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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 تغییش لَام هذفَؿ:

 ( constipationیجَست) -1

 ( Diarrehaاسْبل)  -2

 :اسْبل دٍ هالن داسد

 لَامِ آثىی -1

 (است ون فیجش ٍ پش پشٍتئیي گشم دس سطین غشثی ثبضذ)سطین غشثی200حجن ٍ همذاس: همذاس آى سٍصاًِ ثیص اص  -2

ذ، اسْبل وبرة ٍ غیش حمیمی است هثل اسْبل دس اثش استشس ٍ سٌذسٍم سٍدُ تحشیه ٌاگش ایي دٍ هالن ًجبض -

 ( IBSپزیش )

  :اص ًؾش هذت صهبى اثتال ثِ اسْبل 

 حبد )ووتش اص دٍ ّفتِ( -1

 پبیذاس)دٍ تب چْبس ّفتِ( -2

 اص چْبس ّفتِ(هضهي )ثیص  -3

 ایي تمسین ثٌذی دس ثشسسی فلت اسْبل ٍ ثشخَسد ثب آى ثِ هب ووه هی وٌذ. -

 :فلل اسْبل حبد 

ضَد. ٍ پس اص عی عَل ٌذ ٍ هسوَهیت ّن ثِ آى اعالق هیستّوِ ٍیشٍسی ٍ ثبوتشیبیی  %(00فَاهل ففًَی ) -1

هذفَفی( است، یقٌی ساّْبیی وِ ثب خَسدى  -دٍسُ خَد ثِ خَد خَة هی ضَد. ساُ اًتمبل آى اٍسال فىبل)دّبًی

 ٍ آضبهیذى )آة ٍ غزای آلَدُ( دس استجبط است.

 سا هی خَسد تب صهبى استمشاس ٍ فول ثبوتشی عَل هی وطذ. ل هْبجنالف( فشد فبه

 ة( فبهل سن ٍ تَوسیي سا وِ ثبوتشی سٍی غزا لشاس دادُ است سا هی خَسد وِ سشیـ تش خَد سا ًطبى هی دّذ.

 هل داسٍیی:فَا -2

 دس هَسد ّوِ افشاد صبدق ًیست. – الف( آًتی ثیَتیه ّب )آهپی سیلیي، آهَوسی سیلیي، اوسی سیلیي(

 ة( آًتی اسیذّب )ّیذسٍوسیذ آلَهیٌیَم ٍ هٌیضین(
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 (MgOHّیذسٍوسیذ هٌضین )ضیش هٌیضی 

 (Mgّیذسٍوسیذ آلَهیٌیَم )آلَهیٌیَم  

ALMgOH  .ثش سٍی لَام تبثیش ًذاسد : 

AL               ُسخت وٌٌذMg ُضل وٌٌذ 

MgOH هبًٌذ اسْبل داسد . ثِ  : صخن پپتیه، صخن هقذُ ٍ دٍاصدِّ ثشای وبّص فالین استفبدُ هی ضَد، اهب فَاسضی

 ثشای ثش عشف وشدى یجَست .)هثل افشاد ثبداس( دلیل اثش هُلیٌّی

 سیالوس گیبّی(: -ٍیضاوَدیلج( هسْل ّب )

 لشاس هی گیشد. صیبدُ سٍی دس آى ثبفث اسْبل هی ضَد. دس یجَست هَسد استفبدُ

 : داسٍّبی ضذ التْبثی غیش استشٍئیذی.  (Non Steroidal Anti Implatory Drugsیذّب()ى سِ)اِ NSAIDد( 

 ( غیش استشٍئیذی2( استشٍئیذی         1داسٍّبی ضذ التْبثی: 

فشٍوص هی وٌٌذ ٍ سضبیت ثیوبس سا جلت هی وٌٌذ. ٍ اص لحبػ تشًذ ٍ فالین التْبة سا ( اص لحبػ ضذت ٍ لذست لَی1

 فَاسض جبًجی هْن تشًذ: وبّص سیستن ایوٌی، پَوی استخَاى، دیبثت، افضایص ٍصى ثذى.

وَضیي)ؽبّشی پف آلَد ٍ چبق( هی وَستَى: تَسظ غذُ فَق ولیِ تشضح هی ٍضَد . افضایص آى ثبفث سٌذسٍم  -

 ضَد.

 .ضَدهی دسد هفصل صاًَ ، آسن MSٍ ثبفث  هصشف وَستَى -

 ( داسٍّبی ضذ التْبة وِ ضذت ووتشی ًسجت ثِ استشٍئیذی ّب داسًذ:2

ٍ لختِ تطىیل ًوی ضَد. ضذ دسد ٍ  )آسپیشیي(: سلیك وٌٌذُ خَى ٍ ضذ تجوـ پالوتْب است Aspirin الف( 

 هسىي است.

 : دسدّبی لبفذگی، دسدّبی دًذاى. Mefnamic Acidة( 

 )ایجَپشٍفي(: دسدّبی فضالًی، وَفتگی، دسد دًذاى Iboprofenج( 
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 )دیىلَفٌبن سذین(: دسدّبی هفبصل Na Diaclofenacد( 

 )ٍIndomethacin (اًذٍهتبسیي)هفبصل ّبیِ: دسد 

 )ُPiroxicomدسدّبی هفبصل : 

 خٌثی هی وٌٌذ.( سا PGاثش ) ،( ّستٌذ وِ داسٍّبی ثبالPGیىی اص هذیبتَسّبی سًٍذ التْبة پشٍستبگالًذیي ّب ) -

 تجوـ پالوتی  –(: حفؼ یىپبسچگی ٍ همبٍهت ثبفت هقذُ PGاثشات هفیذ )

 هقذُ اثش هی گزساًذ ٍ فشد سا هستقذ صخن هقذُ هی وٌٌذ. PGداسٍّبی ضذ التْبة غیش استشٍئیذی ثش  -

 ي داسٍّب غیش اًتخبثی فول هی وٌٌذ.ای  -

 دسٍى هفصل اثش هی وٌٌذ. PGىسیذّب ّستٌذ، سٍی لىُگشٍّی وِ اًتخبثی فول هی وٌٌذ سِ -

NSAID .ّب ثب یه ثبس خَسدى اسْبل ًوی دٌّذ ٍ تقذاد دفقبت هصشف ٍ هذت صهبى هتفبٍت است 

 ٍ( داسٍّبی هَسد استفبدُ دس ضیوی دسهبًی: 

 جلَگیشی اص سضذ ٍ تمسین سلَلْب دس توبم ثخص ّبی ثذى)ثیطتش هَ ٍ دستگبُ گَاسش(

 ل حبد:  ثشخَسد ثب اسْب 

 هْوتشیي الذام:

 لغـ داسٍی اسْبل آٍس اگش اهىبى داضتِ ثبضذ. -1

 تبهیي آة ٍ الىتشٍلیت. -2

 ثیطتشیي اسْبل ًبضی اص ٍثب است اگش آة ٍ الىتشٍلیت تبهیي ضَد خغشی ثیوبس سا تْذیذ ًوی وٌذ. -

 استفبدُ اص آًتی ثیَتیه دس دسهبى اسْبل تبثیشی ًذاسد. -

 داسٍّبی سخت وٌٌذُ هذفَؿ استفبدُ وشد. اگش فشد اسْبل خًَی داضتِ ثبضذ.هی تَاى دس ثشخی هَاسد اص  -

-ثٌبثشایي اص ایي داسٍّب استفبدُ وٌذ چَى حشوت سا هختل هی وٌذ ٍ فَاهل ففًَی تجوـ پیذا هی وٌذ ٍ دفـ ًوی

 ٍ هٌجش ثِ سَساخ ضذى سٍدُ هی ضَد. ضَد

  اثش اسپبسن دسد یب تَْؿ داضت هی وشدُ هثال اگش فشد دسدسهبى ّبی فالهتی: فالهت ّبیی وِ خَد اسْبل ایجبد-

 تَاًذ داسٍّبی ضذ آى سا هصشف وٌذ.
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Diphenoxilate  :  هىبًیسن آى وبّص حشوبت سٍدُ است. جلَ گیشی اص اسْبل ٍ افضایص ثبص جزة آة، ووی هَاد

 هخذس داسد، هصشف هذاٍم ثبفث تٌجلی سٍدُ هی ضَد.

 َد هیىشٍاٍسگبًیسن، تخن اًگل: ٍج  S/Eآصهبیص هذفَؿ: الف(  -

 : وطت هذفَؿ S/Cة(           

 آیب اسْبل حبد ًیبص ثِ ثشسسی آصهبیطگبّی داسد؟ -

 ثِ عَس هقوَل ًذاسد. ٍلی دس هَاسد صیش داسد:   

 الف( اسْبل خًَی

 ة( اپی دهی اسْبل)ّوِ گیشی(

 دسجِ ّوشاُ ثب اسْبل 5/33ج( تت ثیص اص 

 سبل 55ثبالی د( اسْبل دس افشاد هسي 

 ٍ( اسْبل دس افشادی وِ داسای ضقف سیستن ایوٌی ّستٌذ

 سبل 50ُ( اسْبل ّوشاُ ثب دسد ضىوی ضذیذ دس افشاد ثبالی 

 سبفت ثذٍى ثْجَدی  43ی( اسْبل ثیص اص 

 ى( اسْبل ضذیذ ثِ ّوشاُ فالین دّیذساتبسیَى)ووجَد آة ثذى(

 * هىبًیسن ّبی اسْبل هضهي:

وِ ثبفث هی ضًَذ وِ آة ثِ داخل دستگبُ گَاسش تشضح ضَد دس حبلت فبدی ثبص جزة هی  فلل تشضحی: فَاهلی -1

 ىس هیطًَذ.ضًَذ.ثِ فىس ضذى هسیش حشوت آة، پوپ ّبیی وِ لشاس است آة سا جزة وٌٌذ ف

 آة سا جزة ًوی وٌذ. ATPاسْبل : پوپ ّبی 

 خَد هی وطذ ٍ هصشف آة ثبالیی داسد. فلل اسوَتیه: ّش هبدُ ای وِ اسوَص ثبالیی داضتِ ثبد آة سا ثِ سوت -2

 : اٍلسِ وَلیت UCة( :وشًٍشٍ دیضیض CD: الف(  IBD فلل التْبثی : افشاد تحت سادیَتشاپی -3

 فلل حشوتی : ثیوبسی ای هثل ّبیپش تیشٍئیذی. -4
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 فلل سبختگی: ثیوبسی پلی هیب)پش خَسی( -5

 ُاسْبل چشة: استئبتَس 

 َؿ چشة هیطَد.دفـ چشثی دس سٍص ثیص اص حش ًشهبل است. هذف -

 صیبدُ سٍی دس هصشف هخذسّب -

 سٌذسٍم سَء جزة چشثی  -

 هصشف لشصْبی چشثی سَص )جلَگیشی اص جزة چشثی ٍ الغش ضذى( -

 : یجَست

 دفقبت اجبثت هضاج اص سِ ثبس دس سٍص تب سِ ثبس دس ّفتِ عجیقی است.  -1

 لَام هذفَؿ : سفت ٍ ولَخ هبًٌذ ثبضذ. -2

 : اثجبت ٍجَد یجَست 

 لَام سفت هذفَؿ  -1

 صٍس صدى ثیص اص حذ -2

 عَالًی ثَدى هذت اجبثت هضاج -3

 تقذاد دفقبت اجبثت هضاج -4

 ًیبص ثِ حوبیت پشیٌِ یب استفبدُ اص اًگطت ثشای دفـ -5

 ثِ عَس عجیقی صٍس صدى دس اًمجبض فضالت پشیٌِ ًبحیِ لگي هٌجش ثِ دفـ هی ضَد.  -

 دس افشاد هقتبد ٍ حبهلِ ثیطتش است. -

  :ثشسسی فلل یجَست 

ثیوبسی ّبی  –حبهگی  –داسٍّبی ضذ افسشدگی ٍ افصبة  –سطین ون فیجش  –هصشف ًب وبفی هبیقبت  –ون تحشوی   

 اًسذادی )ّبیپَ تیشٍئیذی ّب( 

 هصشف آة صیبد ٍ سطین پش فیجش ٍ ٍسصش یجَست سا ثش عشف هی وٌذ. -

 یجَست دس ثقضی اص افشاد هشثَط ثِ ثیوبسی صهیٌِ ای است. -

 فلت یجَست هصشف ون هبیقبت، سطین ون فیجش ٍ ثی تحشوی است. % هَاسد00اوثش هَالـ دس ثبالی  -


