البته موارد دیگر نیز می توانند سب خون ریزی مخفی گوارشی شوند.

نکته  :یکی از علل شایع خون ریزی های گوارشی  ،استفاده بی

خون ریزی در اثر صدمه موضعی یا تحریکانی ایجاد می شود که سبب

 -5عالئم از دست دادن خون یا کم خونی مانند سیاهی رفبتن چشبم،

رویه از داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی مثل مفنامیک اسید

خراش یا زخم مخاط دستگاه گوارش می شود.

سنکوپ ،درد قفسه سینه یا تنگی نفس .این عالئم می توانند تنها عالئم

 ،دیکلوفناک  ،بروفن  ،پیروکسیکاد و ) ...است .به همبین دلیبل،

خون ریزی های دستگاه گوارش به دو دسته با منشأ فوقبانی و تحتبانی

خون ریزی باشند.

این داروها باید فقط با مشاوره پزشک و ببه مقبدار زد مصبر

خون ریزی دستگاه گوارش

شوند.

تقسیم می شوند .خون ریزی هایی که در قسمت اثنی عشر به ببا ر

علت های خون ریزی گوارشی :

داده باشند ،خون ریزی دستگاه گوارش فوقانی نامیده می شوند.

بیماری هایی که مو

خون ریزی گوارشی فوقانی می شوند عبارتنبد

عالئم ویافته ها:

از :

اگرچه شروع خون ریزی ممکن است در ارتباط با خستگی ،تنش ،فشار

زخم های معده واثنی عشر ،واریسهای گوارشی ( عمدتاً در اثر مشکالت

عصبی ،عفونت دستگاه گوارش فوقانی ،بی احتیباطی در رییبم غبیائی،

کبدی و عروق مربوط به آن ایجاد می شوند ) ،خراشیدگی های مخباط

مصر الکل و یا داروهای محرک باشد ،ولی ممکن است ببدون و بود

ریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش است.

معده و یا اثنی عشر  ،خراشیدگی های التهبابی مبری ،ببدخیمی هبا و

هیچ عامل مستعد کننده مشخصی نیز بروز کند.

 -2مدفوع قیری و بدبو  ،این نوع مدفوع که ملنبا نباد دارد ببر و بود

د یل نا معلود.

عالئم و یافته ها به شدت خون ریزی بستگی دارد.

خون حداقل به مدت  11ساعت در دستگاه گوارش د لت می کند.

 -شایعترین علت خون ریزی با منشاء روده کوچک ،گشاد شدگی غیبر

در خون ریزی خفیف و کم (کمتر از  555میلی لیتبر ) بیمبار ممکبن

 -3عبور خون قرمز روشن یا خرمائی مایل به قرمز در مدفوع که ایبن

طبیعی عروقی و تورمورها اسبت .مصبر داروهبای ضبد التهبابی غیبر

است فقط دچار کمی ضعف وتعریق شود.

استروئیدی نیز می تواند با ایجاد خراشیدگی و زخبم در روده کوچبک،

خون ریزی های قابل تو ه منجر به تغییر در وضبعیت ضبربان قلب و

باعث خون ریزی مزمن و نامعلود گوارشی شود.

فشار خون می شوند همچنین بیماران عموماً با ضعف  ،سرگیجه ،تنگی

 -علل خون ریزی با منشأ روده بزرگ  ،همورئید (بواسیر ) زخبم هبای

نفس  ،درد کرامپی شکم واسهال مرا عه می کنند.

مقعد ،بیرون زدگی داره روده ،گشباد شبدگی غیبر طبیعبی عروقبی،

از دست دادن شدید خون ( بیش از یبک لیتبر خبون در  21سباعت )

سرطان های گوارشی و التهاب روده است.

ممکن است سب بروز عالئم شوک شود.

نشانه های خون ریزی :
خون ریزی گوارشی به  5شکل زیر می تواند ظاهر شود:
-1

استفراغ خون روشن با موادی با زمینه قهوه ای که نشانه خبون

تظاهر بیشتر مربوط به خون ریبزی قسبمت تحتبانی دسبتگاه گبوارش
است .اگر چه در خون ریزی های وسیع دستگاه گبوارش فوقبانی نیبز
چنین تظاهری می تواند و ود داشته باشد.
 -1خون ریزی مخفی گوارشی که در آزمایشات اختصاصی مربوط ببه
مدفوع تشخیص داده می شبود .ایبن نبوع خبون ریبزی بیشبتر نشبانه
تومورهای دستگاه گوارشی است که معمو ً با عالئمی نظیر کاهش وزن
و عالئم کم خونی مزمن همراه است.
1

2

3

درمان :
زمانی که بیمار ،با خون ریزی گوارشی مرا عه می کنبد ،پبس از ثاببت
کردن عالئم حیاتی بیمار از طریق مایع درمانی مناس  ،برای بیمار لوله
معده گیاشته می شود ،شستشوی معبده انجباد مبی شبود و وضبعیت
شدت خون ریزی بیمار تخمین زده می شود.
پس از آن برای تشخیص و درمان خون ریزی ،به تشخیص و صالحدید



عدد استفاده بی رویه و بدون تجویز پزشک مسکن ها



پرهیز از مصر غیاهای آماده(فست فود)



محدودیت مصر مواد کافئینی



پرهیز از استرس



پرهیز از پرخوری



پرهیز از خالی بودن معده به مدت طو نی

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی بعثت

پزشک و توسبط پزشبک ،بسبته ببه منشبأ خبون ریبزی ،اندوسبکوپی،
سیگموئید سبکوپی و یبا کولونوسبکوپی(مطالعبات تشخیصبی دسبتگاه
گوارش) انجاد می شود.
زد به ذکر است که گاهی اوقات مداخالت طبی(مثل درمبان دارویبی)
به بیمار کمک نمی کند و مداخله راحی مورد نیاز است.

Ref:http://namazi.sums.ac.ir/root/peyke-salamat/peyk-salam.html

خونریزی دستگاه گوارش

توجه :
علیرغم اینکه اغل

موارد ،خون ریزی های گوارشی در اثر بیماری های

خوش خیم اتفاق می افتد ،ولی بیماران باید حتماً از نظر بدخیمی مورد
بررسی قرار گیرند .به عنبوان مثبال در خبون ریبزی دسبتگاه گبوارش
تحتانی فقط نباید همورئید (بواسیر ) را مد نظر قبرار داد وسبایر مبوارد
نیز باید بررسی شود.
واحد آموزشی

چند توصیه مهم:


عدد مصر غیاهای اسیدی و ترش مثل ترشیجات



عدد مصر نوشابه های گاز دار



ترک سیگار و الکل
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