
 

 

 مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی

 

    

  خونریزي گوارشی                                                                                    :آموزش عنوان

   
  .به اورژانس می کشاند خونریزي از مجراي گوارش یکی از شایعترین مشکالتی است که بیماران را مضطرب و وحشت زده

  .رنگ از عالئم خونریزي دستگاه گوارش هستند د خون قرمز در مدفوع و مدفوع سیاهاستفراغ خونی ، وجو
  

  : علل خونریزي گوارشی 
ختالالت زخم هاي معده و اثنی عشر ، خراشیدگی هاي مخاط معده و یا اثنی عشر ، داروها ، خراشیدگی هاي التهابی مري ، واریس مري و سایر ا

  .، اسهال خونی ، بدخیمی ها و دالیل نامعلوم) بواسیر(خونی و عروقی دستگاه گوارش ، تومور هاي خوش خیم ، عفونتها ، همورئید
یکی از مهمترین نکاتی که پزشک در اورژانس از بیمار مبتال به خونریزي گوارشی سوال می کند این است که این خونریزي مربـوط بـه دسـتگاه    

  قانی است یا تحتانی ؟گوارش فو
  

  خونریزي گوارشی تحتانی 
  نگ شدن مدفوع علل قرمز ر
  ...آب گوجه فرنگی  –مصرف غالت و حبوبات قرمز رنگ  -مصرف قره قروط –وجود ژالتین قرمز  -وجود خون

  
  علل سیاه شده مدفوع

  ...مصرف شیرین بیان  –مصرف داروي بیسموت  -وجو دآهن –خونی که از معده آمده 
  .در سایر علل قرمز یا سیاه شدن مدفوع را در فرد پیدا نکردید به وجود خون در مدفوع شک کرد ه و براي بررسی بیشتر به پزشک مراجعه نماییاگ
  

  قهوه اي نشان دهنده جه مشکالتی است ؟ -مدفوع قرمز یا قرمز
به خصوص اگـر خـون ریـزي سـریع و شـدید باشـد خـون         یکی از علل شایع تر خون ریزي هاي شدید مقعدي خون ریزي معده یا دوازدهه است

ن ریزي آهسته اي که از معده یا دوازدهه منشا می گیرد و از مجراي روده عبور می کند ، موجب سیاه شدن مدفوع می گردد از علل دیگر می توا
  .نام برد کولیت اولسراتیو و درموارد بسیار نادري از بدخیمی هالیپ روده بزرگ ، بیماري کرون یا از پو

  
  چه وقت به پزشک مراجعه کنیم ؟

  درتمام موارد خونی بودن مدفوع باید به پزشک مراجعه کرد -
 درد شکم وجود دارد -

 .ته رنگ زرد در پوست یا سفیدي چشم دیده می شود -

 .وزن کاهش یابد -
 

  
  :درمان مدفوع خونی 

  .خونریزي معلوم شود ه زودتر علت چبهتراست هر. اگر مدفوع خونی شد، به پزشک مراجعه کنید 

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



واسیر و شقاق نوشـیدن زیـاد مایعـات    دفع مدفوع و جلوگیري از پیدایش ب بخورید یکی از ساده ترین راه هاي کاهش زور زدن به هنگام دآب زیا
  .است 

اگر آسپیرین یا داروي ضدالتهابی غیر استروئیدي می خورید و دچار مدفوع خونی شده اید به پزشـک اطـالع دهیـد تـا آن را بـا داروي دیگـري       
  .جایگزین کند

  
  خونریزي گوارشی فوقانی 

  استفراغ هاي خونی 
  .است ) ازدهدو(خون استفراغ شده مطرح کننده خون ریزي از مري ، معده یا قسمت فوقانی روده کوچک 

  .ی شودخون ریزي بخش هایی از روده که پایین تر ازدوازدهه قرار دارند معموال به سمت باال ، یعنی به معده باز نمی گردد ، بلکه وارد مدفوع م
  .استفراغ  خون با رنگ قرمز روشن نیز نشان می دهد که خون ریزي تنها مدت کوتاهی قبل از بروز استفراغ آغاز شده است

  .یا شبیه تفاله ي ته نشین شده ي قهوه است. که مدت زمان طوالنی تر در معده باقی مانده باشد ، معموال قرمز تیره یا قهوه اي رنگ است  خونی
  

  خون ریزي هاي دستگاه گوارش چطور تشخیص داده می شوند؟
کان پذیر است ، زیرا مقدار خون، کمتر از مقـداري  مطریق انجام تست هاي آزمایشگاهی ا در اغلب موارد تشخیص وجود خود در مدفوع فقط از

  .گفته می شود "خون مخفی  "باشد و به این حالت می است که قابل رویت 
درایـن روش یـک لولـه    . از روشی به نام آندوسـکوپی مجـراي فوقـانی اسـتفاده مـی کنـد       درخون ریزي قسمت فوقانی مجراي گوارش ، پزشک

  .می گردد تا محل خون ریزي را کشف کند رستاده شده و وارد معدهف فیبرنوري کوچک از طریق مري پایین
کولونوسکوپی مشابه اندوسکوپی فوقانی است اما . درخون ریزي هاي مجراي گوارش تحتانی پزشک ممکن است از کولونوسکوپی استفاده کند 

  .ده بزرگ به سمت باال هدایت می شودطریق مقعد وارد شده و در درون رو لوله آن از
  

  صورت می گیرد ؟ هدرمان خون ریزي هاي دستگاه گوارش چگون
  درمان بستگی به علت و شدت خون ریزي دارد

مثال درصورتی که علت خونریزي ، زخم و یا سوراخ شدن معده و اثنی عشر است باید با سـرم درمـانی و یـا جراحـی محـل خـونریزي را بسـت ،        
و اگـر عفونتهـاي متعـدد باشـد  بایـد عفونتهـا را       . واریسی را با دستگاه یا دارو مسدود کـرد   درصورتی که علت آن واریس مري باشد باید عروق

  .درمان کرد 
د مشـابه  معموال با استفاده از برخی داروها از شدت اسید معده و درد آن کاسته می شود تا به درمان اصلی ،مثال شستشو معده با سـونداژ و یـا مـوار   

  .برخی موارد ضرورت می یابدتزریق خون در . پرداخته شود 
 


