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تدوین و به کارگیری راهنامهای بالینی بیش از یک دهه است که به عنوان ابزاری مهم برای افزایش کیفیت خدمات درمانی 

و سالمت عمومی در کشور مطرح و پیگیری شده است. برنامه های متعدد کشوری، برنامه های وزارت بهداشت درمان و 

ایران، سازمان تأمین اجتامعی و  آموزش پزشکی و همین طور سازمان های بیمه گر اجتامعی درمان )سازمان بیمه سالمت 

سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح( بر این رضورت تاکید کرده اند. در پاسخ، بخش های مختلف وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور راهنامی بالینی متعددی در سطوح مختلف و برای مخاطبان 

مختلف تدوین کرده اند که برخی در عمل نیز به کار گرفته شده اند. ولی هنوز نیاز نظام سالمت به این مکتوب های ارزشمند 

کامل پاسخ داده نشده است.

تدوین راهنامهای بالینی مبتنی بر شواهد علمی که بتواند نیازهای واقعی کشوری با درآمد متوسط مثل جمهوری اسالمی 

ایران را پاسخ بدهد با دو دشواری مهم روبه رو است. نخست آنکه بسیاری شواهد علمی اثربخشی و هزینه - اثربخشی 

خدمات مختلف از مطالعات کشورهای پردرآمد به دست آمده اند. چنین مطالعاتی هر چند می توانند کمک فراوانی به 

کشور کنند، لزوماً پاسخگوی پرسش های مرتبط با رشایط کشور نیستند. دشواری مهم دیگر هزینه و زمان بر بودن تدوین 

البته نیازمند تخصص های مختلف فنی و همکاری میان گروه های متفاوت  بالینی مبتنی بر شواهد است که  راهنامهای 

بالینی است.1 در نتیجه الزم است موضوع راهنامهای بالینی به درستی انتخاب، و روش های معتربی در تدوین راهنامها 

به کارگرفته شوند که هزینه کمرتی از نظر نیروی انسانی و زمان اجرا داشته باشند. به خصوص به کارگیری روشهای معتربی 
برای سازگارسازی راهنامهای معتربی که دیگران برای کشور و رشایط خودشان تدوین کرده اند رضورت می یابد.2

مجموعه حارض، که یک جلد آن اکنون در برابر شام است، گامی در این راستا است. این مجموعه نتیجه تالش همکاران 

مراکز  و  دانشگاه  سیاست های  توسعه  و  تحقیق  دبیرخانه  تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاونت  در  اینجانب 

فرید  آقایان دکرت  تهران در طول دو سال گذشته است که در دوران مدیریت  دانشگاه علوم پزشکی  مختلف تحقیقاتی 

ابوالحسنی و دکرت علیرضا دالوری آغاز شده و اکنون منترش می شوند. هدف این راهنامها تهیه مجموعه ای مبتنی بر شواهد 

از راهنامهای بالینی برای پزشکان خانواده و عمومی است. البته محتوای این راهنامها می تواند برای متخصصان پزشکی، 

دانشجویان دوره های عمومی و تخصصی و همین طور همکاران بالینی و نظام سالمت غیرپزشک نیز مفید و ارزشمند باشد 

و در عین حال آگاهی عمومی جامعه را در زمینه روش های درست تشخیص، درمان و مدیریت بیامری ها افزایش دهد.

افزایش کیفیت خدمات تنها با انتشار راهنامهای بالینی رخ منی دهد. بدون استفاده از آنها در بالین بیامر و در تشخیص 

و درمان بیامری، راهنامها تأثیری بر ارتقای خدمات نخواهند داشت. مطالعه ی در سال 1390 در تهران نشان داد که فقط 

حدود یک سوم پزشکان شهر تهران با راهنامهای بالینی آشنایی داشتند.3 بدون برنامه ریزی مدون در به کارگیری راهنامها 

و اجرای مداخالت مختلف آموزشی، مدیریتی و اجتامعی، تأثیر آنها بر افزایش کیفیت محدود خواهد ماند. تجربه معاونت 

در  ویژه  درمانگاه های رسپایی  در  دیابت  درمان  بالینی  راهنامهای  به کارگیری  در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 

شبکه های بهداشت و درمان جنوب تهران، ری و اسالمشهر منونه ای موفق از کاربرد راهنامهای بالینی در بهبود مراقبت و 

درمان و ارتقای سالمت بیامران است. 

وظیفه دارم از متام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مجموعه تالش کرده اند، به خصوص همکاران ارجمند آقای دکرت سیدرضا 

مجدزاده و خانم ها دکرت آزاده سیاری فرد و دکرت الله قدیریان از دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه، آقای دکرت 

امید خیرخواه و خانم شیام لشگری از معاونت بهداشت، متامی نویسندگان راهنامها و دیگر همکاران و مسئوالن صمیامنه 

سپاسگزاری کنم و برای همه ایشان و شام خوانندگان گرامی آرزوی توفیق و بهروزی دارم.

دکرت آرش رشیدیان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- Rashidian A. Adapti ng valid clinical guidelines for use in primary care in low and middle income countries. Primary Care 
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2- Rashidian A, Yousefi-Nooraie R. Development of a Farsi translation of the AGREE instrument, and the effects of group 
discussion on improving the reliability of the scores. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2012, 18)3(:676-681.

3- Mounesan L, Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A, Gholami J. Only one third of Tehran’s physicians are familiar with 
‘Evidence-based clinical guidelines’. International Journal of Preventive Medicine 2013 4)3(: 349-57.
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پیشگفتار

توجه به طبابت مبتنی بر شواهد و استفاده از راهنامهای بالینی در كشور عالوه بر ارتقای كیفیت ارائه 

خدمات و افزایش رضایتمندی بیامران، در کاهش هزینه ها نیز موثر خواهد بود. برای رسیدن به این اهداف، 

طبابت باید بر اساس یك شیوه استاندارد و كارآمد، در رسارس کشور قابل اجرا باشد تا بر اساس چک لیست های 

استاندارد بتوان اقدامات انجام شده را ارزیابی منود. با توجه به جایگاه پزشك خانواده به عنوان بازوی مهم 

گروه ارائه دهندگان خدمات بالینی در نظام سالمت، تولید راهنامهای بالینی برای این گروه گامی اساسی و 

موثر در خدمت رسانی بهینه به بیامران به شامر می رود.

بنابراین پیرو اعالم نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست دانشگاه علوم پزشكی تهران 

مبنی بر تهیه و تولید راهنامهای بالینی بومی و مبتنی بر شواهد برای پزشك خانواده، انجمن متخصصین 

گوارش و کبد ایران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به بومی سازی راهنامی بالینی سوء هاضمه 

منود. برای تهیه این مستند از راهنامهای معترب بالینی موجود در دنیا استفاده شده است. همچنین تالش 

گردید تا برای استفاده از نظرات، توصیه ها و راهنامیی های صاحب نظران در جهت بومی سازی آن، پیشنویس 

اولیه راهنامی بالینی سوء هاضمه در اختیار گروه های مختلف ذینفع در رسارس کشور قرار گیرد.

با این حال معتقدیم که این راهنامی بالینی، خالی از اشکال نبوده و كوشش خواهد شد. در به روز رسانی های 

بعدی اشکاالت موجود شناسایی و اصالح گردد. در اینجا الزم است از حامیت های مقام محرتم ریاست وقت 

دانشگاه علوم پزشكی تهران جناب آقای دكرت باقر الریجانی و معاون محرتم بهداشت وقت دانشگاه علوم 

پزشكی تهران جناب آقای دكرت دالوری و همچنین جناب آقای دکرت جعفریان، ریاست محرتم دانشگاه و جناب 

آقای دکرت رشیدیان، معاون محرتم بهداشت دانشگاه قدردانی مناییم.

همچنین از زحامت كلیه دست اندركاران تولید و انتشار این راهنام تشكر منوده و پیشاپیش از كسانی كه با 

ارائه پیشنهادات اصالحی خود ما را در بهبود كیفیت این مجموعه یاری خواهند منود، سپاسگزاری می مناییم. 

دکرت رضا ملک زاده

رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
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کمیته مطالعه و تدوین راهنامی بالینی سوء هاضمه:

دکرت رضا ملک زاده. 1

دکرت صادق مرست. 2

دکرت مهدی صابری فیروزی. 3

دکرت سیاوش نارصی مقدم. 4

در تدوین این راهنام عالوه بر اعضای هسته مرکزی و اعضای پانل بومی سازی از نظرات 

همکاران زیر استفاده شده است:

دکرت پیامن ادیبی )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(. 1

دکرت محمدحسن امامی )دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(. 2

دکرت حسن سعادت نیا )دانشگاه علوم پزشکی مشهد(. 3

دکرت فریربز منصورقناعی )دانشگاه علوم پزشکی گیالن(. 4

دکرتحافظ تیرگر فاخری )دانشگاه علوم پزشکی مازندران(. 5

دکرت محمد حسین صومی )تربیز(. 6

دکرت رحیم آقازاده. 7

دکرت شهریار نیک پور )دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(. 8

دکرت صدیف درویش مقدم )دانشگاه علوم پزشکی کرمان(. 9

ترجمه و تدوین راهنامی بالینی سوء هاضمه:

دکرت مهدی صابری فیروزی. 1

دکرت شیفته عابدیان. 2

دکرت نرگس فضل اللهی. 3

اعضای پنل بومی سازی راهنامی بالینی سوء هاضمه:

فوق تخصص گوارش:

2. دکرت علی علی عسگری 1. دکرت رضا انصاری    

4. دکرت محمد امانی 3. دکرت ندا نوذری   

6. دکرت علیرضا موید کاظمی 5. دکرت امیرعلی سهراب پور  

8. دکرتبهروز افشار 7. دکرت علیرضا سیام   

10. دکرت رستگار مقدم 9. دکرت لطف الله عسگری   

12. دکرت صادق مرست 11. دکرت رضا ملک زاده  

14. دکرت نارص ابراهیمی دریانی 13. دکرت مهدی صابری فیروزی  
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16. دکرت اکرم پورشمس 15. دکرت سیاوش نارصی مقدم  

18. دکرت محمد باقری 17. دکرت شاهین مرآت  

20. دکرت رسول ستوده منش 19. دکرت بیژن شهبازخانی  

21. دکرت مرتضی خطیبیان

متخصص داخلی:

دکرت آناهیتا صادقی. 1

دکرت زینب نادرپور. 2

پزشک عمومی:

دکرت شیفته عابدیان. 1

دکرت نرگس فضل اللهی. 2

کمیته مدیریت دانش راهنامهای بالینی پزشک خانواده:

دكرت رضا مجد زاده، استاد اپیدمیولوژی، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه. 1

دكرت آزاده سیاری فرد، استادیار پزشكی اجتامعی، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های . 2

دانشگاه

دكرت الله قدیریان، متخصص پزشكی اجتامعی، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های . 3

دانشگاه

دكرت لیال حق جو، پزشک عمومی، MPH، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه. 4

لیال مونسان، كارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه. 5

دكرت فاطمه رجبی، استادیار پزشكی اجتامعی، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های . 6

دانشگاه

سامنه عروجی، كارشناس IT، دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه. 7

کمیته اجرایی برنامه ریزی، نرش و ویرایش نهایی:

دکرت امید خیرخواه، پزشک عمومی، MPH، معاون اجرایی معاونت بهداشت دانشگاه. 1

دکرت سعید تأملی، پزشک عمومی، MPH، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه. 2

شیام لشگری، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، معاونت بهداشت دانشگاه. 3
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اپیدمیولوژی

سوءهاضمه : سوء هاضمه، دیس پپسی یا بدگواری به هرگونه شکایت مرتبط با لوله فوقانی گوارش اطالق 

می شود که به صورت درد یا ناراحتی، نفخ و اتساع غیرمعمول، سیری زودرس )زود سیر شدن(، سوزش، 

برگشت اسید، تهوع و استفراغ به صورت مزمن و یا عود کننده در قسمت فوقانی شکم )از زایفوئید تا 

ناف( بروز می کند و معموال با غذا خوردن مرتبط است. حدود 10 تا 45 درصد مردم در طول زندگی از 

این ناراحتی شاکی می باشند که از هر 4 نفر آنهاتنها یک نفر به پزشک مراجعه می کند. شیوع این ناراحتی 

بین 8/5 تا 29 درصد درمردم ایران گزارش شده است )1 تا 5(. 

حدود 2 تا 7 درصد ویزیت های یک پزشک عمومی را بیامران با سوء هاضمه تشکیل می دهند. این رقم 

حدود 25 درصد از جمعیت با سوء هاضمه را تشکیل م ی دهد. درهر صدهزار نفرجمعیت بالغبین25 

تا 44 سال حدود 355 نفر با سوء هاضمه به پزشکان عمومی و خانواده مراجعه می کنند که این میزان با 

افزایش سن بیشرت می شود به طوریکه در افراد 75 تا 84 سال به حدود 789 نفر در هر صد هزار نفردرسال 

می رسد.بر اساس این محاسباتدر هر سال حدود 60 نفر )3 درصد( از جمعیت 2000 نفری تحت پوشش 

یک پزشک خانواده در انگلیس به دلیل سوء هاضمه به پزشکان خانواده مراجعه می کنند)6(. 

متدولوژی

رضورت بومی سازی راهنام

سوء هاضمه باعث کاهش کیفیت زندگی بیامران می شود و بررسی و درمان آن مستلزم رصف هزینه های 

مراقبتی وسیعی در جامعه می باشد. اندوسکپی بهرتین روش تشخیصی برای بررسی این بیامران می باشد. 

انتخاب زمان و فرد مناسب برای انجام اندوسکپی نقش مهمی در کاهش بار اقتصادی آن دارد. هزینه 

مراقبت از هر بیامر با سوء هاضمه حدود 215 دالر آمریکا می باشد که 80 % این هزینه ها را، هزینه های 

غیر  راهزینه های  درصد  و20  بسرتی(  هزینه های  و  آزمایشات  انجام  دارو،  پزشکان،  )ویزیت  مستقیم 

مستقیم )تعداد روزهای بیکاری و افت کارآیی( تشکیل می دهد )7، 8(. 

از علل مهم سوء هاضمه می توان زخم های پپتیک، ازوفاژیت و رسطان معده را نام برد. اماحدود 50 تا 60 

درصد بیامران با شکایت از سوء هاضمه در بررسی آندوسکوپی، بیامری مهم عضوی ندارند که به این افراد 

سوءهاضمه عملکردی یا غیراولرسی گفته می شود. با توجه به شیوع باالی رسطان معده در ایران و اهمیت 

تشخیص و درمان به موقع آن، افرتاق به موقع رسطان معده یا دوازدهه از دیگرعلل سوءهاضمه بسیار مهم 

می باشد. راهنامی مناسب می تواند رویکرد پزشکان خانواده به این ناراحتی را تصحیح و هامهنگ مناید. 
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اجرای هامهنگ راهنامهای بالینی در نظام سالمت می تواند ضمن پیشگیری از اتالف بودجه، با اختصاص 

امکانات به موارد رضوری، به اجرای عدالت در سالمت کمک مناید. بکارگیری راهنامهای بالینی با پشتوانه 

کارشناسی محکم می تواند به استاندارد سازی خدمات درمانی دراین مورد کمک مناید. 

گروه هدف راهنام

جمعیت هدف: 

• بیامران با سن بیش از 15 سال	

کاربران اصلی: 

• پزشکان عمومی و پزشکان خانواده	

کاربران دیگر:

• آزمایشگاهها، 	 متخصصین داخلی، جراحی، فوق تخصص های گوارش و کبد، داروسازان و مسئولین 

پرستاران و دیگر پرسنل بهداشتی

سواالت بالینی

1. در بیامران با سوء هاضمه چه اقدامات غیردارویی برای بیامر توصیه می شود؟ 

2. در بیامران با سوء هاضمه در چه رشایطی بیامر برای اندوسکپی معرفی شود؟

3.  برای درمان تجربی )ایمپریکال( بیامران با سوء هاضمه چه توصیه ای می شود؟

4. جایگاه ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری در سوء هاضمه بررسی نشده )اسرتاتژی تست و درمان( چیست؟ 

5. برای درمان، و پیگیری سوء هاضمه غیرزخمی )عملکردی( چه توصیه ای می شود؟

6. برای تشخیص عفونت هلیکوباکرت پیلوری چه روشهایی توصیه می شود؟

7. جایگاه درمان هلیکوباکرت پیلوری در بیامران با سوء هاضمه عملکردی چیست؟

8. برای درمان هلیکوباکرت پیلوری در ایران چه رژیم های دارویی توصیه می شود؟

9. برای درمان و پیگیری سوءهاضمه عملکردی چه توصیه ای می شود؟

روش استناد به شواهد

با کلامت کلیدی زیر موتورهای جستجوی پاب مد و گوگل اسکوالر و پایگاه الکرتونیکی انجمن های معترب 

گاسرتوانرتولوژی در آمریکا، اروپا و آسیا بررسی شد. گایدالین هایی که به زبانهای انگلیسی چاپ شده 

و نسخه کامل آنها در دسرتس بود جمع آوری شد. گایدالین هایی که مخصوصا برای پزشکان خانواده یا 

پزشکان شاغل در مراکز مراقبت های اولیه ارائه شده بود در اولویت قرار گرفت.

Dyspepsia, Uninvestigated dyspepsia, Practice guideline

بازه زمانی جستجو: شهریورماه 1392
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معیارهای غربالگری

مناسب،  سازماندهی  میالدی(،   2000 سال  از  )بعد  بودن  روز  به  راهنام،  کامل  نسخه  بودن  در دسرتس 

اولویت راهنام بر پزشکان خانواده یا پزشکان عمومی 

با توجه به اینکه هدف اصلی این پروژه بومی سازی توصیه های انجام شده در راهنامهای معترب بین املللی 

بود متامی راهنامهای بالینی که رشایط فوق را داشتند، در بررسی و تدوین توصیه ها به کار گرفته شدند 

پزشکان  برای  که   2004 نایس  گایدالین  از  مستندات  و  ها  توصیه  ساختار  و  سازماندهی  برای   .)13-9(

عمومی تهیه شده و براساس معیارهای آگری )AGREE( رتبه بندی باالتری دارد استفاده شد )6(. در 

مواردی که بیش از نیمی از گایدالین ها توصیه خاصی را ارائه کرده بودند بعنوان توصیه اصلی پذیرفته شد 

و در مواردی که درصد توافق هر توصیه کمرت از 50 درصد بود نظر یک گروه از پزشکان متخصص گوارش 

و کبد با تجربه )پانل بومی سازی ودیگر همکاران(مورد بررسی قرارگرفت و نظر اکرثیت اعضا پذیرفته شد. 

تعریف )سطح شواهد و توصیه ها(

توصیه های این راهنام بر اساس معیار های زیر دسته بندی شده اند: 

• سطح شواهد 

مطالعه . 1 یک  از  حداقل  یا   )Ia()1-الف( شده  کنرتل  تصادفی  مطالعات  متاآنالیز  از  حاصل  شواهد 

)Ib()تصادفی کنرتل شده )1-ب

شواهد حاصل از حداقل یک مطالعه کنرتل شده غیر تصادفی )2-الف( )IIa( یا مستندات حاصل از . 2

)IIb( )حداقل یک مطالعه با طراحی خوب نیمه تجربی )2- ب

شواهد حاصل از مطالعات با طراحی خوب غیرتجربی مانند مطالعات مقایسه ای، مطالعات رابطه ای . 3

)III( و موارد نادر

4 .)IV( شواهد حاصل از کمیته های صاحب نظران و یا نظرات و تجارب افراد صاحب نظر

• درجه بندی توصیه ها 

A-  توصیه های مبتنی بر مطالعات کنرتل شده تصادفی و مطالعات با کیفیت و انسجام خوب

B-  توصیه های مبتنی بر مطالعات با طراحی منسجم و خوب ولی غیر تصادفی

C- مواردی که علیرغم نبود مطالعات با طراحی منسجم و کیفیت خوب توصیه می شود. 

توصیه های کلیدی

الف( ارزیابی، اقدامات تشخیصی و ارجاع 
ب( عادات غذایی و درمان های محافظه کارانه

ج (  درمان های دارویی 
د ( پیگیری
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نکات مفید برای طبابت خوب

• با توجه به اهمیت رشح حال و معاینه بالینی پیشنهاد می شود عالوه بر نکات کلی موارد زیر با تاکید 	

بیشرتی بررسی و نتایج آن در پرونده بیامر ثبت شود: 

سن، جنس، سابقه زخم پپتیک، مرصف آسپیرین و داروهای ضد التهابی غیراسرتوئیدی )NSAIDs(، سیگار، 

کیسه صفرا،  و  کبد  ریوی  قلبی  بیامریهای  سابقه  غذایی،  ناسازگاری های  مخدر،  مواد  الکلی،  مرشوبات 

کاهش وزن پیرشونده، خونریزی گوارشی، کم خونی فقر آهن، اختالل پیرشونده بلع، بلع دردناک، استفراغ 

مکرر، وجود توده شکم و آسیت، سابقه فامیلی رسطان های گوارشی در بستگان درجه اول، سابقه بررسی 

اندوسکپی یا رادیوگرافی قبلی، سابقه درمان ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری

• نحو 	 به  نیاز  در صورت  و  بررسی  زیر  موارد  بایستی  با سوء هاضمه  بیامران  به  بالینی  رویکرد  در 

مناسبی درمان یا مشاوره شوند: 

-   بیامریهای قلبی ریوی، کبدی، ناراحتیهای کیسه صفرا و مجاری صفراوی، دیابت 

-   مرصف داروها، مرصف مرشوبات الکلی، مواد مخدر و دخانیات

-   تغییرات رژیم غذایی و نحوه تغذیه

-   تنش های روحی و تغییرات در نحوه زندگی

سوال: در بیامران با سوء هاضمه چه اقدامات غیردارویی برای بیامر توصیه می شود؟  • 

)C توصیه های غذایی برای بیامران با سوء هاضمه)سطح شواهد 3، سطح توصیه

• کاهش مرصف کافئین	

• کاهش مرصف چای )کمرت از 4 فنجان در روز( و حتی االمکان اجتناب از مرصف چای بالفاصله 	

پس از غذا

• کاهش مرصف قهوه یا پرهیز از آن	

اصالح نحوه غذا خوردن

کاهش رسعت غذا خوردن، خوب جویدن غذا، پرهیز از غذاهای پرچرب، پرهیز ازغذاهای حاوی ادویه 

جات و فلفل، پرهیز از پرخوری، منظم کردن برنامه غذایی

کاهش عوامل تشدید کننده 

ترک مرصف دخانیات، اجتناب از مرصف مرشوبات الکلی، اجتناب از داروها و عوامل غذایی تشدید کننده عالئم

ایجاد آرامش روحی

به کارگیری روش های مناسب تدبیر تنش در صورت تشدید عالئم با تنش های روحی

تناسب اندام

پرهیز از چاقی و افزایش وزن
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الف( ارزیابی، اقدامات تشخیصی و ارجاع

در اکرث راهنامهای بالینی موجود، بررسی های بالینی مناسبربای رد کردن موارد زیر توصیه شده است: 

بیامریهای پیرشفته قلبی، ریوی، کبدی، کلیوی و اختالالت واضح روانپزشکی. 1

بیامری ریفالکس گاسرتوازوفاٰیال. 2

دردهای صفراوی . 3

عالئم روده تحریک پذیر. 4

مرصف داروهایی که باعث سوء هاضمه می شوند بخصوص داروهای ضدالتهابی غیر اسرتوئیدی.  . 5

پس از بررسی و رد کردن موارد باال برای ارزیابی تشخیصی و درمان بیامر با سوء هاضمه سه اسرتاتژی 

توصیه شده است:

الف- آندوسکوپی فوری 

ب- درمان تجربی و سپس اندوسکپی درصورتی که به درمان تجربی پاسخ ندهد.

ج - درمان تجربی هلیکوباکرت پیلوری برای کسانی که تست آنها مثبت است و سپس اندوسکپی برای 

کسانیکه به درمان پاسخ منی دهند. 

با توجه به افزایش شانس رسطان معده در سنین باالتر از 55 سال در کشورهای اروپایی وآمریکای شاملی، 

راهنامی بالینی مربوط به این کشورها انجام آندوسکوپی را برای بیامران با سوءهاضمه وسن باالتر از 55 

سال توصیه منوده اند.با توجه به پایین تر بودن سن رشوع رسطان معده در آسیا واقیانوسیه، در راهنامی 

بالینی آسیا اقیانوسیه اندوسکپی فوری را از سن 45 سال با در نظر گرفنت شیوع رسطان معده در جامعه 

توصیه منوده است. در راهنامی بالینی انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران که در سال 2009 میالدی 

برای ایران توصیه شده است سن 45 سال و بیشرت برای انجام اندوسکپی فوری توصیه شده است.

در بعضی از بررسی های انجام شده در ایران تا حدود 20 درصد بیامران با رسطان معده در سنین زیر 

45 سال گزارش شده است. در بررسی که در استان اردبیل انجام شده است میزان رسطان معده درسنین 

45 تا 54 سال برابر5/7 در صد هزار نفر گزارش شده است)14(.در بررسی بار جهانی بیامریها آمار مرگ 

به دلیل رسطان معده در آمریکا و انگلیس در سنین 55 تا 59 سال حدود 7 در صدهزار نفر گزارش شده 

است در صورتی که این رقم در سنین 45 تا 49 سال در ایران حدود 7 نفر درصدهزار نفر تخمین زده 

شده است)15(. 

در  بیامران  ارجاع  می رسد  نظر  به  می باشد  باال  رسطان  با  مناطق  جزء  نیز  ایران  اینکه  به  توجه  با 

سنین باالی 45 سال برای اندوسکپی منطقی به نظر می رسد. البته با در نظر گرفنت رشایط منطقه ای 

کاهش  سال   40 یا   35 به  سن  این  استانها  بعضی  در  که  منود  بینی  پیش  می توان  مختلف  استانهای 

یابد )16، 17(.استانهای شاملی، شامل غربی و شامل رشقی کشور از جمله خراسان، اردبیل، گلستان، 

آذربایجان غربی و رشقی، کردستان، زنجان و قزوین باالترین میزان رسطان معده را نسبت به دیگر 

کرده اند. گزارش  استانها 
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ارجاع به متخصص جهت اندوسکپی

سطح شواهد 2

سطح توصیه ب
سوال: در بیامران با سوء هاضمه در چه رشایطی بیامر برای اندوسکپی معرفی شود؟

طی  بیشرت  و  سال   45 سن  و  جدید  هاضمه  سوء  با  بیامران  می شود:  توصیه  1ـ 

دوهفته مورد بررسی ازوفاگوگاسرتودئودنوسکپی قرار گیرند.

مانند  پرخطر  )مناطق  مری  و  معده  رسطان  باالی  شیوع  با  مناطق  برای  نکته: 

استان های شامل غرب، شامل و شامل رشقی کشور( با توجه به وضعیت بیامر و 

قضاوت پزشک می توان سن پایین تری را در این مورد در نظر گرفت.

 

ارزش عالیم هشدار در بیامران سوءهاضمه

در مورد ارزش تشخیصی عالئم هشدار در بیامران سوء هاضمه نظرات متفاوتی وجود دارد. نبودن عالئم 

هشدار وجود رسطان معده را رد منی کند. در بعضی از مطالعات، بخشی از بیامران با رسطان معده عالئم 

هشدار نداشته اند)18، 19، 20(. در یک مطالعه، 2847 نفر از بیامران مراجعه کننده به یک مرکز فوق 

تخصصی گوارش در ایران، 1131 نفر )39/7 درصد( حداقل یک عالمت هشدار را اظهار داشتند. میزان 

رسطان معده، مری و دوازدهه 87 مورد )3/1( گزارش شد. 

این مطالعه کسانی که  در  نشد.  گزارش  با رسطان هیچگونه عالمت هشداری  بیامران  33 درصد  در 

یک، دو یا بیش از دو عالمت هشدار داشته اند، بر اساس سن و مثبت یا منفی بودن مرصف سیگار، 

شانس شان برای داشنت رسطان کامال افزایش نشان می دهد. به طور مثال در یک بیامر با یک عالمت 

هشدار و سن زیر 36 سال این شانس کمرت از 1 برابر ولی در یک بیامر با یک عالمت هشدار و سن 

باالتر از 65 سال این شانس 12 برابر می باشد. با وجود دو عالمت هشدار یا بیشرت در سن زیر 36 

سال شانس داشنت رسطان معده حدود 2 و چنانچه سن باالتر از 65 سال باشد این شانس به حدود 

60 برابر افزایش نشان می دهد. 

این محققین بر اساس سن، مرصف سیگار و تعداد عالئم هشدار بیامران را به سه گروه با خطر کم، متوسط 

و باال تقسیم بندی کردند و نحوه رویکرد به بیامران سوء هاضمه را براساس سه مدل بیان کردند. 

عالئم  سن+  اساس  بر  سوم  مدل  و  هشدار  عالئم   + سن  اساس  بر  دوم  مدل  سن،  براساس  اول  مدل 

هشدار+مرصف سیگار محاسبه شده است. با به کارگیری مدل ارزیابی ریسک و استفاده از مدل رگرسیون 

لجستیک چند متغیره بیامران به سه گروه خطر برای بدخیمی دستگاه گوارش فوقانی طبقه بندی شدند. 

گروه "کم خطر" با احتامل کمرت از 10 درصد، گروه "پر خطر" گروهی که بین 10 % تا 20 % و در گروه "بیش 

از حد خطر " احتامل داشنت بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی باالتر از 20% می باشد)21(.

موجود  راهنامهای  متام  ولی  ندارد  باالیی  دقت  معده  رسطان  تشخیص  هشداربرای  عالئم  گرچه 

توصیه  هفته ای   2 فاصله  در  ترجیحا  را  فوری  تشخیصی  اندوسکپی  هشدار  عالئم  با  بیامران  برای 

.)20 منوده اند )19، 
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سطح شواهد 2

سطح توصیه ب

2- توصیه می شود: درصورت مثبت بودن نشانه های خطر )عالئم هشدار( که در 

زیر ذکر شده است، ضمن ثبت موارد در پرونده، بیامرطی 2 هفته مورد بررسی 

ازوفاگوگاسرتو دئودنوسکپی قرار گیرد.

 

عالیم هشدار
• کاهش وزن پیرشونده بدون رژیم غذایی)الغری بیش از 10 درصد در طی 6 ماه یا 5 درصد وزن قبلی 	

در یک ماه اخیر(

• خونریزی گوارشی به صورت استفراغ خونی، مدفوع قیری شکل، یا کم خونی فقر آهن	

• اختالل پیرشونده بلع)دیسفاژی( و یا بلع دردناک )اودینوفاژی(	

• استفراغ مکرریا برگشت غذا، 	

• توده شکم، لنفادنوپاتی یا آسیت 	

• سابقه فامیلی بدخیمی های معده در بستگان نسبی درجه اول 	

ب( عادات غذایی و درمان های محافظه کارانه

• درمان محافظه کارانه در بیامران با سن زیر 45 سال و بدون عالیم هشدار	

• در مورد رویکرد مناسب برای بیامران بدون عالیم هشدار و سن زیر 45سال چهار رویکرد کلی را 	

می توان انجام داد: 

آندوسکوپی. 1

2 .)test and treat(تست هلیکوباکرت پیلوری و درمان در صورت مثبت شدن آن

درمان با کاهش دهنده اسید و آندوسکوپی در صورتیکه به درمان پاسخ ندهد.. 3

تست هلیکوباکرت پیلوری و آندوسکوپی افراد مثبت. 4

گرچه انجام آندوسکوپی می تواند با کاهش اضطراب بیامر و افزایش رضایت وی همراه باشد و همچنین 

بیامریهای دیگر مانند زخم پپتیک، ازوفاژیت و رسطان معده را تشخیص دهد ولی انجام آندوسکوپی برای 

متام بیامران مستلزم رصف هزینه بسیارزیاد می باشد.از طرفی شانس رسطان در سنین زیر45 سال خیلی 

زیاد نیست و در صورتی که عالیم هشدار هم وجود نداشته باشد شانس وجودرسطان بسیارکمرت خواهد 

بود.همچنین اندوسکوپی یک اقدام کم تهاجمی می باشد ونیاز به تزریق آرام بخش دارد که می تواند با 

عوارض همراه باشد.از طرفی دالیل کافی برای بهبودی موثرتر در بیامرانی که آندوسکوپی شده اند نسبت 

به روش های دیگر وجود ندارد و با آندوسکوپی بعضی علل سوءهاضمه را منی توان تشخیص داد.بنابراین 

انجام آندوسکوپی برای متام بیامران توصیه منی شود و اکرث راهنامهای بالینی یکی از دو روش 2یا 3 را 

برای بیامران پیشنهاد کرده اند.
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در مورد آندوسکوپی در افراد با تست هلیکوباکرتپیلوری مثبت نیز با توجه به شیوع بیش از80 درصدعفونت 

در جامعه ما تقریبا اکرث افراد با سوءهاضمه بایستی آندوسکوپی شوند بنابراین رویکردچهارم هم برای 

جامعه مناسب و منطقی منی باشد)22، 23(.

راهنامی انجمن متخصصین گوارش آمریکا و راهنامی اروپایی گوارش و همچنین راهنامی آسیا-اقیانوسیه 

بیامران  این  برای  را  انجام تست هلیکوباکرتپیلوری و درمان در صورت مثبت بودن آن  بیامران  این  در 

توصیه کرده است.البته راهنامی آمریکایی تست و درمان را برای جوامع با شیوع باالتر از 10% هلیکوباکرت 

پیلوری توصیه منوده است و برای جوامع با شیوع کمرت از 10% درمان PPI را توصیه منوده است.

دریک مطالعه مقایسه ای بین روش تست و درمان، مرصف تجربی پروکینتیک و آندوسکوپی برای بیامران 

از نظر میزان رضایت و شدت عالیم وجود  قابل مالحظه ای  تفاوت  پیگیری  از یکسال  سوءهاضمه پس 

نداشت و حدود 80% افراد از نحوه مراقبت رضایت داشتند ولی هزینه روش آندوسکوپی نسبت به دو 

روش دیگر بسیار باالتر و تقریبا سه برابر گزارش شد.)24، 25، 26(

در راهنامی بالینی آسیا-اقیانوسیه هم روش تست و درمان را برای بیامران با سوءهاضمه و بدون عالیم 

هشدار توصیه منوده است.درصدی از این بیامران دارای زخم پپتیک هستند که از ریشه کنی هلیکوباکرت 

پیلوری سود می برند.

در مطالعات متعددی بیامران با سوءهاضمه بررسی نشده، بر روی درمان ریشه کنی یا درمان باPPI قرار 

گرفتند که در مجموع به نظر می رسد هر دو روش اثربخش بوده است و بعضی توصیه کرده اندکه پس از 

صحبت با بیامر و توجیه مشکالت وی در مورد نوع درمان PPI یا ریشه کنی تصمیم گیری شود.

در مطالعه دیگری، محققین 266 بیامربا سوء هاضمه بیش از 1 ماه را به طور تصادفی به دوگروه تقسیم 

کردند. یک گروه مورد آندوسکوپی )135 نفر( قرار گرفت و بر اساس یافته آندوسکوپی و تست اوره آز 

درمان شدند. گروه دیگر بر اساس نوع عالئم و بدون آندوسکوپی درمان عالمتی شدند. بیامران با عالئم 

شبه زخم و یا زخم در آندوسکوپی با درمان ریشه کنی و بیامران با عالئم اختالالت حرکتی با داروهای 

پروکینتیک و کاهش دهنده اسید درمان شدند. 

ارزیابی مجدد بیامران در 4 و 8 هفته، 4 ماه، 8 ماه و 12 ماه انجام شد و بیامران باالتر از 40 سال نیز 

پس از یک سال اندوسکپی شدند. در گروه درمان عالمتی بدون اندوسکپی )131 نفر( 11 نفر بعد از 2 

ماه و 2 نفر پس از 8 ماه بدلیل عدم پاسخ به درمان یا عود عالئم )حدود 10 درصد( نیاز به آندوسکوپی 

پیدا کردند. یک نفر از گروه درمان عالمتی بدون اندوسکپی پس از 4 هفته به درمان جواب نداد که در 

اندوسکوپی برای وی تشخیص رسطان معده داده شد و یک نفر از گروه آندوسکوپی نیز زخم معده مقاوم 

به درمان داشت که پس از 8 هفته رسطان معده برای وی تشخیص داده شد. در این تحقیق در صورت 

عدم وجود عالئم هشدار، میزان بهبودی با درمان عالمتی یا درمان بر اساس یافته آندوسکوپی برابر بود. با 

توجه به هزینه پایین تری که با درمان عالمتی بیامر متصور می باشد، محققین این رویکرد را برای بیامران 

ایرانی مناسب تر دانستند و توصیه کردند در صورتی که بیامر به درمان عالمتی پاسخ نداد حتام بایستی 
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آندوسکوپی شود. این گروه درمان ریشه کنی را برای بیامران با عالئم شبه زخم و بدون عالئم هشدار و 

سن پایین تر نیز توصیه کرده اند )27، 28(

توصیه ها

سطح شواهد 1

سطح توصیه الف
برای درمان تجربی )ایمپریکال( بیامران با سوء هاضمه چه توصیه ای می شود؟

3- توصیه می شود در بیامران کمرت از45 سال و بدون عالیم هشدارکه با سوء هاضمه 

برای اولین بار مراجعه می کنند با داروهای کاهش دهنده اسید )ترجیحا PPI(با یا بدون 

داروهای دیگر)پروکینتیک ها،آرامش بخش ها،بیسموت و...(  به مدت 4هفته درمان و 

پیگیری شوند و در صورت عدم پاسخ به درمان،جهت آندوسکوپی ارجاع داده شوند.

4ـ  توصیه می شود بیامرانی که به درمان تجربی پاسخ مناسب می دهند، تا 1 ماه داروها 

را ادامه دهند و سپس به تدریج کم و قطع منایند و تا 3 ماه پیگیری بالینی شوند و در 

صورت عود هامن عالئم وظاهر نشدن عالئم هشدار، مجددا با ادامه هامن داروها 

درمان و پیگیری شوند. 

بیامرانی که تا 4 هفته به درمان های محافظه کارانه پاسخ نداده اند یا در پیگیری بالینی 

در هر زمانی که عالئم هشدار بروز مناید بایستی برای اندوسکپی ارجاع شوند.

سطح شواهد 2

سطح توصیه ها ب
جایگاه ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری در سوء هاضمه بررسی نشده ) اسرتاتژی تست 

و درمان( چیست؟  

اسرتاتژی تست و درمان برای متام بیامران با سوءهاضمه بررسی نشده توصیه منی شود. 

تنها برای بیامران با سن کمرت از45 سال،بدون عالیم هشدار و دارای عالیم سوءهاضمه 

شبه زخم )دیس پپسی با عالئم شبیه به زخم دوازدهه( پیشنهاد می شود.

عفونت هلیکوباکرتپیلوری

سطح شواهد 1

سطح توصیه ب
سوال:برای تشخیص عفونت هلیکوباکرت پیلوری چه روشهایی توصیه می شود؟

هلیکوباکرت  عفونت  کنی  ریشه  تایید  و  اولیه  تشخیص  برای  می شود  توصیه  5ـ 

پیلوری روش های زیر به کار گرفته شود:

الف ـ در صورت  انجام  اندوسکپی: آزمون اوره آز رسیع و یا هیستولوژی

ب ـ برای بیامرانی که اندوسکپی منی شود: آزمون تنفسی اوره با کربن نشاندار /

در صورت نبود این تست از آزمون آنتی ژن منوکلونال استاندارد شده در مدفوع 

استفاده شود.
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سطح شواهد 1

سطح توصیه ب
عفونت  کنی  ریشه  تایید  و  اولیه  تشخیص  برای  آزمون رسولوژی  از  استفاده   -6

که  مناطقی  در  ولی  مناسبی منی باشد.  روش  بیامر  پیگیری  و  پیلوری  هلیکوباکرت 

آزمون های بهرت از جمله تست تنفسی اوره یا آنتی ژن مدفوع موجود منی باشد یا 

IgGدر موارد زیر می توان از رسولوژی استاندارد شده هلیکوباکرت پیلوری از نوع

تنها برای تشخیص اولیه ) ونه برای تایید ریشه کنی عفونت ( استفاده منود)13(:

الف- وجود تناقض بین آزمایشات دیگر از جمله بیوپسی معده

ب- در بیامران با خونریزی پپتیک اولرس و تست اوره آز یا هیستولوژی منفی

ج- در بیامرانی که منی توان داروهای PPI* را قطع منود.

آزمون های  بودن  منفی  و  معده  بیوپسی  در  فعال  حاد  گاسرتیت  گزارش  د- 

تشخیصی هلیکوباکرت پیلوری

Proton Pump Inhibitor*

ج( درمان دارویی
درمان ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری

سطح شواهد 1

سطح توصیه ب
سوال: برای درمان هلیکوباکرت پیلوری در ایران چه رژیم های دارویی توصیه می شود؟

7ـ توصیه می شود برای ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری در ایران رژیم های درمانی 4 

دارویی برای حداقل 2 هفته تجویز شود. در بیامرن سیگاری ترک سیگار حد اقل 

در زمان مرصف دارو توصیه می شود.

ترکیب دارویی پیشنهادی به صورت زیر توصیه می شود:

مهار کننده های پمپ پروتون )PPI( دو بار در روز

+ بیسموت ساب سیرتات )240 میلیگرم دو بار در روز(

+ آموکسی سیلین )1 گرم دو بار در روز( 

+ )کالریرتومایسین )500 میلیگرم دو بار در روز(/ یا مرتونیدازول )500 میلیگرم دو 

بار در روز(/ یا ترتاسیکلین )500 میلیگرم چهار بار در روز(/ یا فورازولیدون )200 

میلیگرم دو بار در روز(

سوال: برای درمان و پیگیری سوءهاضمه عملکردی چه توصیه ای می شود؟

تجارب درمانی بیامران با سوء هاضمه عملکردی 

برای درمان بیامران با سوء هاضمه عملکردی عوامل مهمی مانند: تعریف و تلقی 

پزشک و بیامر از سوء هاضمه، وجود عالئم ناراحتی روده تحریک پذیر، نوع ناراحتی 

بین  احتاملی  تداخالت  ناراحتی،  شدت  عالئم،  تنوع   ،).. و  سنگینی  درد،  )سوزش، 

داروها، بیامریهای همراه، و وضعیت عفونت هلیکوباکرت پیلوری بستگی دارد )29(.
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به طور کلی نوع درمان بیامران با سوء هاضمه بر اساس نوع عالئم توصیه می شود.

 Epigastric pain نوع  با  بیامران  این  می باشند.  شاکی  رسدل  سوزش  یا  و  درد  از  که  بیامرانی   - الف 

Syndrome بیشرت بدلیل افزایش اسیدیته معده دچار عالئم می شوند. لذا به داروهای کاهنده اسید یا 

داروهای کاهش دهنده اسپاسم بهرت جواب پاسخ می دهند. 

ب - در حالیکه بیامران با عالئم اختالالت حرکتی )از نوع دیس موتیلیتی و تشدید با رصف غذا( بهرت است 

عالوه بر داروهای کاهش دهنده اسید درمانهای پروکینتیک نیز دریافت منایند.

 این بیامران با نوع Post prandial distress syndrome بیشرت از یک نوع اختالل در دریافت تحریک 

پایین  دوز  مانند  تحریک  آستانه  بر  موثر  داروهای  به  بایستی  قاعدتا  و  رنج می برند   Hyperalgesia یا 

داروهای ضد افرسدگی بهرت جواب بدهند .

اصوال یکی از کاربردهای تقسیم بندی جدید روم ـ3 استفاده از آن در تعیین و انتخاب نوع درمان برای 

بیامر می باشد )30(. با این وجود مطالعات انجام شده در این بیامران هرچند که کامل و دقیق نبوده اند 

ولی رابطه ثابتی بین نوع عالئم و نوع درمان را نشان نداده اند. نکته مهم دیگری راکه باید در درمان این 

بیامران مدنظر قرار داد، دلیل مراجعه بیامر به پزشک می باشد. در خیلی از مواقع بیامران بدلیل نگرانی 

از وجود بیامری خطرناک و پیرشونده از جمله رسطان معده به پزشک مراجعه می کند که اطمینان بخشی 

به بیامر موثرتر از دارو خواهد بود.

برای درمان سوءهاضمه عملکردی می توان از داروهای مختلفی با اثرات متفاوت و اکرثا به صورت ترکیبی 

استفاده کرد. انواع درمانهای به کار گرفته شده در این ناراحتی در جدول زیر ) جدول شامره 1( جمع 

بندی شده است. 

جدول 1- درمانهای سوء هاضمه عملکردی و میزان تاثیر آنها

آیا درمان ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری بر بهبودی بیامران سوء هاضمه عملکردی)غیرزخمی( موثر است؟

در یک بررسی از مجموع 17 مطالعه ای که بر روی 3566 بیامر با این ناراحتی و عفونت هلیکوباکرت انجام 
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شده، نشاندهنده بهبودی در یک گروه اندک از بیامران می باشد )31( اخیرا مازولنی و همکاران شان از برزیل 

در یک مطالعه تاثیر این درمان را برای بیامران با دیس پپسی در مراکز مراقبت های اولیه بررسی کردند که در 

مقایسه با دارومنا موثر تر بوده است و بایستی 9 بیامر درمان شوند تا یکی از آنها پاسخ بدهد )32(. 

در  پیلوری  هلیکوباکرت  کنی  ریشه  درمان  آسیایی  کشورهای  بعضی  و  اروپایی  مطالعات  در  چه  گر 

درصد نسبتا کمی از بیامران با سوء هاضمه عملکردی )غیر اولرسی( موثر واقع شده است ولی در 

در  درمان  به  پاسخ  میزان  ماهه   9 تصادفی  مطالعه  یک  پایان  در  ایران  در  مرکزی  چند  مطالعه ای 

نبود  آمیز  موفقیت  آنها  در  کنی  ریشه  که  گروهی  با  بود  شده  کن  ریشه  آنها  عفونت  که  گروهی 

تفاوت معنی داری مشاهده نشد )34(.

بطور کلی مطالعات مشابه قبلی نشان می دهد که از هر 13 تا 15 بیامر یک نفر به این درمان پاسخ 

طوالنی اثر می دهند. با توجه به اینکه با یک درمان 1 تا 2 هفته ای، بخشی از بیامران می توانند برای یک 

سال یا بیشرت بهبودی داشته باشند این درمان برای این عده کامال هزینه اثربخش می باشد)33(.

ریشه  برای  اقتصادی  عظیم  بار  ما،  جامعه  در  هلیکوباکرت  عفونت  باالی  شیوع  به  توجه  با 

مانند  بیامریهایی  افزایش  احتامل  و  بیامران  عالئم  بر  درمان  این  ناچیز  تاثیر  بیامران،  در  کنی 

متخصصین  از  سنجی  نظر  یک  نتایج  و  معده،  کاردیای  رسطانهای  و  ریوی  آسم  اسید،  رفالکس 

در  عملکردی  هاضمه  سوء  با  بیامران  برای  پیلوری  هلیکوباکرت  کنی  ریشه  درمان  کبد،  و  گوارش 

.)35( منی شود  توصیه  ایران 

سطح شواهد 1

سطح توصیه ب
توصیه 8 -درمان ریشه کنی هلیکوباکرت پیلوری در بیامران با سوء هاضمه عملکردی 

)دیس پپسی غیر اولرسی یا فونکسیونل( توصیه منی شود. 

در این بیامران توصیه می شود براساس قضاوت پزشک و رضایت بیامر با یک یا چند 

اقدام زیر مورد مراقبت قرار گیرند. 

الف- دادن اطمینان خاطر، توجیه بیامر، و رعایت دستورات غیردارویی 

 ) PPI ب- درمان های کاهش دهنده اسید )ترجیحا

ج- داروهای پروکینتیک از جمله دومیپریدون یا متوکلوپرومید 

د- داروهای پوشش دهنده مخاط مانند بیسموت ساب سیرتات

زـ درمان های آنتی اسپاسمودیک، و ضد نفخ ها 

ح- داروهای آرام بخش ها و داروهای ضد افرسدگی با دوز پایین

ط- درمان های گیاهی تایید شده در فارماکوپه ایران 

ی- مشاوره روانپزشکی در صورت نیاز  
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د( پیگیری
بررسی های تکمیلی

سطح شواهد الف

سطح توصیه ب
توصیه می شود بیامرانی که به عنوان سوء هاضمه عملکردی درمان می شوند و به 

درمان تجربی پاسخ رضایت بخش منی دهند تحت بررسی های تشخیصی تکمیلی 

زیر قرار گیرند: 

الف- شامرش گلبولی و پالکت، رسوب خونی، آزمایشات کبدی )ترانس آمینازها، 

الکالین فسفاتاز، بیلی روبین(، قندخون، کراتینین، آزمایش مدفوع و در صورت نیاز 

آزمایشات تیروئیدی 

ب- بر اساس عالئم ونشانه های بیامر بررسی های دیگری از جمله سونوگرافی شکم، 

کولونوسکپی، و ... توصیه می شود. 
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و یا بیامر را با درد و ناراحتی به طور مکرر از خواب بیدار می کند و با درد و  سوزش رسدل که با گرسنگی تشدید و با غذا خوردن بهرت می شود شکایت از  :دیس پپسی شبه اولرس*

 .می کند  مرصف آنتی اسید بهرت می شود و حداقل برای سه روز یا بیشرت ادامه پیدا

  .و کاهش دهنده های اسید با یا بدون پروکینتیک می باشد/شامل آنتی اسید)ایمپریکال(تجربیدرمان **

  هفته ای هلیکوباکرتپیلوری ۲درمان ریشه کنی ***

منودار بررسی سوءهاضمه جدید

سال  ۴۵تا۴۰>یا سن/عالئم هشدار بلی

خیر

 آیا دیس پپسی شبه اولرس دارد؟* خیر

بلی

عفونت هلیکوباکرت پیلوری دارد؟

 بلیخیر

درمان ریشه کنی*** درمان تجربی** 

چهار هفته تادو

پاسخ به درمان

بلیخیر

)ماه بعد ۳و  ۱(پیگیری بالینی  

اندوسکوپی

الگوریتم
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