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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 خونريزي گوارشيآموزش 

ن مشكالتي است كه بيماران را مضطرب و وحشت زده به اورژانس خونريزي از مجراي گوارش يكي از شايعتري 

 مي كشاند.

 رنگ از عالئم خونريزي دستگاه گوارش هستند. د خون قرمز در مدفوع و مدفوع سياهاستفراغ خوني ، وجو

 

 علل خونريزي گوارشي : 

راشيدگي هااي اتتااابي   زخم هاي معده و اثني عشر ، خراشيدگي هاي مخاط معده و يا اثني عشر ، داروها ، خ

مري ، واريس مري و ساير اختالالت خوني و عروقي دستگاه گاوارش ، توماور هااي خاوش خايم ، عفونتااا ،       

 همورئيد)بواسير( ، اساال خوني ، بدخيمي ها و داليل نامعلوم.

است كاه   يكي از مامترين نكاتي كه پزشك در اورژانس از بيمار مبتال به خونريزي گوارشي سوال مي كند اين

 اين خونريزي مربوط به دستگاه گوارش فوقاني است يا تحتاني ؟

 خونريزي گوارشي تحتاني 

 نگ شدن مدفوع علل قرمز ر

 آب گوجه فرنگي ... –مصرف غالت و حبوبات قرمز رنگ  -مصرف قره قروط –وجود ژالتين قرمز  -وجود خون

 علل سياه شده مدفوع

 مصرف شيرين بيان ... –مصرف داروي بيسموت  -وجو دآهن –خوني كه از معده آمده 

اگر ساير علل قرمز يا سياه شدن مدفوع را در فرد پيدا نكرديد به وجود خون در مادفوع شاك كارد ه و باراي     

 بررسي بيشتر به پزشك مراجعه نماييد.

 قاوه اي نشان دهنده جه مشكالتي است ؟ -مدفوع قرمز يا قرمز

هاي شديد مقعدي خون ريزي معده يا دوازدهه است به خصاو  اگار خاون     يكي از علل شايع تر خون ريزي

ريزي سريع و شديد باشد خون ريزي آهسته اي كه از معده يا دوازدهه منشا مي گيرد و از مجراي روده عباور  

تيپ روده بازر  ، بيمااري كارون ياا     مي كند ، موجب سياه شدن مدفوع مي گردد از علل ديگر مي توان از پو

 سيار نادري از بدخيمي ها نام برد.اوتسراتيو و درموارد بكوتيت 

 

 چه وقت به پزشك مراجعه كنيم ؟

 درتمام موارد خوني بودن مدفوع بايد به پزشك مراجعه كرد -

 درد شكم وجود دارد -

 ته رنگ زرد در پوست يا سفيدي چشم ديده مي شود. -

 وزن كاهش يابد. -
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 درمان مدفوع خوني :

 ه زودتر علت خونريزي معلوم شود .چه پزشك مراجعه كنيد . باتراست هراگر مدفوع خوني شد، ب

دفاع مادفوع و جلاوگيري از پيادايش      بخوريد يكي از ساده ترين راه هاي كاهش زور زدن باه هنگاام   دآب زيا

 واسير و شقاق نوشيدن زياد مايعات است .ب

اگر آسپيرين يا داروي ضداتتاابي غير استروئيدي مي خوريد و دچار مدفوع خوني شده ايد باه پزشاك اعاالع    

 دهيد تا آن را با داروي ديگري جايگزين كند.

 

 خونريزي گوارشي فوقاني 

 استفراغ هاي خوني 

 ازده( است .خون استفراغ شده مطرح كننده خون ريزي از مري ، معده يا قسمت فوقاني روده كوچك )دو

خون ريزي بخش هايي از روده كه پايين تر ازدوازدهه قرار دارند معموال به سمت باال ، يعني به معده باز نماي  

 گردد ، بلكه وارد مدفوع مي شود.

استفراغ  خون با رنگ قرمز روشن نيز نشان مي دهد كه خون ريزي تناا مدت كوتاهي قبال از باروز اساتفراغ    

 آغاز شده است.

كه مدت زمان عوالني تر در معده باقي مانده باشد ، معموال قرمز تيره يا قاوه اي رنگ است . ياا شابيه    خوني

 تفاته ي ته نشين شده ي قاوه است.

 

 خون ريزي هاي دستگاه گوارش چطور تشخيص داده مي شوند؟

كان پايير اسات ،   معريق انجام تست هاي آزمايشگاهي ا در اغلب موارد تشخيص وجود خود در مدفوع فقط از

 گفته مي شود. "خون مخفي  "باشد و به اين حاتت مي زيرا مقدار خون، كمتر از مقداري است كه قابل رويت 

از روشي به نام آندوسكوپي مجراي فوقاني اساتفاده ماي    درخون ريزي قسمت فوقاني مجراي گوارش ، پزشك

مي گردد تا محال   رستاده شده و وارد معدهف كند. دراين روش يك توته فيبرنوري كوچك از عريق مري پايين

 خون ريزي را كشف كند.

درخون ريزي هاي مجراي گوارش تحتاني پزشك ممكن است از كوتونوسكوپي اساتفاده كناد . كوتونوساكوپي    

ده بزر  به سمت باال هدايت عريق مقعد وارد شده و در درون رو مشابه اندوسكوپي فوقاني است اما توته آن از

 مي شود.

 صورت مي گيرد ؟ هدرمان خون ريزي هاي دستگاه گوارش چگون

 درمان بستگي به علت و شدت خون ريزي دارد

مثال درصورتي كه علت خونريزي ، زخم و يا سوراخ شدن معده و اثني عشر اسات باياد باا سارم درمااني و ياا       

واريسي را باا دساتگاه ياا     جراحي محل خونريزي را بست ، درصورتي كه علت آن واريس مري باشد بايد عروق

 دارو مسدود كرد . و اگر عفونتااي متعدد باشد  بايد عفونتاا را درمان كرد .

معموال با استفاده از برخي داروها از شدت اسيد معده و درد آن كاسته ماي شاود تاا باه درماان اصالي ،ماثال        

 .برخي موارد ضرورت مي يابدشستشو معده با سونداژ و يا موارد مشابه پرداخته شود . تزريق خون در 

 


