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  به نام خدا

  بیماري هاي دستگاه گوارش

  

  )Peptic Ulcer Diseasesزخم هاي گوارشی (

PUD  افراد در طی  %10-5واژه کلی است که به زخم شدن مخاط گاسترودئودنال اطالق می شود. تقریبا

درمان در اکثر موارد زخم هاي اثنی عشر خوش خیم بوده و حتی بدون می شوند.  PUDزندگی خود مبتال به 

خودبخود بهبود می یابند (ولی منتظر درمان خودبخود نمی مانیم) و در عوض برخی موارد زخم معده بدخیم 

  بوده و یا احتمال بدخیمی در آینده را دارند که از این بابت باید توجه خاصی شوند.

ل افراد مبتال به زخم اگر چه زخم عثنی عشر و زخم معده با عالئم بالینی قابل تفکیک نمی باشند، با این حا

اثنی عشر بیشتر در زمان خالی بودن معده و افراد مبتال به زخم معده بعد از صرف غذا دچار درد اپی گاستر می 

  شوند.

  

  :1نسخه شماره 

  ساله 25مرد، 

Rx     

1) Tab  Ranitidine 150 mg N=90 روزی دو عدد 

2) Tab Bismuth 120 mg N=90  روزی چھار
 عدد

3) Tab Metronidazole 250 mg N=90  دو عدد چھار
 بار در روز

4) Cap Tetracycline 250 mg N=90  ٦دو عدد ھر 
 ساعت

5) Susp AlMgS  N=2 PRN 
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اپی گاستر که از بیمار صرعی با سابقه مصرف فنی توئین روزي دو عدد، به علت درد با حالت سوزشی در ناحیه 

الگوي خاصی تبعیت نمی کرده به پزشک متخصص گوارش مراجعه کرده است. پزشک از رابطه درد با مصرف 

وجود داشته و  PUDغذا سوال می کند که بیمار ارتباط خاصی را ذکر نمی کند. در سابقه خانوادگی ایشان 

در ناحیه  cm 2*1وسکوپی، زخمی در ابعاد سال است که روزانه یک پاکت سیگار می کشد. پس از اند 7ایشان 

مثبت می شود. پزشک براي ایشان نسخه باال  H. Pyloriدئودنوم مشاهده شده و تست اوره آز جهت تشخیص 

  را تجویز کرده است.

، جهت کاهش عالئم و بهبود زخم باید یکی از دارو هاي کاهنده ترشح اسید بکار رود که با وجود در این نسخه

بلوکر  H2) سریعتر است (چهار هفته) در مقایسه با PPIت بهبودي با مهار کننده هاي پمپ پروتون (اینکه سرع

باالتر  PPIبلوکر به دو دلیل انتخاب شده است: یکی اینکه هزینه درمان با  H2هفته)، در این نسخه  8-6ها (

آن شده و در نتیجه متابولیسم  است و دیگر مسئله مصرف فنی توئین توسط بیمار است که امپرازول باعث مهار

بلوکر ها نیز سایمتیدین به دلیل اثر مهار کنندگی  H2مشکل در کنترل تشنج بیمار بوجود خواهد آمد. بین 

  متابولیسم فنی توئین استفاده نشده است.

م هاي حتمال برگشت زخم بوده که توسط رژیمنظور کاهش ابه  H.Pyloriهدف بعدي در این بیمار ریشه کنی 

  به طور خالصه ارائه می شود. 1دارویی مختلفی امکان پذیر می باشد. که در جدول 

، رژیم حداقل دو آنتی بیوتیک همراه با داروي ضد ترشح اسید به H.Pyloriبه طور کلی جهت ریشه کن نمودن 

توصیه می شود که در این نسخه نیز با توجه به هزینه دارویی انتخاب خوبی انجام شده چرا که  PPIخصوص 

  را خواهد داشت. %95-90درصد ریشه کنی تقریبا 

  توصیه به بیمار در مورد نسخه:

بلوکر ها در صورت مصرف همزمان با آنتی اسید ها نسبت به  H2به دلیل کاهش زیست دستیابی  -1

 ا تاکید می شود.مصرف جداگانه آنه

در ارتباط با علل سیاه شدن  بیسموت توصیه هاي الزم سیاه شدن مدفوع در اثر مصرف با توجه به -2

 مدفوع به بیمار داده می شود.

مصرف همزمان تتراسیکلین با عدم با توجه به عادات بیمار نسبت به مصرف دارو ها با شیر نسبت به  -3

 شیر توصیه الزم می شود.
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تداخل بین بیسموت و تتراسایکلین بیمار باید بین مصرف آن ها حداقل یک ساعت فاصله با توجه به  -4

 بیاندازد.

 

   H.Pylori. رژیم هاي درمان 1جدول 

Eradication rate (%)  Regimen   

  Monotherapy   

0-10  Bismuth subsalisylate, H2 blocker, PPI 

14-40  Bismuth subcitrate, Amoxicillin, 
Furazolidon, Erythromycin  

40-60  Clarithromycin 

  One antimicrobial + an antisecretory 
agent  

30-90  Amoxicillin + PPI 

70-90  Clarithromycin + PPI 

  Two antimicrobial + antisecretory 
agent 

30-60  Bismuth + Amoxicillin + H2 blocker 

30-72  Bismuth + Metronidazole + H2 blocker 

55-90  Metronidazole + Amoxicillin + H2 
blocker 

90-95  Metronidazole + Clarithromycin + PPI 

90-95  Metronidazole + Amoxicillin + PPI 

  Three antimicrobial + antisecretory 
agent 

90-95  Bismuth + Metronidazole + 
Tetracycline + H2 blocker 

80-90  Bismuth + Metronidazole + Amoxicillin 
+ H2 blocker 

>90  Bismuth + Metronidazole + 
Tetracycline + PPI 
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  نکاتی در مورد دارو هاي این نسخه: 

 :بیسموت 

روز استفاده می شود. این دارو به علت رادیواپک  2این دارو در اسهال خفیف غیر اختصاصی،  حداکثر تا 

  بودن ممکن است در رادیوگرافی مشکل ساز شود.

  بچه هاي مبتال به آنفلوآنزا یا آبله به دلیل افزایش احتمال سندروم ري نباید از این دارو استفاده کنند.

  است. Dو در سه ماهه سوم گروه  Cدر بارداري گروه 

 :مترونیدازول 

  ه اول بارداري این دارو نباید مصرف شود.در سه ماه

در صورت مصرف الکل (مثال استفاده از شکل دارویی الگزیر دارو هاي دیگر) همزمان با این دارو، واکنش 

مصرف دي سولفیرام (تهوع، استفراغ، سر درد، کرامپ شکمی و فالشینگ) رخ می دهد. تا سه روز پس از 

  این دارو نیز نباید الکل مصرف شود.

  این دارو ممکن است باعث تغییر رنگ ادرار به قهوه اي شود.

  چیست؟ H. Pyloriسوال: تست هاي تشخیصی 

تست هاي سرولوژیک، تست تنفس اوره با کربن رادیواکتیو، اندازه گیري سریع اوره آز، کشت از بیوپسی 

  اندوسکوپیک

  :2نسخه شماره 

  ساله 65زن، 

Rx     

1) Cap  Omeprazole 20 mg N=42  صبح ھا یک
 عدد

2) Tab Clindinium-C  N=30  قبل از غذا
 یک عدد
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جهت تسکین درد هاي مفصلی و سردرد استفاده  mg 400این خانم حدود یک سال است که ایبوبروفن 

می کرده است. سه روز قبل به علت درد هاي شدید در ناحیه اپی گستر، ضعف و بی حالی و رنگ پریدگی 

و تست مثبت  %21و هماتوکریت  mg/dL 8هموگلوبین  ،به پزشک مراجعه می کند که پس از آزمایش

  در ناحیه آنتر معده داشته است. cm 1*1گایاك داشته است. در آندوسکوپی، یک زخم 

است که جهت مقابله داروي مربوطه باید قطع شده و  NSAIDبیمار مبتال به زخم معده ناشی از مصرف  

هفته تجویز گردد. در این بیمار پزشک امپرازول را به  8-4به مدت  PPIبلوکر یا  H2یکی از دارو هاي 

باشد می تواند همراه آن  NSAIDهفته تجویز نموده است. در صورتی که بیمار مجبور به ادامه  6مدت 

  استفاده نماید. PPIهفته از  8-4براي مدت 

  

  :3نسخه شماره 

  ساله 29مرد، 

Rx     

1) Tab  Famotidine 20 mg N=100 شبی یک عدد 

  

بلوکر به صورت مداوم شده  H2مرتبه زخم اثنی عشر، کاندید دریافت  3این بیمار به دلیل سابقه عود 

-2شده اند، بیمارانی که طی یک سال گذشته  PUDاست. به طور کلی بیمارانی که دچار عوارض ناشی از 

ماه از درمان عود کند، کاندید دریافت طوالنی  3داشته اند و بیمارانی که زخم آن ها طی  relapseبار  3

  و یا سوکرالفات جهت پروفیالکسی هستند. PPI لوکر یاب H2مدت 

  سولفات) چیست؟ مسوکروز آلومینیتوصیه شما در مورد سوکرالفات (

مصرف این دارو همزمان با مصرف یکسري از دارو ها، باعث کاهش جذب آنها می شود بنابراین فاصله  -1

 ساعته پیشنهاد می شود 2

 میل شود.دارو با شکم خالی و یکساعت قبل از غذا  -2

 ساعته باشد. 2بین مصرف این دارو با آنتی اسید باید فاصله  -3
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  )Gastro Esophageal Reflux Disease) (GERDمعدي (- رفالکس مري

در صورتی که برگشت محتویات معده به مري باعث بوجود آمدن مشکالت بالینی و تغییرات هیستولوژیک در 

افراد  %7شناخته می شود. که تقریبا  GERDو تحت عنوان  مري گردد، این برگشت، بیماري محسوب می شود

  با آن مواجه هستند.

این بیماران دچار سوزش زیر جناغ سینه می گردند به صورتی که بسیاري اوقات با درد هاي آنژینی اشتباه می 

این  شود. این درد با مصرف بعضی غذا ها و یا دارو ها و وضعیت بدنی تشدید می شود. عالمت دیگري که

بیماران از آن شکایت دارند احساس محتویات تلخ مزه اي در دهان است که بخاطر برگشت محتویات معده ایجاد 

  می شود.

) LES) (lower esophagus sphincterعلل اصلی این بیماري شامل کاهش فشار اسفنکتور انتهاي مري (

  و افزایش فشار داخل شکمی می باشد.

استفاده  PPIبلوکر ها یا  H2ید ترشح اسید معده کنترل شود که بدین منظور از  جهت درمان این بیماران با

استفاده می شود. همراه با دارو ده از متوکلوپرامید و افزایش سرعت تخلیه مع LESشده و جهت افزایش تون 

پرهیز کرده و در  LESدرمانی بیمار باید از غذاهاي چرب، شکالت، قهوه، الکل، چاي و نعناع به علت کاهش فشار 

درجه را بین سر و تنه حفظ نماید. در ضمن قطع سیگار کمک بسیار زیادي در رفع عالئم  30خواب زاویه 

  بیماري می کند.

  

  :1نسخه شماره 

Rx     

1) Cap Omeprazol 20 mg N=56 روزی دو عدد 

2) Tab Plasil 
(metoclopramide) 

10 mg N=80  نیم ساعت قبل
از غذا یک 
 عدد

3) Susp AlMg  N=2  در صورت
 لزوم
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  :2نسخه شماره 

Rx     

1) Tab  Ranitidine 150 mg N=90  ساعت  ١٢ھر
 یک عدد

2) Tab Cisapride  N=40  عدد ٢ روزی  

3) Susp AlMg  N=2  در صورت
 لزوم

  

  :3نسخه شماره 

Rx     

1) Tab  Ranitidine  N=90  روزی یک
 عدد

2) Cap Omeprazole  N=90  عدد ٢روزی  

3) Susp AlMg  N=2  در صورت
 لزوم

  

  نکات نسخه شماره یک:

بلوکر ها پاسخ نداده،  H2سال است مبتال به رفالکس بوده و به  2ساله اي می باشد که  29بیمار دانشجوي 

دوز  جهت کاهش ترشح اسید استفاده کند. این بیمار طی این مدت PPIبنابراین پزشک تصمیم گرفته از 

را تا دو برابر نیز افزایش داده بوده است ولی پاسخ مناسبی نگرفته بود. حداقل مدت  بلوکر ها H2از مصرفی 

  بلوکر ها سرعت بیشتر بهبود عالئم می باشد. H2چهار هفته است و مزیت آن بر  GERDدر  PPIتجویز 

  نکات نسخه شماره دو:

ی باشد که با توجه به اولین مراجعه این بیمار، پزشک ترجیح ساله با سابقه فشار خون و دیابت م 81یک آقاي 

هفته را انتخاب نماید. در این بیمار احساس پري شکم می تواند ناشی از  8بلوکر ها حداقل براي  H2داده تا 

ش گاستروپارزي دیابتی باشد که با توجه به عدم پاسخ بیمار به متوکلوپرامید، سیزاپراید انتخاب بعدي جهت افزای

حرکات دستگاه گوارش است. در این بیمار سایمتیدین به دلیل مهار متابولیسم سیزاپراید نمی توانسته مصرف 
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و درنتیجه آریتمی خطرناك  QTشود چرا که افزایش غلظت خونی سیزاپراید می تواند همراه با طوالنی شدن 

  اشد.بلوکر انتخاب مناسب تري می ب H2بنابراین رانیتیدین به عنوان  شود.

AlMg  در نسخه هايGERD  به صورتPRN  تجویز می شود تا اگر بیمار حتی با دریافت مهار کننده هاي

ترشح اسید گاهی احساس ترش کردن و سوزش را داشت بتواند جهت خنثی سازي اسید از آن استفاده کرد. در 

  باید افزایش یابد. PPIکر ها یا بلو H2بودن سوزش، دوز دارو کافی نمی باشد که بدین منظور دوز  صورت مداوم

توصیه به بیمار: در صورت مصرف هر داروي دیگر بیمار باید با داروساز یا پزشک مشاوره نماید چرا که دارویی 

کرده و بیمار را  چون اریترومایسین یا کتوکونازول و کالریترومایسین می توانند متابولیسم سیزاپراید را مهار

  نمایند. مستعد آریتمی

  نکات نسخه شماره سه:

استفاده کرده است چرا که مصرف همزمان این دارو اثر  PPIبلوکر ها را با  H2مشخص نیست چرا پزشک 

  ه نظر می رسد.دارو ولی با دوز کافی منطقی تر ب سینرژیسم نداشته و مصرف یک

 سیزاپراید با چه اشکال دارویی در ایران موجود می باشد؟ 

موجود است که شکل شربت داراي  g/mL 5میلی گرمی و شربت  10و  5هاي سیزاپراید به صورت قرص 

ین وسیله باید طریقه استفاده و اهمیت استفاده از اهت دوز کردن دارو است که یک وسیله سرنگ مانند ج

 .را براي بیمار توضیح داد

  چه دارو هایی ممکن است باعث تشدید عالئم رفالکس شوند؟

1- CCBs 

 ناستروژن و پروژسترو -2

 تئوفیلین -3

به عنوان یکی از دارو هاي گوارشی نباید در موارد رفالکس استفاده شود چرا که هم باعث  C-کلیدنیوم -4

 می شوند و هم سرعت تخلیه معده را کاهش می دهند. LESکاهش فشار 

  وجود دارد؟ GERDو  PUDدر  PPIsبلوکر ها و  H2سوال: چه تفاوتی بین استفاده از 

  بلوکر ها) باید استفاده شوند. H2بار در روز (خصوصا  2این دارو ها با دوز باالتر و  GERDدر 
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  مشکالت شایع آنورکتال

 هموروئید: -1

 الف) هموروئید خارجی:

به صورت توده اي آبی رنگ و سفت با پوشش پوست دیده می شود که با شروع ناگهانی درد تظاهر می 

مواد شل کننده مدفوع توصیه شده و در صورت شدید بودن، کند. در صورت درد خفیف، لگن آب گرم و 

  برداشتن ورید لخته شده توسط بی حسی موضعی توصیه می شود.

  

  ب) هموروئید داخلی:

اغلب به صورت خونریزي تظاهر یافته و درد شایع نیست. در این بیماران، حجیم کننده هاي مدفوع 

آب گرم دو بار در روز و پماد یا شیاف آنتی جهت جلوگیري از زور زدن هنگام دفع مدفوع، لگن 

  هموروئید توصیه می شود.

  

 فیشر آنال -2

در آندوسکوپی یک پارگی بیضی شکل در پوست مقعد مشاهده شده که به صورت درد ناگهانی هنگام اجابت 

  مزاج تظاهر می کند. شل کننده هاي مدفوع و لگن آب گرم جهت بهبود عالئم توصیه می شود.

  

  )Inflammatory Bowel Diseases) (IBDهاي التهابی روده (بیماري 

IBD  مجموعه بیماري هایی است که در آن شاهد یک سري عالئم روده اي و یک سري عالئم خارج روده اي

  درگیري مفاصل، چشم، پوست و کبد خواهیم بود. همچون

IBDیعنی کولیت اولسراتیو ( ، دو بیماري مهم دستگاه گوارشUlcerative colitis و بیماري کرون (

)Crohn's diseaseاست از محل آناتومیکی اصلی این دو بیماري عبارت  ) را شامل می شود. دو تفاوت

درگیر و عمق درگیري دیواره دستگاه گوارش. در کولیت زخمی شاهد درگیري موکوس و ساب موکوس 
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درگیري ترانس مورال ایلئوم انتهایی و در کولون و رکتوم خواهیم بود در حالی که در بیماري کرون، ما با 

  نهایت تمامی دستگاه گوارش از دهان تا مقعد روبرو خواهیم بود.

 مورد به آن ها 20000بوده و هر ساله به طور متوسط  IBDدر آمریکا حداقل یک میلیون نفر مبتال به 

  باشد.اضافه می شود. حداکثر بروز این بیماري در دهه هاي دوم و سوم زندگی می 

  براي این بیماري، عوامل عفونی و ایمنولوژیکی را مطرح می کنند.

بر حسب مورد شامل درد هاي شکمی، اسهال و خونریزي مقعدي و  IBDعالئم گوارشی بیماران مبتال به 

کاهش وزن می باشد که در این میان خونریزي مشخص مقعدي بیشتر در کولیت زخمی و کاهش وزن 

  ن مشاهده می شود.بیشتر در بیماري کرو

  درمان:

  درمان این بیماران شامل اقدامات غیر دارویی و دارویی می شود.

  اقدامات غیر دارویی: شامل حمایت هاي تغذیه اي به دلیل وجود سوء تغذیه در موارد متوسط تا

شدید بیماري است که توسط فرآورده هاي تغذیه وریدي و یا تغذیه روده اي تامین می شود و 

ور جراحی که در برخی موارد در صورتی که دارو درمانی پاسخ مناسبی ندهد و یا عوارض همین ط

 آید توصیه می شود.خاصی بوجود 

  اقدامات دارویی: شامل سالیسیالت ها، کورتیکواستروئید ها، عوامل ضد میکروبی و مهار کننده هاي

  ایمنی می باشد.سیستم 

  :1نسخه شماره 

  ساله 25، زن

Rx     

1) Tab Prednisolone 50 mg N=15  روزی دو تا
 نصف قرص

2) Tab Asacol 400 mg N=60  روزی چھار
 عدد

3) Tab Sulfasalazine 500 mg N=60  روزی چھار
 عدد



11 
 

بار) در  6-5ساله خانه داري هستند که با عالئمی چون افزایش دفعات دفع مدفوع ( 25صاحب این نسخه خانم 

روز و دفع مقادیر زیادي خون همراه مدفوع همراه با درد هاي شکمی به پزشک مراجعه نموده اند. در معاینات 

  بالینی و سیگموئیدوسکوپی براي ایشان تشخیص کولیت زخمی گذاشته شده است.

  سیتوز. و لکوباال ESRدر آزمایشات پاراکلینیک این بیماران نکات قابل ذکر عبارتند از آنمی فقر آهن، 

جهت کنترل عالئم در کولیت زخمی، بر حسب شدت از دارو هاي مختلفی استفاده می شود. در صورت شدید 

بودن عالئم، احتیاج به بستري نمودن بیمار و شروع کورتیکواستروئید تزریقی خواهد بود. در این بیمار عالئم از 

اشکال خوراکی و یا انماي کورتیکواستروئید ها و مشتقات نوع متوسط بوده که معموال بر حسب ناحیه درگیر از 

سالیسیالت ها استفاده می شود. در صورت پروکتیت و کولیت دیستال اشکال انما استفاده شده و در صورت 

  درگیري مناطق باالتر از اشکال خوراکی استفاده می شود.

تفاده شده ولی مشکلی که مشاهده می شود در این بیمار به دلیل درگیري مناطق باالتر از اشکال خوراکی اس

این است که حضور این سه دارو یعنی پردنیزولون، سولفاساالزین و آساکول به طور همزمان اندیکاسیون نداشته 

-40تقریبا در صورت تجویز دوز مناسب از هر دارو، می توان به نتیجه دلخواه رسید. پردنیزولون معموال با دوز و 

60 mg  بردن بیماري به حالت تسکین (در روز جهتremission پیشنهاد شده و مشتقات مزاالمین نیز بر (

  استفاده می شوند. 2اساس جدول 
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  . مشتقات مزاالمین و دوز آن ها2جدول 

Product Trade name formulation Dose/day Site of action 

Sulfasalazine - tablet 1-4 g Colon 

Mesalamine 
or Mesalazine 

Asacol 5-ASA coated 
with eudragit-S 
(delayed-
release acrylic 
acid) 

2-4 g Distal ileum 
and colon 

Salofalk 5-ASA coated 
with eudragit-L 
(delayed-
release acrylic 
acid) 

1-4 g Ileum and 
colon 

Pentasa 5-ASA  
encapsulated in 
ethylcellulasoe 
microgranules 

1-4 g Small bowel 
and colon 

  

  سوال: بیمار چه مدت از کورتیکواستروئید ها باید استفاده نماید؟

برسد، بعد از  mg/d 15از دارو را کم می کند تا به  mg 10-5پس از فروکش کردن بیماري، بیمار هفته اي 

  از دوز کاسته می شود تا قطع شود. mg 5-2.5آن هفته اي 

  یی پیشنهاد می شود؟ی است؟ چه دارونگهداري بیمار در حالت تسکین احتیاج به دارو درمانجهت سوال: آیا 

کورتیکواستروئید ها به دلیل عوارض متعدد به هیچ عنوان پیشنهاد نمی شوند. بدین منظور سولفاساالزین و 

شتر نسبت به مزاالمین کمتر استفاده مزاالمین استفاده شده که در این میان سولفاساالزین به دلیل عوارض بی

  می شود.

  سوال: پروفایل عوارض دارویی این نسخه را چگونه ارزیابی می کنید؟
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کورتیکواستروئید ها به دلیل دوره مصرف محدود خیلی دردسر ساز نبوده ولی با این حال عوارضی چون افزایش 

لیت، میوپاتی و سایکوز در مورد این دارو ها مطرح گلوکز خون، افزایش فشار خون، استئوپروز، تجمع آب و الکترو

  می باشد.

دارو دریافت می کند ما شاهد عوارض کمتري خواهیم بود و با  g 4بیمار سولفاساالزین می گیرد ولی چون زیر 

برخی از عوارض سولفاساالزین همچون درد مفاصل،  توجه به دریافت کورتیکواستروئید به همراه سولفاساالزین

  ت جلدي، تب و کسالت عمومی ناشی از این دارو توسط کورتیکواستروئید ها پوشیده می شود.بثورا

شایع ترین عوارض فرآورده هاي مزاالمین نیز شامل کرامپ شکمی، سر درد، اسهال، تهوع و استفراغ است. اگر 

  دارد. Asacolپروفایل بهتري از  Pentasaچه در این میان 

  ي این نسخه چیست؟توصیه شما در مورد دارو ها

  نکات دارویی:

  کورتیکواستروئید ها:

  بیمار می تواند همه دارو را یکجا صبح ها میل نماید.

  در زمان مصرف دارو بیمار باید هر گونه عالئم عفونی را جدي تلقی کرده و به پزشک مراجعه کند.

  زمان مصرف دارو از انجام واکسیناسیون بدون نظر پزشک خودداري کند.در 

  دارو را به صورت ناگهانی قطع نکند.

  سولفاساالزین:

  جهت کاهش عوارض گوارشی دارو را با غذا میل نماید.

  دارو باعث تغییر رنگ ادرار به نارنجی می شود که نگران کننده نیست.

  در صورت در معرض نور آفتاب بودن از فرآورد هاي ضد آفتاب استفاده کند.
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  :آساکول

  ه پوشش آن میل کند.دارو را بدون آسیب ب

امکان دفع شکل دارویی سالم همراه مدفوع وجود دارد که در صورت تکرار، این مورد با پزشک باید در میان 

  گذاشته شود.

 اشکال خوراکی مزاالمین که در داروخانه هاي ایران موجود می باشد چه تفاوتی با هم دارند؟ 

 .Asacol ،Pentasa ،Salofalkاشکال موجود عبارتند از 

Asacol  وSolafalk  به عنوان اشکال دارویی با آزاد سازي تاخیري شناخته شده و بدین منظور پلیمر ها با پایه

داشته که این  7باالتر از  pHمتا آکریلیک اسید پوشانده شده است. این فورموالسیون جهت باز شدن احتیاج به 

  ن دارو را آزاد نماید.و کولو موضوع باعث می شود تا دارو در ایلئوم انتهایی

Pentasa  به عنوان یک شکل دارویی با آزاد سازي کنترل شده شناخته شده که بدین منظور از غشاي اتیل

سلولز جهت آزاد سازي آهسته و پیوسته استفاده شده است. این فرآورده دارو را در روده کوچک و بزرگ آزاد می 

  کند.

کنترل نشده به شما مراجعه کند و درخواست دیفنوکسیالت کند، چگونه در صورتی که این بیمار به علت اسهال 

  ایشان را راهنمایی می کنید؟

در موارد خفیف بیماري می توان از دیفنوکسیالت استفاده نمود ولی در موارد شدید احتمال بوجود آمدن عارضه 

رمان شود. بنابراین بیمار را باید وجود دارد که تقریبا باید به صورت اورژانس د اي به نام مگاکولون توکسیک

  نترل اسهال کرد.صیه به مراجعه به پزشک به منظور کتو

  تفاوت دارودرمانی بیماري کرون با کولیت زخمی چیست؟

دارو درمانی تقریبا مشابه بوده با تاکید بیشتر بر دارو درمانی نسبت به جراحی. در مجموع کنترل عالئم بیماري 

  زخمی می باشد. کرون مشکل تر از کولیت

  چه وقت سولفاساالزین استفاده می شود چه وقت اشکال مختلف مزاالمین؟ IBDدر 



15 
 

در صورتی که درگیري در ناحیه کولون باشد، سولفاساالزین استفاده می شود و در صورت درگیري مناطق باالتر 

  اشکال مزاالمین باید استفاده شود.

  آیا دارو درمانیIBD کند؟ در بارداري تفاوت می 

 خیر، تقریبا روش استاندارد مشابه آنچه که در جمعیت نرمال استفاده می شود به کار می رود.

  


