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Abstract

Constipation is one of the most common medical problems in the childhood period. Several

therapeutic regimes are available in management of constipation, but still considerable numbers of patient

have not shown enough response to these modalities. In this challenging situation, physician should pay

enough attention to important aspects of this disease and review each one carefully. In this article, we

have described the three major confounding cause of hard to treat constipation.  The first one is incorrect

diagnosis; although The most common causes of constipation in children are Hirschsprung's disease and

functional constipation, less common causes like anal problems, abnormal neuromuscular condition,

pseudo-obstruction, spinal cord abnormalities, drugs side effects, electrolyte and endocrine abnormalities

should be considered in these patients. The second cause is incomplete adherence of both patient and

parents to recommended therapeutic regime and the third important point is inadequate therapeutic

modality. There are several drugs prescribed for constipation, but the most preferred medication is

Polyethylene Glycol: PEG, the dose of drugs should be increased as need to induce tow soft defecation

per day, and then reduce the dose of drug gradually during months. Drugs with unacceptable side effects

like bloating, abdominal pain, vomiting or have unpalatable taste should not be prescribed for long lasting

use and may lead to treatment failure.
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چکیده
یبوست از مشکالت شایع دوران کودکی است بطوري که درصد قابل توجهی از مراجعه به پزشکان را به خود اختصاص 

علی رغم وجود درمان هاي متعدد، هنوز هم تعداد قابل توجهی از بیماران به درمان هاي رایج پاسخ نداده یا والدین از . می دهد
در این موارد چالش برانگیز، الزم است درمانگر موارد خاصی را مورد توجه قرار دهد که هدف از . ن آنها ناراضی اندروند درما

اولین علت، تشخیص نادرست بیماري و . این موارد در سه محور کلی قرار می گیرند. ارائه این مقاله، پرداختن به این مسائل است
زمینه اي شایع که موجب یبوست در کودکان می  شوند، هیرشپرونگ و یبوست اگرچه دو بیماري .علت زمینه اي است

عملکردي است، اما در مواردي که بیمار به درمان پاسخ مناسب نمی دهد باید تشخیص هاي دیگري مانند اختالالت مقعدي، 
ت الکترولیتی یا هورمونی بیماري هاي عصبی عضالنی، انسداد کاذب، مشکالت طناب نخاعی، عوارض جانبی داروها و اختالال

در حال حاضر . دومین علت، عدم پذیرش درمان در بیمار و خانواده و سومین علت، رژیم درمانی نامناسب است. را مدنظر قرارداد
. بیش از همه مورد اقبال می باشد) PEG(داروهاي متعددي براي درمان یبوست در دسترس هستند، اما داروي پلی اتیلن گلیکول

. ج قطع شوددك شود و سپس طی چند ماه به تدریروها باید تا حدي افزایش یابد که موجب دوبار دفع نرم در کودوز دا
دردشکم داشته یا مزه قابل تحملی ندارند، براي مصرف طوالنی مدت مناسب نیستند و وروهایی که عوارض جانبی مانند نفخدا

.معموال زودتر از حد الزم قطع می شوند

یبوست مزمن، پلی اتیلن گلیکول، شکست درمان:کلیديهايواژه

مقدمه
؛ایع دوران کودکی استـکالت شـت از مشـیبوس

از ویزیت هاي متخصصین اطفال و درصد3بگونه اي که 
ارش اطفال را از مشاوره هاي متخصصین گودرصد25

شیوع یبوست در جوامع ). 1(یبوست تشکیل می دهد
16است بطوري که در مطالعه اي مختلف کامالً متفاوت 

درصد34ماهه و در مطالعه اي دیگر 22از کودکان درصد
حتی ). 1- 3(ساله مبتال به یبوست بوده اند4- 11از کودکان 

در مطالعه اي که در بین کودکان دبستانی شهر ساري انجام 
ایشان اختالل دفع مدفوع گزارش درصد29شده است، در 

.شده است

. اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساري، ایرانگروه. 1
:E mail.  ساري، بلوار پاسداران، مرکز آموزشی درمانی بوعلی ساري، بخش کودکان: نویسنده مسئول*.  Dr_hkarami87@yahoo.com

29/11/92: تاریخ پذیرش8/11/92: تاریخ ارجاع جهت اصالحات3/10/92: تاریخ دریافت
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زمینه خانوادگی، عادات غذایی افراد، سن و این شیوع در 
). 4(یا جنس و عوامل تنش زاي محیطی بستگی دارد

با توجه به شیوع باالي بیماري، زمان طوالنی مورد نیاز 
تفاوت بوده و لذا براي درمان بیماري، میزان پذیرش م

در . چالش در روند درمان این بیماري دور از انتظار نیست
واقع، موارد مقاوم به درمان در کودکان مبتال به یبوست 

بر اساس مطالعات انجام شده میزان بهبود . قابل توجه است
درصد60- 90یبوست بعد از یکسال از شروع درمان بین 

د بیماران همچنان درص30تا 10متغیر است، یعنی حدود 
. پس از یک سال از شروع درمان، از یبوست رنج می برند

ساله مبتال به یبوست 1- 8بیمار 418در مطالعه اي که در 
موارد درصد60انجام شده است، درمان موفقیت آمیز در 

سال گزارش 8موارد بعد از درصد80بعد از یک سال و در 
ز کودکان بزرگتر از ادرصد52در مطالعه دیگر . شده است

ماه از 6سال علیرغم درمان مناسب طبی و رفتاري بعد از 5
مطالعات حاکی از آن . شروع درمان هنوز عالمتدار بوده اند

است که بهبودي در شرایطی که کودك بی اختیاري دفع 
سالگی اتفاق افتاده باشد 4نداشته باشد و یبوست بعد از  

عالمت در سنین زیر بیشتر است و از طرف دیگر شروع
یک سال و سابقه فامیلی مثبت از جمله مواردي هستند که با 

لذا در این مقاله به ). 5- 9(پایداري بیماري همراه هستند
بررسی عللی خواهیم پرداخت که منجر به پاسخ ناکافی 

. درمانی در کودکان مبتال به یبوست می شود

برخورد با یبوست مقاوم به درمان
بر مطالعات انجام شده می توان، علل عود با مروري 

یبوست و پاسخ نامناسب به درمان را در سه زمینه جستجو 
).8، 10، 11(کرد

تشخیص نادرست علت زمینه اي یبوست - 1
داروي نامناسب یا دوره درمان کوتاه مدت- 2
عدم پذیرش و همکاري ناکافی کودك یا والدین- 3

ي یبوستسی و بازنگري علت زمینه ابرر
در بیشتر موارد علل یبوست مزمن دو تشخیص مهم 

پرونگ ــو یا هیرش) Functional(لکرديــیبوست عم
ل که ـــــدر این موارد سایر عل.)12، 13(می شوندمطرح

می توانند باعث تداوم و تشدید یبوست شوند کمتر در نظر 
ایان از این رو باید به سایر علل زمینه اي ش. می شوندگرفته

ابجا، وضعیت عصبی توجه شامل تنگی آنال، آنوس ن
سندرم پرون بلی، دیس پالزي عضالنی (عضالنی غیرعادي

، نقص )میوپاتی ها و نوروپاتی ها: (، انسداد کاذب)روده
طناب  نخاعی همچون اسپاینا بیفیدا، مصرف داروهاي 

کلینرژیک و نارکوتیک ها، اختالالت الکترولیتی - آنتی
می و بیماري ــمی، هیپرکلســهیپوکلسکالمی،مانند هیپو

روده اي همچون سلیاك، حساسیت به پروتئین هاي
شیرگاو، ناهنجاري هاي بافت همبند مثل اسکلرودرمی و 

از میان موارد مذکور ). 8، 11- 18(لوپوس نیز توجه داشت
تنگی آنال یا . بعضی از سایرین مهمتر و شایعتر هستند

توجه به . معاینه مورد توجه قرار گیردآنوس نابجا باید در 
ستون فقرات و انجام معاینه دقیق، بررسی دقیق ناحیه 

گهگاه آنومالی هاي این ؛ساکروم و لومبار توصیه می شود
انجام . ناحیه در معاینه سطحی مورد توجه قرار نمی گیرد

گرافی لترال ساکروم و کوکسیکس جهت آژنزي یا دیس 
هاي تشخیصی الزم جهت ژنزي ساکروم، و بررسی 

Tethered cord و اسپاینا بیفیدا در ارزیابی مجدد بیمار باید
تنگی هاي روده اي می توانند . مورد تأکید قرار گیرد

Necrotizingبصورت مادرزادي یا متعاقب 

Enterocolitis: NEC یا عارضه اي از بیماري هاي التهابی ،
ایجاد )Inflammatory Bowel Disease: IBD(روده 

در این موارد انجام مطالعات باریم می تواند کمک . شوند
در بعضی از کودکان حساسیت به پروتئین . کننده باشد

در هر زمان که شواهدي از . شیرگاو عامل یبوست است
اگزما، درماتیت آتوپیک، کهیر، آسم در بیمار یا خانواده 
وي وجود دارد کودك باید از نظر حساسیت به پروتئین 

، 20(لت یبوست مورد ارزیابی قرار گیردرگاو بعنوان عشی
19 ،16 -12 ،3 .(
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النی روده از ــی و عضـــاختالالت زمینه اي عصب
ت در یبوست هاي مقاوم به یمبسیار با اهمشکالت نادر ولی

بی روده اي را ـته نقائص عصــسه دس. تندـدرمان هس
بیماري ها این.دیس گانگلیونوزیس ها تشکیل می دهند

گروه وسیعی از  اختالالت عصبی روده را شامل می شوند 
، شامل که می توانند باعث انسداد کاذب روده اي شوند

بیماري هیرشپرونگ، دیس پالزي عصبی روده، 
. هیپوگانگلیونوزیس و گانگلیونوروماتوزیس ها می باشند

تاخیر دفع مکونیوم در دوره نوزادي می تواند اولین عالمت 
تالل حرکتی روده باشد که در شیرخواران و کودکان اخ

بزرگتر خود را بصورت یبوست مقاوم به درمان نشان
InterstitialNeuronal(دیس پالزي عصبی روده. می دهد

Dysplasia:NID ( با هیپرپالزي شبکه زیر مخاطی مشخص
ابه هیرشپرونگ است و ــعالئم بالینی آن مش. ودـــمی ش

مطالعات حاکی از . ز دوره نوزادي شروع شودمی تواند ا
آن هستند که یکی از علت عمده تداوم یبوست بعد از 

است که باید مدنظر قرار NIDجراحی هیرشپرونگ، 
وگانگلیونوزیس یک علت نادر ــهیپ).19، 21، 22(گیرد

دیس گانگلیونوزیس روده است که با تاخیر دفع مکونیوم 
کودکان بزرگتر خود را در نوزادان و یبوست مزمن در

در این حالت ساکشن بیوپسی روده فقدان یا . نشان می دهد
پروپریا یا سطح پایین فعالیت استیل کولین استراز درالمینا

کاهش سلول هاي گانگلیونی زیر مخاط را نشان می دهد
لذا از جهت وجود بیماري زمینه اي در ). 19، 21، 22(

داد کاذب ـه علل انست مقاوم، باید توجه خاص بـیبوس
. روده اي داشت

داروي نامناسب یا دوره درمان کوتاه مدت
از نقطه نظر درمان هاي نامناسب در بیماران، مجموعه 

سفت تخلیه تودهمطالعات حاکی از آن هستند که عدم 
مدفوعی در ابتداي شروع درمان، انتخاب نامناسب دارو، 

وز مصرفی مدت زمان ناکافی تداوم مصرف داروها و د
آنان، از مهمترین عوامل ناکارآمدي درمان در بیماران 

اگر کودك داراي توده سفت مدفوعی در معاینه . هستند

د،گردتخلیه باید در ابتداي درمان این تودهمقعدي باشد، 
،21،19، 23(در غیر این صورت درمان ناکارآمد خواهد بود

ر افراد باید در نظر داشت که دوز مصرفی داروها د. )3
مختلف، متفاوت است و باید در هر کودك بصورت 

ند پارافین خوراکی، شربت هر چ. جداگانه ارزیابی شود
هیدروکسید منیزیوم در جوامع مختلف والکتولوز، انجیر

Polyethyleneکاربرد زیادي دارند ولی اکثر محققین 

Glycol: PEG27(را به سایر داروها ترجیح می دهند -
). 1اره جدول شم)(24

دوز دارو را باید در محدوده درمانی تا حدي افزایش 
داد تا روزانه دو مرتبه دفع نرم در کودك حاصل شود و 

. دادبعد به تدریج طی ماه هاي آتی دوز دارو را کاهش
داروهایی که مزه مناسب ندارند و یا عوارضی چون نفخ، 
دردشکم، استفراغ و یا عوارض کلیوي ایجاد می کنند 

اي درمان طوالنی مدت مناسب نیستند و باعث شکست بر
).23- 38(درمان می شوند

مطالعات نشان می دهند که استفاده طوالنی مدت از 
محرك هاي کولون همچون ترکیبات سنا می تواند باعث 
وابستگی کودك به دارو و عود بیماري بعد از قطع درمان 

ماه اول 1- 2معموال استفاده از این داروها باید به . شود
شروع درمان محدود شود و در صورت ازمان مصرف، 
کودك تالش الزم جهت دفع را از خود نشان نمی دهد و 

).29، 39، 40(وابسته به دارو می شود
مدت زمان مصرف دارو هم یک معیار مهم در 

دفع نرمال و غیر آزاردهنده در . موفقیت درمان است
یند است ولی کودك متعاقب درمان، فرآیندي خوش آ

براي قطع درمان باید . براي قطع درمان کفایت نمی کند
یک دوره چند ماهه از تجویز دارو سپري شود تا مگارکتوم 

در . به مواد دفعی کامالً مرتفع شودمقعدو کاهش حس 
درمان بیماري را بدون نظر پزشک و ،مواردي که والدین

ماري بسیار فقط با برقراري دفع نرمال قطع نمایند، عود بی
لذا توصیه اکید بر آن است که بعد از . محتمل خواهدشد

ماه از شروع درمان پزشک بتدریج طی چند 6- 8گذشت 
صرفی را کاهش دهد و پاسخ دفعی رامداروي دوز ،ماه
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).42،41،39(ارزیابی نماید

عدم پذیرش و همکاري کودك یا والدین
همکاري کودك و خانواده وي نیز یک مقوله بسیار 

تاکید می شود قبل از شروع درمان، . در درمان استمهم
ل مدت درمان و پذیرش داروها توجیه خانواده از نظر طو
ك رام و دور از استرس را براي کودشوند و محیطی آ

کودك مبتال به یبوست مزمن بدلیل دفع . فراهم نمایند
متوالی مدفوع سفت و آزاردهنده دچار هراس و ترس از 
دفع می شود و  این حس در کودك، باعث می شود که تا 

. را از خود نشان دهدچندین ماه رفتار اجتنابی حین دفع 

توجیه و آموزش خانواده جهت کمک به کاهش اضطراب 
و ترس در کودك از اقدامات مهم درمانی است و تا انتهاي 
دوره درمانی باید این حمایت روحی و روانی در کودك 

ند که یک زمان ــمطالعات حاکی از آن هست. رار بماندــبرق
ع درمانثابت و معین را براي رفع ترس و شروع قط

لذا دوره درمانی . نمی توان در همه بیماران انتظار داشت
یبوست از این جهت خاص، می تواند در بیماران مختلف 

اصل کلی درمان آن . تا چندین ماه اختالف داشته باشد
است که شرایطی مهیا شود تا کودك با برقراري دهها مرتبه 

دست بدهد و دفع نرم بتدریج ترس و اضطراب خود را از 
در این زمان . با دفع به موقع، از عود بیماري جلوگیري کند

)26،27(داروهاي مورد استفاده در درمان یبوست:1جدول شماره 
مقدار داروهاروش درمانمرحله درمان

تخلیه توده مدفوعی: ولمرحله ا

:در موارد خفیف
بیزاکودیل+ انماي پارافین

:در موارد شدید، بستري
یا انماي فسفات یا انماي PEGانماي -

پارافین±نرمال سالین 

سی سی به ازاي هر 20الی 10: انماي نرمال سالین
کیلوگرم وزن بدن

سی سی به ازاي هر کیلوگرم وزن 3تا 2: انماي پارافین
دنب

شیاف یا قرص3تا 1: کودکان باالي دو سال: بیزاکودیل
سی سی به ازاي هر 6: باالي دو سال: انماي فسفات

سی سی 135کیلوگرم وزن بدن، حداکثر 
PEG :1 گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، 5/1تا

روز 3روزانه تا 

درمان نگهدارنده: مرحله دوم

روغن کرچک، : αملین هاي محرك-
ا، بیزاکودیلسن
روغن : نرم کننده هاي مدفوعی-

، گلیسیرین )پارافین خوراکی(معدنی
، PEG: افزاینده هاي فشار اسموتیک-

هیدروکسیدمنیزیوم، الکتولوز، سوربیتول
پسیلیوم: £حجم دهنده هاي مدفوعی-

سی سی به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن هر 3تا 1: ¥پارافین
روز

€PEG :هر کیلوگرم وزن بدن، هر روزیک گرم به ازاي
سی سی به ازاي هر 3تا µ :1هیدروکسید منیزیوم

دوز منقسم2کیلوگرم وزن بدن، روزانه، در یک یا 
سی سی به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن، 3تا Ω :1الکتولوز

روزانه در چند دوز منقسم

α :در صورت وجود توده مدفوعی سفت، نباید مصرف . یزاکودیل نباید بطور معمول استفاده کرداز ب. از محرك هاي کولون فقط در موارد خاص باید استفاده کرد
سنا در موارد مگارکتوم و طی دو ماه اول درمان یبوست عملکردي همراه با سایر داروها و همچنین . شود چرا که تحریک و خراش مقعد و شقاق ایجاد می شود

. والنی موجب وابستگی می شودمصرف ط. بیماران فلج مغزي قابل مصرف است
پنومونیت . تفاده کرداز پارافین نباید به بیماران با ریفالکس مري به معده شدید، سابقه استفراغ زیاد، تنگی مري و یا بیماران با اختالالت عصبی عضالنی اس: ¥

.در کودکان زیر یک سال توصیه نمی شود. شیمیایی از عوارض آن است
.فوعی در کودکان کاربرد زیادي نداردحجم دهنده هاي مد: £
€ :PEGخوراکی داروي انتخابی براي بیماران سنین باالي یک ماه می باشد که عوارض حداقل و پذیرش باالیی دارد.
µ :استفاده طوالنی مدت موجب اختالل الکترولیتی می شود.
Ω :ی شود و بطور کلی اثربخشی کمتري نسبت به مصرف الکتولوز در موارد نفخ شدید و یا توده مدفوعی حجیم توصیه نمPEGندارد.

PEG: Polyethylene Glycol
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می توان بتدریج دوز مصرفی دارو را کاهش داد و اقدام به 
ت ــبارت دیگر، در موارد یبوسـبه ع. قطع دارو نمود

عملکردي، باید قطع درمان با تأخیر انجام شود تا رفتارهاي 
ل ــو این امر حاصود ــودك کامالً مرتفع شـابی کـاجتن

نمی شود مگر با آموزش والدین و برقراري محیطی آرام و 
). 42- 44(تشویق طوالنی مدت انجام دفع به موقع کودك

سایر درمان ها
در نهایت مطالعات نشان می دهند گاهی اوقات درمان 
طبی و حمایتی کارساز نیست و در این شرایط بکارگیري 

وجود اختالالت .روش هاي جراحی توصیه می شود
اسفنکتري و انیسموس در کودك، دولیکوسیگموئید شدید 
در باریم انما، تنگی هاي مادرزادي یا اکتسابی رکتوم از 

راحی را ایجاب ــتند که مداخالت جــجمله مواردي هس
اقدامات جراحی با توجه به شرایط بیمار شامل . می کنند

سکوم از میومکتومی اسفنکتر داخلی، گذاشتن کاتتر در 

طریق آپاندیس با کولکتومی نسبی یا کامل و تزریق سم 
آخر در مورد . بوتولیسم در  اسفنکتر داخلی می باشند

موارد آشاالزي اسفنکتر داخلی مقعد کارآیی دارد که یک 
علت نادر یبوست مقاوم به درمان است و از نظر بالینی به 

ین سختی از یبوست عملکردي قابل افتراق است تشخیص ا
بیماري با مانومتري رکتال و عدم وجود رفلکس مهاري 
رکتوآنال علیرغم وجود سلول هاي گانگلیونی در بیوپسی 

).45- 47(رکتال داده می شود

ينتیجه گیر
در نهایت باید متذکر شد که درمان یبوست در کودکان 
در بعضی موارد بسیار مشکل و پرهزینه است و در مواقعی 

درمان دیده نمی شود، باید روي سه که پاسخ مناسب به 
زمینه مذکور تمرکز نموده و در جهت درمان آنها اقدام 

.نمود
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سواالت
است؟کمتردر کدام کودك احتمال درمان یبوست - 1

استساله که در شرح حال، بی اختیاري دفع نداشته5کودك ) الف
سالگی مراجعه کرده است2ساله اي که با شروع یبوست از 3کودك ) ب
والدین کودك در مورد روند طوالنی درمان توجیه شده اند) ج
سابقه خانودادگی از نظر یبوست منفی است) د
؟استلل شایع یبوست در کودکان کدام یک از ع- 2

سلیاك) الف
اختالل الکترولیتی) ب
نقص طناب نخاعی) ج
یبوست فانکشنال) د
؟نیستقابل انتظاردر کدام یک از بیماران زیر، یبوست - 3

ساله اي که به علت دردهاي مزمن شکم تحت درمان با هیوسین قرار گرفته است3پسر ) الف
ساله اي که به علت عفونت گوش میانی تحت درمان با آموکسی سیلین است6دختر ) ب
رفه هاي اخیر شربت کدئین مصرف کرده استساله اي که به علت س12پسر ) ج
.ساله اي که قرص دیفنوکسیالت را از جعبه داروي خانواده خورده است4دختر ) د
:پاسخ دهید5و 4در مورد سناریوي مطرح شده به سواالت - 

اجابت مزاج سفت و والدین مریم از. ساله اي است که به همراه والدین خود به درمانگاه مراجعه کرده است2مریم دختر 
دردناك وي که تقریبا هفته اي یک بار اتفاق می افتد شکایت دارند که تا کنون به درمان هاي دارویی انجام شده به خوبی 

ماه 2از بدو تولد به مدت . گرم متولد شده است1400هفته و وزن تولد 28در سابقه مریم با سن حاملگی . پاسخ نداده است
روزگی دچار عفونت روده اي شده بود که بدون نیاز به جراحی بهبود 14ي بوده است و به گفته مادر در در بیمارستان بستر

در معاینه، پوست صورت مریم کمی خشک و زبر . پدر مریم رینیت آلرژیک و مادرش نیز اگزماي پوستی دارد. یافته بود
ناحیه ساکروم نیز ناحیه پرمو رویت می . ی خراشدبه نظر می رسد و مادر ذکر می کند که مریم گهگاه صورت خود را م

. شود که هیچ شواهدي از سینوس یا نقص پوستی ندارد
کدام یک از موارد زیر می تواند در تشخیص علت یبوست در مریم کمک کننده باشد؟- 4

سابقه نارسی ) الف
سابقه رینیت آلرژیک در مادر) ب
ناحیه پرمو در ساکروم) ج
قهمه موارد فو) د
:کدام اقدام تشخیصی را در ابتدا پیشنهاد می نمایید) 5

مطالعه روده کوچک با بلع باریوم) الف
کولونوسکوپی) ب
سرمیTTG IgA) ج
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بیوپسی روده) د
به گفته مادر با شروع داروهاي . ماه است که به کرات دچار یبوست شده است6ساله اي است که حدود 5حمید پسر - 6

به تازگی حتی پس از دفع نیز چند قطره خون . م دارد اما به محض قطع داروها مجددا دچار مشکل می شودخوراکی دفع نر
شما چه اقدام درمانی . مادر تمامی داروهایی که تاکنون مصرف کرده است را نیز با خود آورده است. روشن دفع می کند
:را توصیه می نمایید

سفت مدفوعی به دست بخورد، شیاف گلیسیرین تجویز شوددر صورتی که در معاینه مقعدي توده) الف
.براي درمان تجویز می شود) PEG(پلی اتیلن گلیکول) ب
به مادر توصیه می شود با ایجاد دفع شل در بیمار، داروها را قطع نکند) ج
همه موارد فوق    ) د
:می شودنتوصیهمصرف طوالنی کدام یک از داروهاي زیر به علت ایجاد وابستگی- 7

)PEG(پلی اتیلن گلیکول)الف
شربت الکتولوز) ب
سنا) ج
پارافین مایع) د
کدام دارو با توجه به اثربخشی و کمترین عوارض جانبی، مورد اقبال است؟- 8

)PEG(پلی اتیلن گلیکول)الف
شربت الکتولوز) ب
سنا) ج
پارافین مایع) د
رونگ چیست؟از علل عمده تداوم یبوست بعد از جراحی هیرشپ- 9

انتروکولیت نکروزان) الف
ناهنجاري هاي بافت همبند) ب
اختالالت الکترولیتی) ج
دیس پالزي عصبی روده) د

پنومونیت شیمیایی از عوارض کدام دارو است؟-10
)PEG(پلی اتیلن گلیکول)الف

شربت الکتولوز) ب
سنا) ج
پارافین مایع) د
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