
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشبه دوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشپروگنوز پکتب مجموعه
که به دور از ابهام و بـه  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیت و به صورت موضوعهاي اعالم شده وزاررفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيشده که تا انتها

به کارتون ) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

تر به یعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه
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.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م

يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست
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در کسانی که بیماري اسهالی حـاد آنهـا طـول کشـیده     . افتدعفونت بیشتر در زنان رخ داده و در جوانان بیشتر از سالمندان اتفاق می
.هایی که در عفونت اولیه نقش دارند، کمپیلوباکتر، سالمونال و شیگال هستندمیکروب. تر استشایع

vمبحث سندرم روده تحریک پذیر

�.گزینه ج صحیح است

êêêêêêêêêêêê

PUD

، مـاه قبـل شـروع شـده    4تـا  3درد بیمـار از  . دلیل درد قسمت فوقانی شکم مراجعه نموده استساله به45بیمار آقاي -1

cm2´1ندوسکوپی اولسري به ابعاد آدر . ها قبل داردمصرف سیگار از سال، کاهش وزن ندارد. شوددنبال غذا تشدید میبه

بیمـار تحـت درمـان بـا رژیـم      . هلیکوبـاکترپیلوري مثبـت اسـت   . بیوپسی از نظر بدخیمی منفی اسـت . در جسم معده دارد

اقدام . ندوسکوپی مجدد اولسر همچنان باقی استآدر . گیردقرار میPPIهفته درمان با 12کنی هلیکوباکترپیلوري و ریشه

)96مشهد شهریور (: مناسب بعدي عالوه بر قطع سیگار عبارت است از

هفته 2به مدت PPIدرمان با دوز باالي ) بجراحی )الف
هفته 8مدت بلوکر بهH2درمان با ) دهفته 8به مدت PPIدرمان با دوز باالي ) ج

.شودمیزخم مقاوم نامیده ، هفته درمان همچنان باقی بماند8هفته درمان و زخم دئودنومی که بعد از 12که بعد از ایی هزخم معد
:مقاوم باید موارد زیر درنظر گرفته شودهاي جهت بررسی زخم

1 (rule out عدم مصرف صحیح دارو توسط بیمار و وجود عفونت پایدار باH.pylori
2 (rule outسهوي و یا آشکار ، مصرف مخفیNSAIDs ،معـده  هاي توصیه به اجتناب از مصرف سیگار و در مورد زخمrule out

.دقیق بدخیمی 
سندروم زولینگر الیسون بایـد بـا تسـت    . آنها با آنالیز اسید معدهrule outافزایش ترشح اسید معده و هاي در نظر گرفتن وضعیت) 3

.شودrule outگاسترین ناشتا یا آزمون تحریکی سکرتین 
60تـا  30روزانـه یـا النزوپـرازول    گـرم میلی40امپرازول (PPIهفته درمان با دوز باالي 8مقاوم بعد از هاي درصد زخم90حدود 

.در صورت عدم درمان جراحی اندیکاسیون دارد. یابند میبهبود) روزانهگرممیلی

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD +هاي مقاوم به درمانزخم(

�.گزینه ج صحیح است

در تنـه معـده گـزارش    مترسانتی1در 1زخمی به اندازه ، پپتیک که در گزارش باریم میلزخمساله با عالئم 38بیمار -2

)96دوره اردیبهشت میان(دهید؟ کدام یک از اقدامات زیر را انجام می، شده است

. کنیممیو سپس اندوسکوپی دهیممیهفته امپرازول 8تا 6)الف
. شودمیانجام خونی اندوسکوپی در صورت کاهش وزن یا کم) ب
شروع امپرازول در صورت عدم پاسخ اندوسکوپی ) ج
بیوپسی از لبه زخم + اندوسکوپی ) د
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به دلیل احتمال بدخیمی به ویژه در نواحی فوندوس و تنه در ابتدا بیمار را آندوسکوپی کرده و بیوپسی انجام:نحوه برخورد با زخم معده
بعد آندوسکوپی مجدد انجام شود و در صـورت عـدم   ي ههفت8-12حتی اگر جواب بیوپسی از نظر بدخیمی منفی باشد باید .دهیممی

و در صورت مثبت بودن هلیکوباکتر پیلوري درمان ریشه کنی هلیکوباکترپیلوري انجام . باید بیوپسی انجام شودمجددًا بهبودي زخم
.گیرد

v) مبحث2018هاریسون 2228صحفهPUD +درمان زخم معده (

�.گزینه د صحیح است

گردد و چند ساعت بعـد از  سال پیش اخیرًا بعد از غذا دچار سیري زودرس می4ساله با سابقه درد معده از 40مردي -3

کـدام یـک از عـوارض زخـم     . کیلوگرم کاهش وزن داشته اسـت 7، استفراغ حاوي مواد غذایی خوب هضم نشده دارد، غذا

)96دوره اردیبهشت میان(رح است؟ پپتیک مط

Perforation) بPenetration)الف
Fistula Formation) دGastric Outlet Obstruction) ج

:عوارض زخم پپتیک شامل موارد زیر است
خونریزي از زخم)1
پرفوراسیون)2
انسداد خروجی معده)3

انسداد خروجـی معـده   کننده شکمی بعد از غذا خوردن و کاهش وزن مطرحافزایش درد ، استفراغ، تهوع، شروع جدید سیري زودرس
. است

v) مبحث 2018هاریسون 2227صفحهPUD+درمان زخم پپتیک (

�.گزینه ج صحیح است

باشد؟ کنی زخم دئودنوم ناشی از هلیکوباکترپیلوري مناسب میهاي زیر براي تائید ریشهکدام یک از روش-4
)96دوره آبان میان(

HP Ab IgMآزمون سرلوژي ) بUrea Breath test)الف
Rapid urease test) دHP Ab IgGآزمون سرلوژي ) ج

. شودمیمدفوع استفادهژنآنتینبود از تست اگر در دسترس. استUBTتست انتخابی ، Hpبراي اثبات ریشه کنی 
.ممکن است تا چند سال باال باقی بمانندها باديآنتیتست سرولوژي براي اثبات ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوري مفید نیست چون 

نیز میتوان استفاده کرد ولی چون روش تهاجمی است از این روش به عنـوان اثبـات ریشـه کنـی اسـتفاده      Rapid urease testاز 
. کنیممین

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD +هلیکوباکتر پیلوري (

�.گزینه الف صحیح است
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پپسی تحت آندوسکوپی قـرار  دلیل دیسو استئوآرتریت شدید زانو که اخیرًا بهIHD, HTNاي با سابقه ساله60خانم -5

بهترین تصمیم براي وي کدام است؟ ، NSAIDي استفاده از در مورد نحوه. شده استتأیید گرفته است و زخم دئودنوم

)96دوره آبان میان(

دیکلوفناك ) بپنتوپرازول + سلکوکسیب )الف
پنتاپرازول+ ناپروکسن ) دسلکوکسیب )ج

ولی در بیماري که .کنیممیNSAIDقطع مصرف به دچار زخم پپتیک شود اول توصیه و کندمیمصرف NSAIDاگر بیماري که 
در بیماران قلبی ناپروکسن NSAIDبهترین. کنیممیاستفادهPPIاز داروهاي NSAIDدر کنار ، استفاده کنیمNSAIDمجبوریم از 

.باشدمی

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD + زخم پپتیک ناشی ازNSAID (

�.گزینه د صحیح است

براي پیشگیري . تحت درمان با آسپرین و کلوپیدوگرل است، باشداي که مبتال به بیماري عروق کرونر میساله65آقاي -6

)97دستیاري اسفند (از عوارض گوارشی این داروها کدام اقدام صحیح است؟ 

امپرازول قبل از صبحانه و مصرف کلوپیدوگرل بعد از صبحانه ) الف
ها پنتوپرازول قبل از صبحانه و مصرف کلوپیدوگرل شب) ب
روزانه همراه با کلوپیدوگرل گرممیلی40فاموتیدین ) ج
با کلوپیدوگرل ، پنتابرازول، تجن توام سوکرالفیت) د

نـیم سـاعت قبـل از    PPIیعنـی  .ساعت فاصله باشد12با داروي کلوپیدوگرل باید بین مصرف آنها PPIدرصورت مصرف همزمان 
.صبحانه و کلوپیدوگرل در هنگام خواب مصرف شود

.شودمیپنتوپرازول بهتر با کلوپیدوگرل تحمل ، PPIهاي در بین دارو: نکته
.بالکر ارجح استH2نسبت به PPIمصرف :نکته

v)مبحث 2018هاریسون2229صفحهPUD-درمان زخم پپتیک(

�.گزینه ب صحیح است

متـر بـا رگ   سـانتی 2در 2اي به دنبال هماتمز تحت اندوسکوپی فوقانی قرار گرفته است که یـک زخـم   ساله55آقاي -7

براي بیمار درمان انجام شده و خونریزي متوقف شده است و حال عمومی . دهنده در تنه معده گزارش شده استخونریزي

)97اهواز شهریور (است؟ کدام یک از اقدامات زیر الزم . بیمار بهبود یافته است

ماه بعد همراه با بیوپسی 3تا 2آندوسکپی مجدد ) الف
ساعت بعد 24آندوسکپی مجدد ) ب
ماه بعد بدون نیاز به آندوسکوپی 2وریدي و سپس خوراکی با دوز باال تا PPI) ج
. نیاز به پیگیري خاصی ندارد) د

. به همین علت حتماً باید آندوسکوپی و بیوپسی شوند. احتمال بدخیمی وجود داردشوند، میهایی که در ناحیه معده ایجاد در زخم
:معده عبارتند ازهاي درمان زخم

اندوسکوپی و بیوپسی از زخم-
هفته12تا 6درمان با انتی اسید به مدت -
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کن کردن آنریشه، بررسی هلیکوباکترپیلوري و درصورت مثبت بودن-
. بعد آندوسکوپی مجدد انجام شودهفته12تا 8باید معده هاي در زخم-

آندوسکوپی تکرار شود و درصورت عـدم  هفته بعد مجددا12تا 8بدخیمی در بیوپسی اول باید ي هحتی در صورت عدم مشاهد:نکته
. بهبودي زخم باید بیوپسی مجدد انجام شود

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD-درمان زخم پپتیک(

�.ه الف صحیح استگزین

ندوسـکپی قـرار گرفتـه کـه در     آگاستر اخیر تحـت  ساله با سابقه بیماري قلبی عروقی کرونر به علت درد اپی57آقاي -8

نـامبرده  . آز منفی اسـت متر با قاعده تمیز گزارش گردیده است و در بررسی تست اورهبررسی اولسر دئودنوم یک سانتی

)97اهواز شهریور (کنید؟ کدام یک از موارد زیر را پیشنهاد می. گر قلب استتحت درمان آسپرین و داروهاي دی

به جاي آسپرین ) Celecoxib(تجویز سلکوکسیب ) بقطع آسپرین و عدم مصرف مجدد ) الف
مصرف همزمان آسپرین و امپرازول ) دتجویز میزوپروستول ) ج

PPIاز NSAIDبایـد همـراه   ، براي جلوگیري از خـونریزي مجـدد  ، باشدNSAIDمجبور به استفاده از PUDاگر بیماري با سابقه 
.دهدرا افزایش میMIو عروقی مصرف سلکوکسیب ممنوع است چون ریسک یماران مبتال به بیماري هاي قلبی در ب.استفاده کرد

v) مبحث 2018هاریسون 2234صفحهPUD- زخم پپتیک ناشی ازNSAID(

�.گزینه د صحیح است

)97کرمانشاه اسفند (نیست؟صحیحدر زمینه تأثیر بر کولونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوري کدام گزینه -9

نژاد ) بتحصیالت )الف
تماس با محتویات معده فرد آلوده ) دطبقه اقتصادي ـ اجتماعی ) ج

:ریسک فاکتورهاي ابتال به هلیکوباکترپیلوري عبارتند از
اقتصادي پایینوضعیت اجتماعی )1
تحصیالت پایین)2
تولد یا زندگی در کشورهاي در حال توسعه)3
جمعیت زیاد)4
شرایط غیر بهداشتی زندگی)5
آب یا غذاي آلوده)6
تماس با محتویات معده فرد آلوده)7
افزایش سن)8

. نداردHPنژاد ارتباطی به کلونیزاسیون 

v) مبحث 2018هاریسون 2229صفحهPUD-لیکوباکتري پیلوريه (

�.گزینه ب صحیح است
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متـر در ناحیـه کاردیـا مشـاهده     در اندازه یـک سـانتی  Clean baseیک زخم ، ساله سیگاري55در آندوسکوپی مرد -10

کنـی  جهت وي درمان ریشه) بیوپسی بیمار از نظر بدخیمی منفی است ولی از نظر هلیکوباکتر پیلوري مثبت است. (شودمی

)97هریور مازندران ش(بهترین توصیه کدام است؟ . شودکنی تأیید میریشهUBTهفته با استفاده از 4شود و پس از شروع می

هفته 8براي PPIادامه درمان با )الف
هفته 12آندوسکوپی مجدد بعد از ) ب
ماه 6بررسی سرولوژي هلیکوباکتر پیلوري بعد از ) ج
گیري سطح گاسترین عالوه بر قطع سیگار اندازه) د

.7مراجعه به پاسخ سوال

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD-درمان زخم پپتیک(

�.گزینه ب صحیح است

کنی هلیکوباکتر پیلوري قـرار گرفتـه   ماه قبل تحت درمان ریشه3عشر حدوداً بیماري با سابقه خونریزي از زخم اثنی-11

) 97مازندران اسفند (کنید؟ هاي زیر را توصیه میکنی هلیکوباکتر پیلوري کدام یک از تستجهت اثبات ریشه. است

Urea Breath Test) بRapid Urease Test)الف
Histological Exam) دBlood serology) ج

. 4مراجعه به پاسخ سوال

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUD-هلیکوباکتر پیلوري(

�.گزینه ب صحیح است

گـزارش  Clean Baseکوپی انجام شده اولسـر دئودنـوم   سدر آندو.ساله به دلیل هماتمز بستري شده است55آقاي -12

کـدام اقـدام صـحیح    .باشـد بیمار همچنین مبتال به اسپوندیلیت آنکیلوزان بوده و تحت درمان ایندومتاسین مـی .شده است

باشد؟     نمی

) 97تیردورهمیان(

پنتوپرازولبااولسردرمان)بکدئیناستامینوفنشروعوایندومتاسینقطع)الف
پنتوپرازولهمراهبهایندومتاسینتجویزUBT) دشدنمثبتصورتدرهلیکوباکترکنیریشه) ج

کنند و حتی سابقه خونریزي گوارشی ندارنـد، بـدون   هاي قبلی و عروقی ندارند، آسپیرین مصرف نمیدر بیمارنی که ریسک بیماري
.هاي غیر انتخابی استفاده نمودNSAIDتوان از خطر زخم معده می

v) مبحثPUD ـ زخم پپپتیک ناشی ازNSAID(

�.صحیح استالفگزینه 

)97دوره آذر میان(؟ باشدمینکدام یک صحیح ، NSAIDدر رابطه با عوارض گوارشی داروهاي -13

. شودمیبیشتر دیده NSAIDعوارض گوارشی ناشی از ، در سنین باالتر) الف
. پپسی قبلی ندارندعالئم دیس، NSAIDاغلب بیماران با عوارض شدید گوارشی مرتبط با ) ب
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. کندمیهاي خطرناك گوارشی ایجاد نزخمگرممیلی80آسپرین در دوزهاي زیر ) ج
. باشدمیNSAIDعفونت با هلیکوباکتر پیلوري یک فاکتور خطر براي ایجاد عوارض گوارشی ناشی از ) د

. ایمن نیستکامالً NSAIDپس هیچ دوزي از ، رض جدي شودممکن است موجب عواگرممیلی80حتی آسپرین با روزهاي کمتر از 

v) مبحث 2018هاریسون 2226صفحهPUD + زخم پپتیک ناشی ازNSAID(

�.گزینه ج صحیح است

بعد از درمان پنتوپرازول وریدي و احیاء با مایعـات تحـت   . ساله به علت ملنا در اورژانس بستري شده است76خانم -14

شود که بیوپسی متعدد انجام با قاعده تمیز در ناحیه انتروم رویت میcm5/1´5/1گیرند و یک زخم آندوسکوپی قرار می

)97دوره دي میان(ست؟ بهترین گزینه در برخورد با بیمار کدام ا. شودمی

ادامه بستري بیمار و درمان با پنتوپرازول وریدي )الف
کنی هلیکوباکتر پیلوري ادامه بستري بیمار و درمان ریشه) ب
کنی هلیکوباکتر پیلوري و آندوسکوپی مجدد ماه آینده درمان ریشه، ترخیص بیمار) ج
آز کنی هلیکوباکتر پیلوري و پیگیري با تست تنفسی لورهدرمان ریشه، ترخیص بیمار) د

با توجه به زخم مریض باید هلیکوباکتر درمان شود و باید با تست اوره از . زخم مریض نیاز به بستري نداردclean basedبا توجه به 
نه یک ماه شودمیهفته بعد انجام12-8آندوسکوپی مجدد دلیل نادرست بودن گزینه ج .شودتأیید تنفسی ریشه کنی هلیکوباکتر هم

.بعد

v) مبحث 2018هاریسون 274صفحهGIB ـ مبحثPUDـ درمان زخم پپتیک(

�.گزینه د صحیح است
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کنـی هلیکوبـاکتر   ساله با اولسردئودنوم در آندوسکوپی مراجعه نموده است و تحـت درمـان بـا ریشـه    25بیمار خانم -15

)98مشهد شهریور (اقدام بعدي چیست؟ . و هفته قبل قرار گرفته است درحال حاضر عالیمی نداردپیلوري از د

ژن مدفوع بالفاصله بعد اتمام درمان کنی هلیکوباکتر با تست آنتیریشهتأیید )الف
آندوسکوپی فوقانی و بیوپسی معده ) ب
هفته بعد از اتمام درمان ruea breath test4تست ) ج
.باشدمیکنی هلیکوباکتر نریشهتأیید نیاز به) د

اثبات ریشه . شودمیمدفوع استفادهژنآنتیاز تست ، در دسترس نباشدUBTاگر . استUBTتست انتخابی ، کنیبراي اثبات ریشه
. شودمیکنی در همه بیماران توصیه

.هفته بعداز اتمام درمان صورت گیرد4اثبات ریشه کنی باید 

v) مبحث 2018هاریسون 2229صفحهPUDـ هلیکوباکتر پیلوري(

�.گزینه ج صحیح است

تحت ، دلیل زخم دئودنوم و بیوپسی مثبت از نظر عفونت هلیکوباکترپیلوري عالوه بر درمان امپرازولساله به22آقاي -16

ولـی  . قرار گرفته است) Quadriple therapy(و سپس چهار دارویی ) Triple therapy(هاي سه دارویی هاي رژیمدرمان

ترین اقدام بعدي کدام است؟ مناسب. همچنان در تست تنفسی اوره آز عفونت هلیکوباکتر پیلوري از بین نرفته است
)98شیراز شهریور (

sequential therapyتجویز ) بQuadriple therapyتجویز مجدد ) الف
ادامه امپرازول ) دعفونت culture and sensitivityانجام ) ج

. بررسی شودculture and sensitivityکه بایدشودمیمقاومت هلیکوباکتر مطرح، تا رژیم دارویی هلیکوباکتر درمان نشد2وقتی با 

v) مبحث 2018هاریسون 2232صفحهPUDـ درمان زخم پپتیک (

�.گزینه ج صحیح است

قـرار گرفتـه   H.pyloriکـن کـردن   ئودنوم تحت درمان جهت ریشهدهنده داي با سابقه زخم خونریزيساله54خانم -17

)98تبریز شهریور (: جزبه، کننده استکن شدن باکتري تمام موارد ذیل کمکجهت اطمینان از ریشه. است

H.pyloriسرولوژي ) بH.pylori Stool Antige) الف
Rapid urease testانجام آندوسکوپی ) د)UBT (Urea Breath test) ج

.4سؤال مراجعه به پاسخ

v) مبحث 2018هاریسون 2235صفحهPUDـ هلیکوباکتر پیلوري (

�.گزینه ب صحیح است
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. استتنه معده داشتهیهدر ناح(cm 1×2)که در آن زخم بزرگ ، شدهیآندوسکوپیپپسیسساله به علت د32يآقا-18

دارویـی بـه   4کنی ریشهدرمان . مثبت بوده استیکوباکترپیلوريهلاما، نداشتهیمیمتعدد از زخم شواهد بدخهايیوپسیب

ماه بیمار مراجعه کرده است 3اکنون بعد از گذشت . کندمیماه بیشتر دریافت 2هفته و سپس پنتوپرازول به مدت 2مدت 

)98مازندران شهریور (توصیه شما به بیمار چیست؟ . و شکایت خاصی ندارد

پیلوري Hکنی انجام سرولوژي جهت اثبات ریشه) بم خاصی عدم نیاز به اقدا) الف
ادامه درمان با پنتوپرازول به مدت دو ماه دیگر ) دآندوسکوپی مجدد و بررسی التیام زخم ) ج

.7سؤال مراجعه به پاسخ

v) مبحث2018هاریسون 2235صفحهPUDـ درمان زخم پپتیک(

�.گزینه ج صحیح است

در آندوسکوپی فوقانی زخم با خونریزي فعال در بولب دوازدهه ، شکایت هماتمز و ملنا مراجعه کردهدر بیماري که با-19

با دوز باال (PPI)انفوزیون مهارکننده پمپ پروتون وریدي . که تحت درمان آندوسکوپیک قرار گرفته است، رویت گردیده

)98مشترك شهریور (در این مرحله کدام یک از منافع زیر را در این بیمار در پی خواهد داشت؟ 

ومیر کاهش مرگ) بکاهش درد ناشی از زخم ) الف
کاهش خطر بروز زخم در آینده ) دکاهش مدت زمان بستري بیمار ) ج

رگ قابل ) 3فعال دهنده زخم خونریزي) 2، لخته چسبنده به زخم) 1: ت اند ازوریدي در زخم پپتیک عبارPPIتجویز هاي اندیکاسیون
. دهدمیرا کاهشومیرمرگعود خونریزي و میزان ، وریدي در این مواردPPIتجویز . رؤیت در کنار زخم

v) مبحث 2018هاریسون 2229صفحهPUDـ درمان زخم پپتیک (

�.گزینه ب صحیح است

سانتی متر در ناحیه تنه معـده  1 ×2ساله به علت دیس پپسی آندوسکوپی می گردد که در آن زخم بزرگ 50آقاي -20

درمان ریشه کنی چهـار  . بیوپسی هاي متعدد از زخم شواهد بدخیمی نداشته اما هلیکوباکتر پیلوري مثبت بوده است. داشته

اکنون بیمار مراجعه کرده است و شکایت خاصی . اه دریافت کردهفته و سپس پنتوپرازول به مدت یک م2دارویی به مدت 

)99شهریور (مناسب کدام است؟اقدام . ندارد

سرولوژي هلیکوباکتر جهت اثبات ریشه کنی)بتست تنفسی هلیکوباکتر جهت اثبات ریشه کنی)الف
یگر ماه د2ادامه درمان با پنتوپرازول به مدت )دآندوسکوپی مجدد و بیوپسی متعدد)ج

افتند، به دلیل احتمال باالي بدخیمی باید حتما بیوپسـی گرفتـه شـود و    هاي معده که در ناحیه فوندوس و تنه اتفاق میدر زخم
اگـر در  . هفته بعد آندوسکوپی مجدد براي بررسی بهبودي زخـم انجـام گیـرد   12الی 8حتی اگر نتیجه بیوپسی منفی باشد باید 

.نیافته باشد، باید مجدد بیوپسی انجام دادآندوسکوپی مجدد زخم بهبود 

v) مبحثPUDـ درمان زخم پپتیک (

�.گزینه ج صحیح است
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يلـور یپکوبـاکتر یقرار گرفته است وبه علت عفونـت هل یفوقانیتحت اندوسکوپDyspepsia که به علتيماریدر ب-21

فاقد ارزش يلوریپکوباکتریهلیکنشهیاثبات ريبراریهاي زنهیاز گزکیکدام . کرده استافتیدرکیوتیبینتآدرمان 

) 99شهریور (است؟

در مدفوعيلوریپکوباکتریژن هلینتآانجام تست ) الف
مخاط معدهیوپسیاز ب( RUT ) انجام تست اوره آز) ب
اوره آز با کربن نشانداریانجام تست تنفس) ج
در سرميلوریپکوباکتریهاي ضد هليبادینتآیبررس) د

و آیـد پـایین مـی  آهستگیبهباديآنتیتیترزیرانیستمفیدسرولوژیکتستهلیکوباکترپیلوري،عفونتکنیریشهاثباترايب
.ماندمثبت میسرولوژیکتستهامدتتاهلیکوباکترپیلوريعفونتکنیریشهازمعموالً پس

. استمدفوعژنارزیابی آنتییا(UBT) اورهتنفسیآزمونهلیکوباکترپیلوري،کنیریشهاثباتبرايانتخابیتست

v) مبحثPUDـ هلیکوباکتر پیلوري(

�.صحیح استدگزینه

دارند که ماه گذشته به علت تشدید خلط و سـرفه و  COPDبیمار سابقه . ساله با هماتمز و ملنا بستري شدند56آقاي -22

عالیـم حیـاتی ثبـات دارد و    .  سـیلین دارد بیمار سابقه حساسیت به پنی. یک هفته تحت درمان با آزیترومایسین بوده است

در بولب دئودنوم داشتند و هلیکوباکتر پیلوري مثبت Clean based 10´10mmتحت آندوسکوپی قرار گرفتند و یک زخم 

)99میاندوره دي (است؟ ترمناسبکنی هلیکوباکتر پیلوري کدام رژیم ددارویی در خط اول درمان جهت ریشه. بود

سیلین، لووفلوکساسین، نیتازوکسانید پنتوپرازول، آموکسی) بسیلین، کالریترومایسین، نیتازوکسانید پنتوپرازول، آموکسی) الف
پنتوپرازول، بیسموت، تتراسایکلین، نیتازوکسانید ) دپنتوپرازول، مترونیدازول، کالریترومایسین، نیتازوکسانید ) ج

هاي سـرولوژي یـا تنفسـی    با آزمونPUDسابقه ) 2ثابت شده PUDدر بیماران با H.pylory) 1: هاي درمان عفونتاندیکاسیون
.ايمعدهMALTلنفوم ) 3مثبت کنونی 

+qidقـرص  ) 2بیسموت ساب سالیسـیالت  ) 1: درمان سه دارویی شامل)الف:H.piloryهاي توصیه شده جهت ریشه کنی رژیم
ــدازول  ــ+ (250MGqid)مترونی ــیترات  یران500MG/qid) 2لین یکتتراس ــموت س ــدین بیس ــیکلین + (400MG/BD)تی تتراس

(500MG/BD) +   3کالریترومایسین یـا مترونیـدازول ((500MG/BD)  اومپـرازول النسـوپرازول) (20MGBD/30 MGBD)
.سیلینمترونیدازول یا آموکسی+ 500MG BDیا 250)کالریترومایسین +
+ (qidقـرص  )2بیسـموت سـاب سالیسـیالت    +روزانـه 20MG/30MGاومپـرازول یـا النسـوپرازول    :درمان چهار دارویـی ) ب

(500MG/qid)تتراسیکلین + (500MG/bd)مترونیدازول 
ناشی از وجود یک ارگانیسم مقـاوم  ، معموالً در درمان سه دارویی در بیماري که همکاري کامل داردh.PYLORYشکست درمانی 

.اقدام بعدي درمان چهار دارویی است.است 

v) مبحثPUDـ درمان زخم پپتیک(

�.گزینه د صحیح است
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