
ترين مشکالتي ريزي از مجراي گوارشي يکي از شايعخون

زده به اورژانس است که بيماران را مضطرب و وحشت

 .کشاندمي

خونریزی گوارشیهمراه عالئم     

و استفراغ ، مدفوع سياه و خوني ، ضعف  تهوعدل درد ، 

، شوک ، سردي دست و پا ، رنگ پريدگي تپش قلب عمومي ، 

، کاهش فشار خون ، پوست سرد و مرطوب ، کاهش و يا قطع 

از مهمترين عاليم خونريزي گوارشي  و ازدياد اوره خون ادرار

  است.

 خونيرت استفراغ به صو هاي دستگاه گوارش معموالًخونريزي

)خون استفراغ شده يا به صورت خون روشن يا به صورت دانه 

 تر از آن، مدفوع سياه رنگ و نسبتاًو شايع هاي قهوه است(

شل )ملنا(، دفع خون از مقعد که به صورت خون روشن يا 

دهد. البته شود، خود را نشان ميهاي خون ديده ميرگه

د بيمار ممکن است عالئم را حالتي ديگر نيز وجود دارد که خو

 .خوني ظهور کندمشاهده نکرده و فقط به صورت کم

و عالئمي همچون  خونيکمدر شرايطي که خونريزي تنها با 

تنگي نفس و کمبود انرژي بروز مي کند، با مراجعه به پزشک و 

خوني مشخص شده و در الزم، بايد نوع کمانجام آزمايشات 

 .صورت نياز بررسي دستگاه گوارش نيز انجام شود

سياه و شل داشته  اسهالهر بيماري که استفراغ خوني يا 

باشد، يا به هر شکلي خون از مقعدش دفع کند، بايد براي 

دستگاه گوارش به پزشک مراجعه کند تا علت هاي بررسي

  .خونريزي مشخص شود

ترين کاري خوني و خونريزي، مهمشناسي کمبررسي و علت

 .است که بايد مورد توجه باشد

  

 ابسته به علت خونريزي است، در نتيجهو درمان

 ها معموالًابتدا بايد علت مشخص شود. زخم

وازدهه هاي معده و دترين دليل خونريزيشايع

)ابتداي روده باريک( هستند که به صورت استفراغ 

  .شوندظاهر مي)ملنا(  مدفوع خونيخوني يا 

ها مربوط به ميکروب در بعضي موارد زخم

هاي وابسته به هليکوباکتر هستند. البته زخم

هليکوباکتر روز به روز در حال کاهش است و 

هاي مرتبط با مصرف برخي داروها به خصوص زخم

روهاي ضدالتهابي غيراستروئيدي مثل بروفن و دا

  .شوندمشاهده مي آسپيرينديکلوفناک و مصرف 

اي تواند نشانهدرصد کمي از موارد خونريزي نيز مي

از وجود تومورها باشد. عالوه بر اين موارد پيدايش 

توانند علت ديگري نيز مي مريو هاي معده واريس

ها باشند که اقدامات خاص خود را نياز براي خونريزي

 .دارند

هاي خوني، اسهال خوني يا دفع خون مواقعي که رگه

همراه با بلغم از طريق مقعد وجود داشته باشند، بايد 

، شقاق، بواسيرمواردي مانند براي تشخيص 

ها يا به ندرت تومورها ها، التهابات، زخمپوليپ

  .انجام شود هاي الزم توسط پزشکبررسي

 يبوستبه علت معموالً سيربواو  شقاقهاي بيماري

  .شوند که باعث خونريزي مقعد مي شوندايجاد مي

هاي ها وابسته به تشخيصبنابراين طيفي از درمان

مختلف وجود دارد که با معاينات و آزمايشات الزم 

 .شوندشروع مي

 تشخیص 

علت خونريزي گوارشي و آگاهي از محل  براي تشخيص

خونريزي ، ابتدا بايد از بيمار شرح حال گرفت و سابقه ي 

بيماري اش را پرسيد. بايد دانست آيا بيمار سابقه ي ابتال به 

سپس معاينات باليني  .را دارد يا خير بواسيرو يا  زخم معده

انجام گيرد و فشار خون او کنترل شود و آزمايش خون از نظر 

ميزان کم خوني و تست هاي خوني و آزمايش مدفوع انجام 

و يا کولونوسکوپي و عکس هاي  آندوسکوپيگيرد . گاهي به 

ه نيز بر حسب علت بيماري بايد روده نياز است و گا

عکسبرداري عروقي ) آنژيوگرافي ( و يا ساير آزمايشات 

 .پاراکلينيکي انجام شود

 درمان

هدف از درمان متوقف کردن خونريزي، بررسي ميزان خون از 

احياي بيمار دست رفته و جايگزيني آن مي باشد. در قدم اول 

گذاشته  هعدلوله بيني م گرم نگه داشتن و سپس –اکسيژن –

تا به خروج لخته هاي خون کمک و در نتيجه از بروز   شودي م

و معده جهت اقدامات تهوع و استفراغ پيشگيري کند

 سپس معده با محلول نمکي  تشخيصي و درماني آماده باشد.

رمان خونريزي گوارشي بستگي به علت شستشو مي شود. د

 جود زخمدر صورتي که علت خونريزي و بروز آن دارد؛ مثالً

يا سوراخ شدن معده در صورت و درمان اندوسکوپيک  باشد 

در صورتي  .اثني عشر بايد با جراحي، محل خونريزي را بست

که علت آن واريس مري باشد، بايد عروق واريسي را با 

و اگر علت آن عفونت هاي متعدد باشد، د کرددستگاه مسدو

 .بايد عفونت ها را درمان کرد
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 پیشگیری 

مردم کشور ما ميکروب هليکوباکتر را در دوران بچگي  اغلب

دريافت مي کنند؛ به عنوان مثال غذا خوردن با قاشق مشترک 

تواند دليلي براي يا استفاده از يک ليوان مشترک با کودک مي

سرايت اين ميکروب باشد، چون ميکروب هليکوباکتر از طريق 

د بدن فرد دهان و عدم رعايت بهداشت هنگام غذا خوردن وار

مي شود. بنابراين با رعايت بهداشت هنگام آب و غذا خوردن 

  .بايد از بروز مشکالت پيشگيري کنيم

رژيم غذايي نيز در کنار رعايت بهداشت مورد مهم ديگري 

براي پيشگيري از خونريزي گوارشي است؛ به عنوان مثال هر 

گونه غذايي که آميخته به نمک باشد، مانند خيارشور و 

و مواد نگهدارنده، مصرف  آب آلوده به نيتراتها، غذا و يترش

  .تواند در بروز اين مشکل موثر باشدميسيگار 

به مقدار کافي در طول روز،  سبزيو  ميوهبرعکس، خوردن 

سرطان عاملي موثر براي پيشگيري از ايجاد اين عوارض است. 

هاي قابل پيشگيري است و به از معدود سرطان روده بزرگ

 .هاي الزم از بروز آن جلوگيري کردد با بررسيهمين دليل باي

شود همه افراد، حتي کساني که هيچ عالمت و لذا توصيه مي

سالگي هر ده سال يک  50سابقه بيماري روده ندارند، از سن 

بار کلونوسکوپي را انجام دهند. در ضمن انجام ورزش و مصرف 

ري غذاي سالمي که چرب نباشد و کنترل وزن نيز براي پيشگي

  .موثر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

1. GI bleeding 

http://www.tebyan.net/newindex.a

spx?pid=157119 

2. Smeltzer S, Bare B. Brunner & 

Suddarth's Text book of Medical 

Surgical Nursing. (2010). 

Lippincott Williams &Wilkins 

12th ed  

 

 

 
 

 مركزآموزشي درماني نمازي
 واحد آموزش ضمن خدمت

 خونریزی دستگاه گوارش

 
PT-HO-57 

 پرستاری  ارشد کارشناس سمیه زهرایی فرد گردآوری:

 NICU کارشناس ارشد زادهی:اشرف معمارینیبازب

  رسول نعمتی متخصص داخلیدکتر  ی:آقایاستاد علم

1397 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=131574
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=131574
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=243
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=243
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=242
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=242
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=89470
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=89470
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=89470
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157119
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=157119

