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 مريرفتگي اثر زالوگ ربگزارش يك مورد استفراغ خوني 

 

 ***؛ دكتر غفور سلگي**؛ دكتر شمس وزيريان*دكتر ميترا همتي

 

 : چكيده

هاي دستگاه گوارش ، دستگاه تنفسي و ژنيتال است . بززا  زالزو    يزالوگرفتگي يكي از علل نادر خونريز سابقه و هدف :

ها هيزرودين نزاد دارد و هيزرودين بزا مهزار تزرومعين باعز  اخزت ل          ترين آن مهمحاوي مواد آنتي كواگوالن قوي است كه 

ترين محل زالزوگرفتگي مازاب بينزي و     انعقادي مي شود . معموالً زالو از طريق آب آلوده وارد دهان و بيني مي شودو شايع

كن است بزه مازاب عمقزي تزر     لي در موارد نادر ممو  ،ديسترس تنفسي مي شود و است كه باع  خون دماغ  زوفارنكسنا

 مانند مري و ناي بچسعد و باع  هماتمز ، هموپتزي و ديسترس تنفسي شديد شود.

بزه علزت اسزتفراغ     2/6/18كزه در تزاري    بود ساله اهل روستاي ايازك استان اي د  5/3موردبيمار كودكي  :بيمار معرفي 

سزفيوژن خزون قزرار گرفزت و در آندوسزكوپي علزت       خوني بستري گرديد وبه علت كم خوني شديد چندين بار تحت تران

خونريزي زالوگرفتگي ناحيه فوقاني مري بود كه دو زالو در حين آندوسكوپي با استفراغ خارج شد و يك زالو با فورسپس 

 خونريزي بيمار قطع و با حال عمومي خوب ترخيص شد .در نهايت خارج گرديد. 

بايد بزه زالزوگرفتگي بزه عنزوان يزك علزت نزادر         ،شود قنات استفاده مي يا در مناطقي كه از آب چشمه ، رودخانهبحث : 

مزري   وزالزو ممكزن اسزت بزه مازاب عمقزي نزاي         .اخت الت خونريزي دهنده دستگاه گوارش ، تنفس و ژنيتال توجه شود

شود، حتماً  فاده ميشود كه در مناطقي كه از آبهاي آلوده است تأكيد ميلذا  ؛بچسعد و باع  هماتمز يا هموپتزي شديد بشود

هاي آلوده و تصفيه نشده منع شزود و خطزرات    مصرف آب دهنده توجه شود و عنوان يك علت خونريزي به زالوگرفتگي به

 ها به اط ع عمود برسد. ناشي از مصرف اين آب

 

 

 .زالو ، هيرودين ، استفراغ خوني ها : كليدواژه
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 مقدمه :
راستته ننلدتدها وتدتره     ازاي است  همهر بي لوجانورزا

كه درهرانتها يك  ينچاهدرودوئدده،به طول يك تاچند 

ها درامرتغذيه،حركت  ن بادكشاي .بادكش مكنده دارد

گونه زالتودرعلم   044واتصال به مدزبان دخدل هستند.

انتتد وانتتواز نبتتزي   جانورشناستتي شناستتايي شتتده 

ب چشمه، قنتات،  ودوزيست دارندكه نوز نبزي در ن

و زالت . (8كند) استخرهاي نلوده زندگي مي و رودخانه

دستگاه  و تواند ازطريق نب نلوده وارد دهان، بدني مي

چسبندگي بدون اين كه  ژندتال شودوبه مخاط بچسبد

هاي مكنده مقدار زيادي  ( وتوسط بادكش2درداست)

، كته دارد  اتستاعي  دان قابتل  چدنته  در و دكمبخون 

بزاق زالوحاوي مواد ننتي كونگتونن   .(8ذخدره كند)

هتا هدترودين نتام دارد و     ترين نن قوي است كه مهم

( و ننتي پروتئدنازهاي 2-0بدن )مهدرودين با مهار ترو

ديگر در بزاق زالتو بتا مهتار ترينستدن ، پ ستمن ،      

 شتود  اعث اخت ل انعقادي متي ب Xaانستاز و فاكتور

جتود دارد كته   يك ماده پروتئدني در بزاق زالو و.(0)

ها بته جتدار عتروق     باعث كاهش چسبندگي پ كت

به مخاط يا پوست انستان  زالو وقتي كه  .(5شود) مي

مكتد و باعتث اختت ل     خون زيتادي متي   ،چسبد مي

شتود. زالتوگرفتگي از علتل نتادر      انعقادي شديد مي

 .(2هموپتزي و هماتمز در مناطق نندمدك مي باشتد) 

تزي، ختون دمتاغ   تواند باعث همتوپ  تگي ميفزالوگر

شديد ، ديسترس تنفسي، هماتمز ، خونريزي واژينال 

خشونت صدا بشود كه البته اين موارد نادر بوده و  و

موردي در مقانت ثبت شده  هاي فقط در حد گزارش

لذا تأكدد شده است در منتاطقي   ؛(5-84و  8است )

حتمتتاب بتته  ،شتتود كتته از نب نلتتوده استتتفاده متتي 

دهنده توجه  يك علت خونريزيزالوگرفتگي به عنوان 

 كتته بتته پوستتترا زالوهتتايي . (84و 8،5،1شتتود .)

بايد با تراكشن نرام يا با استفاده از نمتك   ،چسبند مي

جتا   هر روي زالتو جابت  د، سركه ، تابش مستقدم گرما 

 ،چستبند  كه به مخاط داخلي متي را نمود و زالوهايي 

با محلول نب نمك يا توسط فورستن  ختار    بايد 

ر روي زالوهايي كه به مختاط  دهرگز نبايد  .(2نمود)

 ؛گزيلوكائدن ريختت ، چسبند نك  ميرنازوفا حلق يا

بته   ابكتردن ، زالتو ستريع    ح  ممكن است با بي ونچ

تر بدفتد و به مخاط نواحي عمقتي بچستبد    دنينقاط پا

 .(8شود) ها بسدار مشكل مي كه خار  كردن نن

 

 :معرفي بدمار
، فرزند طبدعياصل زايمان ساله ، ح5/3بدمار كودكي 

هفتم خانواده و ساكن روستاي ايازك از توابع استان 

سابقه بدمتاري و بستتري در بدمارستتان    و اي م بود 

بته علتت همتاتمز     2/5/18نداشته است . در تتاري   

حالي در بدمارستان امام خمدنتي   شديد ، ضعف و بي

 و اي م بستري گرديده كه سه روز قبل از مراجعه ملنا

رنگ پريدگي داشته است و در روز مراجعته دچتار   

در ضمن سابقه خوردن نب بود. استفراغ خوني گشته 

. در نن بتود داشته قبل نلوده از چشمه را در چندروز 

مركز چندين بار شستشوي معده داده شد و به علتت  

تحتت ترانستفدوژن   (Hb=5پايدن بودن هموگلتوبدن ) 

زي در خون قرارگرفت و به علت عدم قطتع ختونري  

به بدمارستان شهدد فهمدتده كرمانشتاه    3/5/18تاري  

اعزام گرديد . در مركز شهدد فهمدده ندز بدمار تحتت  

شستشوي معده قرارگرفت و به علت خونريزي شديد 
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اطفتال   ICUو حال عمومي بد ، در همتان شتب بته    

 بدمارستان رازي انتقال داده شد .

 PLT=80,000 بدمارستان رازي به علت  ICUدر 

      PTوPTT  ، خون وپ كت دريافتت كترد.   Hb=5و 

بتا   شستشوبود. به علت خونريزي شديد  طبدعيبدمار 

سالدن ادامه يافت و به علتت ستابقه مشتكوك     نرمال

كته   خار  گرديتد  tube NG زالوگرفتگي چندين بار

 cm3/4يك زالو به قطتر   tube NG درنهايت به همراه

نگ خار  گرديتد  به رنگ قرمز پرر cm5/2و به طول 

بررستي   بتراي د. مت و با خرو  زالو خونريزي بنتد ن 

نندوسكوپي شتد كته    0/5/18بدمار در تاري  ، بدشتر

  Gagتحريك رفلكت    در حدن نندوسكوپي به علت

دو زالتو بتا محتويتات     كترد و ندين بار استتفراغ  چ

در ضمن نندوسكوپي يك زالو  د وشاستفراغ خار  

فورستن  ختار     چسبدده به مخاط مري بودكته بتا  

و  اي ديده نشتد  گرديد . در معده و مري بدمار ضايعه

 ترخدص گرديد . بدمار با حال عمومي خوب

 

 بحث :
زالتتوگرفتگي از علتتل نتتادر همتتاتمز ، همتتوپتزي ،  

ديسترس تنفسي ، خشونت صدا ، خون دماغ شديد ، 

خونريزي ركتوم و واژينال مي باشد كه متوارد فتوق   

متوردي در   هتاي  د گتزارش بوده و فقط در حنايع ش

 (84-82و  5-1مقتتتانت ثبتتتت شتتتده استتتت ) 

 El – Awad – ME    وهمكارش يك متورد همتاتمز و

ملنا از منطقته جنتوبي عربستتان ستعودي گتزارش      

اند كه منجر به ننمي شديد و ترانسفدوژن ختون   كرده

در معاينه دقدق حلق زالتوگرفتگي   ودر بدمار گرديده 

كته بتا    شتده بتود  در ديواره خلفي حلتق مشتاهده   

در  .(1)بتود نمودن زالو خونريزي قطع گرديده  خار 

علت يك  شو همكاران Estambleگزارش موردي از 

مورد استفراغ ختوني شتديد زالتوگرفتگي درناحدته     

(. نقاي دكتر حسدن ندا سته  5خلفي حلق بوده است )

از استتان  را مورد زالوگرفتگي ناحدته نازوفتارنك    

انتد كته در دو    ش نمتوده سدستان و بلوچستان گتزار 

مورد بدمار به علت احساس متزمن جستم ختارجي    

زنده درناحدته حلتق مراجعته كترده بتود كته زيتر        

نرنكوستتكوپي مستتتقدم زالتتوگرفتگي در ناحدتته    

و در يتك متورد يتك    وجتود داشتت   نازوفارنك  

نورده شتده  كودك هشت ماهه با خون دماغ شتديد  

معمتونب   .(8كه زالوگرفتگي در ناحده بدني داشت)بود

تتترين محتتل زالتتوگرفتگي مختتاط بدنتتي و    شتتايع

دماغ  باشد كه بدمار با تظاهرات خون نازوفارنك  مي

 نمايتد   و احساس جسم خارجي در گلو مراجعه متي 

 ولي ممكن است زالو به مخاط حلق يا حتي ،(1و8)

ناي ندز بچستبد و باعتث    وتر مثل مري  يخاط عمقم

 .(1و5، 2ود )ديد بشش نف  يتنگوتظاهرات هماتمز 

و همكاران يتك متورد ختونريزي     Hernandezنقاي 

گتزارش  يائسگي داوم در يك خانم در سن م واژينال

متوجه زالوگرفتگي ناحده  ه در معاينه واژينالك كردند

 (.88وبا فورسن  زالو را خار  نمودند ) ندواژن شد

يك مورد خونريزي ركتال شديد در يك Raj-M نقاي

نمودنتتد كتته عامتتل نن  ستتاله گتتزارش  54نقتتاي 

زالتوگرفتگي ناحدتته ركتتتوم بتوده كتته ايتتن حالتتت   

 (.82مي باشد ) العاده نادر فوق

زيتو،  رواز علل شايع استفراغ خوني گاستتريت ا 

  ايت ستندرم متالوري و   و اولسرپنتدك، واري  مري

توان بته تومورهتاي    باشد و به طور بسدار نادر مي مي
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لق و مري ناحده مري و معده ، زالو گرفتگي مخاط ح

(. در بدمار ما علتت  2در مناطق نندمدك اشاره نمود)

استفراغ خوني بدمار زالتوگرفتگي متري بتود كته از     

زيترا   ؛شود نواحي غدرشايع زالوگرفتگي محسوب مي

زالو به محت  ورود بته دهتان و بدنتي بته مختاط       

تتر نتاي و    چسبد و كمتر به مخاط عمقي تر مي نزديك

ده تحتت تتأثدر استدد    رسد و با ورود به مع مري مي

موردي  هاي مدرد. در گزارش وميشود  ميمعده تجزيه 

زالو گرفتگي ناحدته حلتق باعتث     ،از مناطق مختلف

ولي با توجه به اينكه زالتوگرفتگي   ،هماتمز شده بود

توصتده  ، باعث هماتمز شديد بشود دتوان مري ندز مي

شتتود در منتتاطق ننتتدمدك عتت وه بتتر معاينتته   متتي

هتاي   دستتگاه گتوارش، مختاط    هاي فوقتاني  قسمت

درند و نندوستكوپي  گتر ندز مورد بررسي قرار  عمقي

كته بتا    چترا  ؛تشخدصي در اسرز وقت انجام گتردد 

موقتتع و درمتتان مقتهتتي كتته همانتتا   تشتتخدص بتته

توان از عوارض جتدي   مي ،باشد كردن زالو مي خار 

 جلوگدري نمود.

خصوص اهالي  پدشنهاد مي شود به عموم مردم به

ه بدشتتتر از نب چشتمه و قنتتات استتتفاده  روستتا كتت 

و عوارض ناشي از نن  رفتگيدر مورد زالوگ ،كنند مي

 اط عات نزم داده بشود.
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