچارانسدادرودهایناشی

ضایعاتپوستی،شواهدجراحیاخیریانشانههایبیماریکبدیمزمننیزمهماست.

شمارشکاملسلولهایخونیهمراهباشمارشافتراقیآنها،آزمایشکاملادرار،اندازهگیریسطحسرمیآمیالز،

لیپاز،بیلیروبینوالکترولیتهاازاجزاءضروریتستهایآزمایشگاهیهستند.سطحباالیگلبولهایسفیدممکن

استنشانگربیماریالتهابیباشدوسطحبسیارباالیآنبرایایسکمیحادرودهکامالشاخصاست.افزایشغلظت

آمیالزسرمعمومانشانگرپانکراتیتحاداست،یکزخمپرفورهیاترومبوزنیزممکناستباعثهیپرآمیالزمیشوند.

بررسیتصویربرداریباعکسسادهشکمدرنشاندادنالگویگازداخلشکمیمهماستوهمچنینعکسایستاده

شکمکهدیافراگمراشاملاستیاعکسلترالدکوبیتوسچپممکناستدرشناساییهوایداخلشکمکهمطرح

کنندهاحشایتوخالیاست،کمککنندهباشند.سونوگرافیمیتوانددرتشخیصکلهسیستیتحادیاآپاندیسیتکمک

کنندهباشد.سیتیاسکنهممفیداستبهطوریکهبعضیاوقاتبرایتشخیصفوریبیماریهایشکمیغیرقابل

انتظارمنجرانجاممیشود.مطالعهبامادهحاجببهخصوصاگرجراحیقابلانتظاراست،بایدعاقالنهانجامشود.

 درد مزمن شکم

شایعترینعللدردمزمنشکمعللعملکردیهستند.سوءهاضمهبهصورتناراحتیمزمنمتناوباپیگاسترمشخص

میشودکهبعضیاوقاتباتهوعیانفخهمراهاست.اینعالمتهامعموالبادرمانسرکوباسیدبهبودنمییابندو

ممکناستحاصلیکاختاللحرکتیزمینهایباشند.عالوهبراینریشهکنیهلیکوباکترپیلوریهنگامیکهدریک

بیماردچارعالیمسوءهاضمهشناساییمیشودلزومامنجربهبهبودعالیمنمیگردد.

رودهای عملکرد اختالل و نفخ اتساعشکم، با اینسندرم است. اختاللشایع یک )IBS( پذیر تحریک روده سندرم

شامل: IBS مهم نوع دو میشود. مشخص

IBSباغالبيتيبوست)IBS-C(کهبادردهمراهبایبوستمشخصمیشود 1

IBSباغالبيتاسهال)TBS-D(کهبادردهمراهبااسهالمشخصمیشود. 2

IBSایکههمراهباهردویاسهالویبوستباشدراIBSمختلطمینامیم. 3

دردشکمیIBSمعموالدرربعتحتانیچپاستولیمیتوانددرهرمحلدیگریاژنرالیزهترباشد.هربیمارباکاهش

وزن،آنمی،عالیمشبانه،استئاتورهیاشروععالیمبعداز۵۰سالگیبایدازنظربیماریارگانیکبهدقتموردارزیابیقرار

گیردچونکهاینعالئمباIBSهمراهیندارند.

کرایتریایرم،ممکناستدرتشخیصاینسندرمکمککنندهباشد.اینکرایتریاشاملدردبههمراهتغییردرعادات

رودهای،بهبودیدردبادفعیادردهمراهبااتساعیانفخاست.بابیمارانمشاورهشدهتحتدرمانباداروهایآنتی

کولینرژیکونرمکنندههایمدفوعقرارمیگیرند.
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مشکلبالینیدیگریکهدردسرسازتراست،سندرمدردشکمیعملکردیاست.ایناصطالحمطرحکنندهحالتیاست

کهدردبرایماههایاسالهاوجوددارد.برخالفدیگرعللدردمزمن،ایندردغالباباخوردن،دفعیاعادتماهانهدر

ارتباطنیست.بیماراحتماالیکزناستکهتحتبررسیهاومطالعاتتشخیصیمتعددهمراهبانتایجمنفیوحتی

دربعضیمواردتحتاعمالجراحیبدونهیچگونهبهبودیقرارگرفتهاست.پزشکبایدفقدانبیماریارگانیکراثابت

کندوهمچنینبایددرککندکهدرد،واقعیاست.ممکناستافسردگیعلتدردنبودهوبلکهنتیجهآنباشد.باید

درموردفاکتورهایاجتماعیشاملسابقهسوءاستفادهفیزیکبهخصوصدرزنانسؤالکرد.ارزیابیروانیممکناست

الزمباشد.ارجاعبیماربهمتخصصماهرکنترلدرددربعضیمواردمفیداست.
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که می تواند علت اصلی بیماری و مرگ و میر خصوصا در سالمندان و افراد خیلی جوان باشد. برای بیشتر مردم با اسهال 

حاد، جایگزینی مایعات به صورت خوارکی می تواند انجام شود. 

نکته: در بیماران با بیماری moderate، که تب دار نیستند و اسهال خونی ندارند داروهای از بین برنده عالئم مثل لوپرامید 

یا دیفن اکسيالت می توانند برای کاهش حجم اسهال استفاده شوند این داروها حرکات روده ها را کاهش می دهند، 

بنابراین باعث بازجذب بیشتر مایعات می شود. گروه دیگر داروها، داروهای ضد ترشحی مثل بیسموت ساب سالیسیالت 

هستند که برای کاهش عالئمی مثل تهوع و اسهال به کار می رود ولی نباید در مبتالیان به نقص ایمنی یا اختالالت کلیوی 

به علت خطر بروز آنسفالوپاتی تجویز شود.

بیشتر بیماری های اسهالی ویروسی هستند و درمان تجربی با آنتی بیوتیک ها توصیه نمی شود. اسهال خفيف مسافران 

نباید با آنتی بیوتیک ها درمان شود. مصرف صحیح و انتخابی آنتی بیوتیک ها در موارد خاص اسهال حاد می تواند 

شدت و دوره بیماری را کاهش دهد. بسیاری از پزشکان در دو مورد زیر از درمان تجربی آنتی بیوتیک ها استفاده میکنند:

۱- اسهال خونی تب دار با شدت متوسط تا شدید سیپروفلوكساسين mg ۵۰۰ دو بار در روز به مدت ۵-۳ روز تجویز می شود.

۲- موارد مشکوک به ژیاردیا، مترونیدازول ۲۵۰mg چهار بار در روز به مدت ۷ روز تجویز می شود.

به علت ایجاد مقاومت به آنتی بیوتیک های خط اول در اسهال های ناشی از ژیاردیا یا کریپتوسپوریدیوم می توان از 

نیتازوكسانید استفاده کرد.

بیمارانی که باید بدون در نظر گرفتن عامل اسهال تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گیرند، عبارتند از: 

 1 مبتالیان به نقص ایمنی

 2 افراد دارای دریچه مصنوعی قلب

 3 بیمارانی با پیوند عروقی اخیر

 4 سالمندان

اسهال متوسط تا شدید مسافران عبارت است از: بیمارانی که تب، درد شکم، مدفوع خونی و سپسیس دارند. شایع ترین 

پاتوژن های یافت شده در اسهال مسافران به ترتیب عبارتند از: اشرشیاکالی آنتروتوکسیژنیک، کمپیلوباکترژژونی، شیگال 

و سالمونال

 بیسموت می تواند تداوم عالئم را در افراد مبتال به اسهال مسافران کاهش دهد.

در بیمارانی پر ریسکی که به مناطق پرخطر سفر می نمایند که در آنها خطر ابتال به اسهال باال است باید پروفیالکسی با 

آنتی بیوتیک انجام شود. این افراد High risk عبارتند از:

1- افراد مبتال به نقص ایمنی ۲- مبتالیان به IBD)بیماری های التهابی روده( ۳- مبتالیان به هموکروماتوز یا آکلریدری معده 

آنتی بیوتیک هایی که برای این مسافران به کار می رود، شامل: سیپروفلوكساسين، آزیترومایسین یا ریفاکسیمین است. 

با مصرف آنتی بیوتیک احتمال اسهال مسافران ۹۰٪ کاهش می یابد.

موارد مقاومت کمپیلوباکتر به فلوروکینولون رو به افزایش است و در این موارد درمان با یک ماکرولید مثل آزیترومایسین 

توصیه می شود.
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 نباید در اشرشیای انتروهموراژیک از آنتی بیوتیک ها استفاده کرد. چون خطر سندرم همولیتیک- اورمیک 

مرتبط با افزایش رهاسازی توکسين شبه شیگا را افزایش می دهد.

اسهال مزمن

دفع مدفوع با دفعات بیشتر، قوام کمتر و مدت زمان بیش از ۴ هفته تعریف می شود. عالئم بیمار عبارتند از: مدفوع شل، 

افزایش دفعات مدفوع، تغییر قوام یا بی اختیاری مدفوع. این عالئم می توانند ناتوان کننده باشند. علیرغم اسهال حاد که معموال 

عفونی است، تشخیص های افتراقی اسهال مزمن وسیع بوده و شامل التهاب روده، نئوپالزی کولون، سوءجذب ناشی از بیماری 

های مخاطی روده کوچک، سوءهاضمه به علت بی کفایتی پانکراس، اختالالت حرکتی و بیماریهای عملکردی روده می باشد.

علل اسهال مزمن

 1 اسهال آبکی : 1.1 ترشحی 1.2 اسموتیک

 2 اسهال چرب

 3 اسهال التهابی

 4 علل حرکتی

 5 اسهال ساختگی

اسهال مزمن آبکی

اسهال مزمن آبکی بر اساس گپ اسموتیک مدفوع به گروهه ای ترشحی و اسموتیک تقسیم بندی شود. گپ اسموتیک 

مدفوع به این شکل محاسبه می شود:

mosm/kg290 - 2 × )پتاسیم مدفوع + سدیم مدفوع(

mosm/ 50 ۱۰۰ باشد، با اسهال اسموتیک همراهی دارد. اما اگر گپ کمتر ازmosm/kg اگر گپ اسموتیک مدفوع بیشتر از

kg باشد، مطرح کننده علت ترشحی اسهال مثل عفونت، التهاب یا مواد ترشحی در حال گردش است.

اسهال مزمن آبکی

ترشحیاسموتیک

lit 1< 1lit <حجم مدفوع )لیتر/روز(

ادامه دارکاهشتأثیر ناشتایی

۱۰۰mosm/kg> mosm/kg 50 >اسموتیک گپ مدفوع

pH6 > معموال5 < معموال

 1-1 اسهال ترشحی، اختالل در انتقال مایع و الکترولیت از مخاط روده ها و هر پروسه ای که جذب نمک و آب در روده 

را مختل  کند، باعث اسهال ترشحی می شود. ویژگی شاخص این نوع اسهال، حجیم و آبکی و بدون درد بودن آن است 
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و ارتباطی با غذا خوردن ندارد و یا روزه گرفتن ادامه پیدا می کند. در اسهال ترشحی شکاف اسمزی در مدفوع وجود ندارد. 

 داروها: شایع ترین علت ترشح اسهال مزمن، عوارض جانبی مصرف داروها و توکسین ها را است. مصرف عادتی 

مسهل ها )روغن کرچک، سنا؛ کاسکارا و بیزاکودیل(، مصرف مزمن اتانول )با آسیب به سلول هایی روده و اختالل در جذب 

آب و سدیم( و مصرف غیرعمدی توکسین هایی مانند آرسنیک باعث اسهال مزمن شود. Olmesartan که دارو از دسته 

ARB است می تواند باعث ایجاد اسهال ناشی از انتروباتی شبه اسپرو شود.

 عفونت های باکتریایی مزمن و پایدار گاها موجب اسـهال ترشـحی می شـوند. انگل هایی مثل کریپتوسپوریدیوم 

میکروسـکوپوریدیا، سیکلوسـپورا و ژیاردیا می توانند همگی موجب اسهال مزمن ترشحی شوند.

رزکسیون روده، بیماری مخاطی )IBD( یا فیستول انتروکولیک: در ایلئیت ناشی از کرون با برداشتن کمتر از ۱۰۰ سانتی 

متر از ایلئوم ترمینال، اسیدهای صفراوی با عدم جذب باعث تحریک ترشح کولون می شوند. به این مکانیسم، اسهال 

ترشحی ایدیوپاتیک یا اسهال اسید صفراوی )BAD( گفته می شود. در این حالت اسیدهای صفراوی به علت سوء جذب 

فانکشنال از ایلئوم ترمینال به ظاهر طبیعی جذب نمی شوند. این سوء جذب ایدیوپاتیک اسیدهای صفراوی عامل %۴۰ 

از اسهال های مزمن غیرقابل توجیه است. این اختالل در جذب اسیدهای صفراوی به علت ترشح فاکتور رشد فیبروبالستی 

FGF( 19-19( است. در این موارد استفاده آزمایشی از رزین های جذب کنند اسید صفراوی باید صورت گیرد.

 هورمون ها: 1- تومورهای کارسینوئید متاستاتیک GT یا ندرتا کارسینوئیدهای اولیه برونش می توانند سبب ایجاد 

اسهال آبکی به تنهایی یا به صورت قسمتی از سندرم کارسینوئید شوند. سندرم کارسینوئید با اسهال ترشحی در نتیجه 

آزادشدن سروتونین اضافی از یک تومور اندوکرین مشخص می شود. باید در بیماران با اسهال مزمن توجيه نشده که 

از  باید  نیز  ادرار  کرد.  فکر  سروتونین  سندرم  به  دارند  قلب  اضافه  و صداهای  ویزینگ  پوست،  فالشینگ  مثل  عالئمی 

نظر HIAA-5 افزایش یافته بررسی شود. 2- مبتاليان به گاسترینوما دچار اسهال می شوند و در ۱۰% موارد اسهال تنها 

یافته بالینی است. زخم پپتیک مقاوم به درمان تظاهر اصلی این بیماری است. ۳- ترشح VIP و سایر هورمون های 

پپتیدی از آدنومای پانکراس غیر از سلول های بتا )VIPoma( باعث بروز سندروم وبای پانکراسی می شود که تظاهرات 

بالینی آن شامل هایپوکالمی، هایپومنیزیومی، هایپرکلسمی، هایپرگالیسمی، آکلریدی است. عالئم این سندرم عبارتند از: 

دهیدراتاسیون کشنده ، فالشینگ و اختالل عصبی – عضالنی ، اسهال ترشحی در ویپوما حجیم است و از بیشتر از ۳ لیتر 

در روز تا گاهی حتی به ۲۰ لیتر در روز هم می رسد .

 کارسینوم مدوالری تیروئید، که با اسهال آبکی ناشی از کلسی تونین، ترشح پپتید های دیگر و پروستاگالندین ها خودش 

را نشان می دهد. وجود اسهال بارز در کارسینوم مدوالری تیروئید نشانه بیماری متاستاتیک و پیش آگهی بد است. 

 ماستوسیتوز سیستمیک )همراه با ضایعات کهیری پیگمانته( باعص ایجاد اسهال می شود.

 آدنوم های ويلوس بزرگ کولورکتال با تولید پروستاگالندین ها باعث ایجاد اسهال ترشحی می شوند که با NSAID ها 

می توان آن را کنترل کرد.

و  کلر  کننده  در پمپ جابه جا  کانژنیتال  از نقص  ناشی  که  نادر است  یون ها: یک علت  در جذب  کانژنیتال  نقص   

بی کربنات است که باعث ایجاد آلکالوز می شود. یا نقص در پمپ جابه جا کننده یون سدیم و یون هیدروژن که باعث 

ایجاد می کند. ترشحی  اسهال  نقص  این  اسیدوز می شود.  ایجاد 
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به احساس مداوم دفع، دفع دشوار و ناقص و با دفعات کم يبوست نام دارد. افراد طبیعی حداقل هفته ای ۳ بار اجابت 

مزاج دارند. با این حال دفعات اجابت مزاج کم به تنهایی معیار کافی برای تشخیص یبوست نیست. زیرا بسیاری از 

افراد مبتال به یبوست تعداد دفعات دفع طبیعی دارند اما از زور زدن بیش از حد، مدفوع سفت، احساس پری در قسمت 

تحتانی شکم و حس دفع ناکامل شکایت دارند. درک مدفوع سفت یا زور زدن بیش از حد بیمار به سختی قابل ارزیابی 

از اجابت مزاج مشکل  بالینی مفیدی جهت درک احساس بیمار  با انگشت روش  انما یا معاینه  عینی نیست و انجام 

خواهد بود.

 یبوست با شروع اخیر می تواند نشانه ای از یک تومور یا تنگی باشد.

اتیولوژی

از نظر فیزیوپاتولوژیک، یبوست مزمن به علل زیر ایجاد می شود: 1- مصرف ناکافی مایعات و فیبر ۲- اختالل در حرکات 

کولون ۳- اختالل در فانکشن آنورکتال
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تست های بیماری های عروق گوارش

بیماری به علت جراحی توتال گاسترکتومی به شما ارجاع داده شده است. کدام اقدام به عنوان پیشگیری از کم خونی ضروری است؟-  

ب( تجویز فولیک اسید الف( تجویز کوباالمین  

د( اندازه گیری متیل مالونیک سالیانه   ج( تجویز محلول آهن خوراکی  

پاسخ: پس از گاستروکتومی توتال ← شروع دیدن پروفیالکتیک با کوباالمین، در گاستروکتومی پارشیل بسته به اندازه رزکسیون 10-15% بیماران دچار 
کمبود کوباالمین می شوند.

پسر جوان 4  ساله به دلیل ایکتر متناوب که از سال ها قبل وجود داشته و در واقع سرماخوردگی تشدید می شده، مراجعه کرده است. -  

در معاینه فیزیکی تنها اسکلرا ایکتریک است.
Bill Total: 3/5 mg/dl

Bill Direct: 2/5 mg/dl

سایر یافته های آزمایشگاهی بیمار شامل LDH، PT، INR، ALP، ALT، AST، CBC و سطح سرمی اسیدهای صفراوی و GGT نرمال 

است. کدام تشخیص بیشتر مطرح می شود؟

د( کریگلر نجار تیپ 2   ج( ژیلبرت  ب( فاویسم  الف( دوبین جانسون 

پاسخ: بیلی روبین توتال نرمال سرم حدود 0.2 تا 0.9 می باشد. اگر BR سرم باال و <15% نوع مستقیم ← هیپربیلی روبینمی مستقیم یا کونژوگه )مثل 
سندرم دوبین جانسون و سندرم روتور ← هر دو خوش خیم و سبب یرقان بدون عالمت می شوند(

فرد 45 ساله با BMI معادل 8  و با کبد چرب گرید   در سونوگرافی مراجعه کرده است. کدام اقدام بیشترین فایده را برای بیمار دارد؟ -  

ب( متفورمین الف( اورسودی اکسی کولیک اسید   

د( پیوگلیتازون  ج( رژیم غذایی و ورزش  

پاسخ: خارج از رفرنس / رژیم غذایی و ورزش بیشترین فایده را در درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی دارند.

4 -  PR=.مرد 48 ساله مورد شناخته شده سیروز به علت استفراغ خونی به اورژانس مراجعه کرده است. در معاینه بیمار هوشیار است

min/98 و  BP=  00/70 mmHgدارد. در آزمایشات بیمار Hb=8/5 g/dl گزارش شده است. کدام اقدام درمانی برای بیمار اهمیت 

کمتری دارد؟

د( اکترئوتاید وریدی ج( انجام آندوسکوپی  ب( مایع درمانی وریدی  الف( تزریق خون 

پاسخ: خونریزی از واریس مری در بیمار سیروتیک: ابتدا پایدار کردن بیمار )راه هوایی، تنفس و گردش خون ABC(، ترانسفیوژن خون جهت حفظ 
7 )بسیارمهم(. درمان دارویی )آنالوگ سوماتوستاتین ]اکترئوتاید[ برای 2-5 روز( + درمان اندوسکوپیک در طی 12 ساعت اول )ترجیحا باند  8� � Hb

لیگاسیون اندوسکوپیک(، تجویز پروفیالکتیک Ab )بسیارمهم(

خانم 65 ساله بدون عالمت گوارشی، جهت بررسی مسائل زنانگی سونوگرافی شده است. به طور اتفاقی یک پولیپ به قطر 5 میلی متر - 5
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در جدار کیسه صفرا گزارش شده است. جدار کیسه صفرا سالم می باشد. اقدام مناسب برای بیمارکدام است؟

ب( انجام CT Scan شکم الف( نیاز به اقدام خاصی ندارد  

د( کله سیستکتومی الکتیو ج( سونوگرافی کنترل هر 6 تا 12 ماه 

 60 < 1 یا افزایش سایز طی سونوگرافی سریال، سن  cm < 1 ← سونوگرافی دوره ای. کله سیستکتومی اگر سایز  cm پاسخ: پولیپ کیسه صفرا: زیر 
سال، وجود همزمان سنگ کیسه صفرا و وجود عالئم صفراوی

خانم    ساله مبتال به آنمی سیکل سل به علت نفخ و تهوع سونوگرافی می شود. در سونوگرافی سنگ در کیسه صفرا و نیز پولیپ - 6

کوچک کیسه صفرا داشتند. آزمایشات کبدی نرمال است و عالئم بیمار با تجویز امپرازول برطرف شده است. کدام اقدام در مورد وی 

صحیح است؟

UDCA ب( تجویز الف( کوله سیستکتومی  

د( تجویز کلستیرامین ج( سونوگرافی 6 ماه بعد  

پاسخ: سنگ صفراوی بدون عالمت ← درمان انتظاری ← اندیکاسیون های کله سیستکتومی: 1( دیابت )خطر مورتالیتی و موربیدیتی کله سیسیت حاد 
) به دلیل خطر باالی کانسر 3( در آنمی سیکل سل چرا که  )3 cm < باال( 2( کیسه صفرا کلسیفیه )procelain( یا پولیپ کیسه صفرا یا سنگ های بزرگ 

افتراق کریز کبدی از کله سیسسیت حاد دشوار است. 4( اطفال چون اغلب عالمت دار می شوند. 5( بومیان آمریکا به دلیل خطر کانسر

خانم 6  ساله با درد ناگهانی ناحیه فوقانی شکم به همراه تهوع و استفراغ بستری می شود. در طی سونوگرافی کیسه صفرا حاوی - 7

اسالج فراوان و CBD در حد 7 میلی متر گزارش شده است. یافته های آزمایشگاهی به شرح زیر است.

AST: 400, ALT: 500, ALK: 450, Amylas: 900, Bili Total:6 , Bili D:4

روز سوم بستری حال عمومی خوب و درد و تهوع بهبودی دارد. اقدام مناسب بعدی کدام است؟ 
MRCP )ب الف( مشاوره جراحی جهت کله سیستکتومی 

ج( آندوسکوپی فوقا

پاسخ: سنگ مجرای صفراوی مشترک ← 30-40% بدون عالمت و عالئم به صورت کولیک  صفراوی، زردی انسدادی، کالنژیت حاد و پانکراتیت حاد. 
. اولین روش تصویربرداری ← سونو شکم. برای تشخیص EUS و MRCP جایگزین ERCP شده اند.  ↑ ↑ و آمینوترانسفرازها  AlKP

افزایش کدام یک از شاخص های زیر، در بیمار مبتال به هپاتیت حاد ویروسی با شدت بیشتر آسیب کبدی و پروگنوز بدتر همراه است؟- 8

د( لکوسیت ها  ج( آلکالین فسفاتاز  ب( بیلی روبین  الف( ترانس آمینازها 

پاسخ: پروگنوز هپاتیت حاد: پروگنوز بد اگر آسیت، ادم، انسفالوپاتی کبدی در بدو مراجعه.موارد مطرح کننده بیماری هپاتوسلوالر شدید )نیازمند بستری( 
BR و سطح بسیار باالی � � �PT Alb glu, ,  ←

کدام یک از آزمایشات زیر در افتراق بیمار با سابقه واکسیناسیون هپاتیت B و بیمار با سابقه ابتالی قبلی به هپاتیت B کمک کننده تر است؟- 9

 HBs Ab )د  HBc Ab )ج  Hbe Ab )ب  Hbe Ag )الف

 HepB پاسخ: واکسیناسیون




