
چه چيزى باعث خونريزى داخلى مى شود؟ 
عوامل متعدد� باعث خونر�ز� داخل� م� شود. برخ� از عوامل 
خطر خونر�ز� داخل� شامل استفاده از داروها� ضد انعقاد�، 

هموفيل�، بيمار� خون� ارث� نادر و تروماست.
داخل� خونر�ز�  علل  نيز  خاص  پزش��  اختالالت 
 شناخته شده است. عالوه بر ا�ن، مصرف برخ� از داروها با 
خونر�ز� داخل� ارتباط داده م� شود مانند مصرف  طوالن� مدت 
داروها� غيراستروئيد� ضدالتهاب� (NSAIDs) ا�ندومتاسين 
، ناپرو�سن و ا�بوپروفن .اگرچه خونر�ز� جزئ� داخل� خود 
به  خود درمان م� شود، اما مم�ن است عوارض خاص� داشته 
باشد. اگر بيمار ط� خونر�ز� ميزان قابل توجه� خون از دست 
بدهد، مم�ن است به تزر�ق خون نياز پيدا �ند.در زمينه  درمان 
خونر�ز� داخل� ، مم�ن است پزش¢ ��� از روش ها� ز�ر را 
توصيه �ند: * شناسا�� محل خونر�ز�  * مد�ر�ت آسيب ها�� 

�ه مم�ن است براثر خونر�ز� رخ دهد.

 عالیم خونریزى داخلی:

درد شكم:
درد ش�م م� تواند ��� از نشانه ها� خونر�ز� داخل� باشد. درد 

ش�م در ناحيه بين قفسه سينه و �شاله ران.
با ا�ن  حال، ا�ن درد لزومًا به معنا� خونر�ز� داخل� نيست و 
م� تواند نتيجه گرفتگ� معده مانند گاستروانتر�ت و�روس� 
باشد .در صورت بروز هرگونه ناراحت� غيرمعمول ش�م، توصيه 

م� شود فورًا به پزش¢ مراجعه �نيد.

وجود خون در مدفوع:
از عال�م خونر�ز� در دستگاه گوارش وجود خون قرمز روشن �ا 
تيره در مدفوع است. ناگفته نماند �ه مصرف مواد غذا�� مانند 
چغندر وگوجه فرنگ� نيز باعث قرمز شدن مدفوع م� شود .با 
انجام �¢ آزما�ش ساده م� توان علت خونر�ز� را فهميد.گاه� 
اوقات وجود خون در مدفوع به دليل  خونر�ز� در قسمت فوقان� 
مانند معده، مر� و ابتدا� روده �وچ¢ است �ه باعث م� شود 

مدفوع  سياه  رنگ و قير� شود .

* استفراغ خون:
بازگرداندن غذا از معده همراه با ل�ه ها� خون  (قرمز �م رنگ �ا 
پررنگ) م� تواند نشانه  د�گر� از خونر�ز� داخل� باشد.خون در 
استفراغ مم�ن است از دستگاه گوارش فوقان� �عن� حلق، مر� و 
دهان باشد. استفراغ گاه به گاه اما طوالن� مدت �ا استفراغ با فشار 

م� تواند باعث پارگ� عروق خون� �وچ¢ شود.

* سرفه خونى:
سرفه خون� شامل مخاط حاو� ل�ه خون مم�ن است از ر�ه ها  �ا 
گلو  سرچشمه گرفته باشد. گاه مخاط آغشته به  رگه ها�� از خون 

نشان دهنده خونر�ز� داخل� است.
در بسيار� از موارد، خون دفع شده هنگام سرفه دارا� حباب 

است  �ه مم�ن است مخلوط� از مخاط و هوا از ر�ه باشد.

 ادرار خونى:
خون در ادرار نشانه د�گر� از خونر�ز� داخل� است. در برخ� 
موارد، مقدار خون در ادرار به حد� �م است �ه تنها در ز�ر 
مي�روس�وپ م� توان آن را د�د.وجود خون در ادرار را م� توان 
با  مش�الت �ليه �ا بخش� از دستگاه ادرار� و مثانه �ا از �ار 

افتادن �ليه مرتبط دانست.

خونريزى واژينال:
دوره ها� قاعدگ� نامنظم سنگين و طوالن� مدت م� تواند 
نشانه خونر�ز� داخل� باشد. دوره طبيع� قاعدگ� معموال 
٤ روز با ٢-٣ روز اضافه است، و به طورمعمول بعد از هر ٢٨ روز 
رخ  م� دهد.خونر�ز� واژ�نال پس از �ائسگ� مم�ن است به 
عوامل متعدد� ارتباط داشته باشد �ه اغلب آن ها  قابل درمان 
است.خونر�ز� غيرطبيع� واژ�نال نيز به بيمار�  سرطان 
ارتباط داده  شده است. زنان� �ه پس از �ائسگ� دچار خونر�ز� 
قاعدگ� م� شوند، ١٠ درصد بيشتراز د�گران در معرض خطر 

سرطان قرار دارند.

سندروم كمپارتمان:
سندروم �مپارتمان حالت� است �ه در آن براثر باال رفتن فشار 
بافت در هر�¢ از اندام ها ، درد  شد�د� در آن به وجود م� آ�د 
و پيامد ا�ن افزا�ش فشار، �اهش جر�ان خون در بافت و �اهش 
در ا�سيژن رسان� است.بيماران مبتالبه سندروم �مپارتمان 
معموًال دچار �اهش جر�ان خون م� شوند و درنتيجه با آسيب  

د�دگ� جد� اعصاب مواجه م� شوند .سندروم �مپارتمان به 
ب� حس� و مش�ل درحر�ت منجرم� شود. سندروم �مپارتمان 
در طوالن� مدت مم�ن است عال�م� مانند گرفتگ� عضالن�، 

نارسا�� �ليه و آسيب ها� عصب� داشته باشد.

شوك:
شوÉ ��� از نشانه ها� مرتبط با خونر�ز� شد�د داخل� است. 
شوÉ معموًال نتيجه �اهش خون در سيستم گردش خون است.
عال�م شوÉ مم�ن است شامل افزا�ش ضربان قلب، عرق �ردن 
( عرق سرد)، پا�ين آمدن فشارخون و وخامت عمل�رد ذهن� 

باشد.

* مفاصل دردناك:
در برخ� موارد، به دليل فشار� �ه عمل�رد مفاصل رو� 
 Éرگ ها� خون� ا�جاد م� �ند، مم�ن است مفاصل درد نا
شود. ا�ن امرباعث خونر�ز� داخل� م� شود. برخ� از بيماران 
مبتالبه هموفيل� درد را مزمن، غيرقابل  تحمل و غيرقابل �نترل 
م� دانند.ا�ن نوع خونر�ز� معموًال در بيماران� �ه دارو� ضد 

انعقاد مصرف م� �نند، شا�ع است.

خونريزى در سر:
خونر�ز� در سر نيز نشانه ها�� دارد �ه ضعÌ عموم� بدن، 
گيج�، سردرد، ل�نت زبان، تغيير وضعيت ذهن� و مش�الت 

بينا�� از جمله آن است.

 

اخيراً متوجه شده ام �ه از زمان� �ه به منزل جد�د 
نقل م�ان �رد�م، فرزندانم دچار سرفه شده اند. 
آ�ا احتمال دارد �ه سيستم  تهو�ه باعث بروز ا�ن 

مش�ل شده باشد؟
 سرفه ها�� �ه خوب نم� شود م� تواند به علت ها� 
مختلÌ محيط� �ا  پزش�� باشد. برا� مثال، اگر 
فيلترها� دستگاه تهو�ه برا� مدت  زمان طوالن� 
تميزنشده باشد، غبار، گرده �ا سا�ر مواد حساسيت زا به 
خانه راه پيدا م� �ند و باعث آبر�زش از بين� م� شود. هنگام 
خواب �ه بچه ها دراز م� �شند، ترشحات  بين� به پشت 
گلوراه پيدا م� �ند و باعث سرفه �ردن آن ها م� شود. اگردر 
خانواده سابقه آسم دار�د، با�د ا�ن ن�ته را درنظر بگير�د �ه 
مم�ن است بچه ها دچار عال�م بسيار خفيÌ آسم شده اند �ه 
با قرارگرفتن درمحيط جد�د تحر�¢  شده است. �¢ بيمار� 
جد� �ه با دستگاه تهو�ه ارتباط دارد، پنومون� لژ�ونال�� 
است. ا�ن با�تر� م� تواند �¢ عفونت جد� ر�و� ا�جاد 
و اغلب افراد� را �ه در �¢  واحد  مشترÉ به سر م� برند، 
آلوده  �ند. اگرچه احتمال ا�ن مورد بسيار �م است، اما 
برا� بررس� مش�ل فرزندانتان حتما به پزش¢ عموم� 

�ا  متخصص اطفال مراجعه �نيد.
من ٤٩ سال دارم و اخيرًا  آزما�ش خون داده ام. 
به گفته پزش� نتيجه  آزما�ش، �مبود  فر�تين 
( پروتئين ذخيره ساز آهن) را نشان داد و او ف�ر 
م� �ند  �ه ا�ن مش�ل به  تنگ� نفس �ه هميشه دارم، 

ارتباط دارد. لطفًا راهنما�� �نيد.
هرگونه عال�م �ا نگران� درباره مش�ل جسم� تان 
را با�د با پزش¢ خود در ميان بگذار�د. اندازه گير� 
ميزان فر�تين آزما�ش� است �ه پزش�ان برا� 
تعيين مقدار آهن در بدن تجو�ز م� �نند. فر�تين پا�ين 
نشانه ا� از �اهش  ميزان  آهن دربدن است. �اهش آهن، 
م� تواند رو� تنفس تاثير بگذارد. بدن به آهن برا� توليد 
هموگلوبين و گلبول ها� مؤثر نياز دارد. ا�ن گلبول ها 
ا�سيژن را از ر�ه به بدن منتقل م� �ند. پا�ين بودن ميزان 
فر�تين ، به �اهش ميزان آهن و درنتيجه هموگلوبين منجر 
م� شود. ا�ن به آن معناست �ه قلب و ر�ه با�د سخت تر �ار 
�ند تا  ا�سيژن به بافت برسد. ا�ن حالت م� تواند دليل 
تنگ� نفس شد�د باشد. پزش¢ با تشخيص دليل �مبود 

فر�تين و آهن درمان مناسب را آغاز م� �ند. 
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طبق نتا�ج �¢ مطالعه جد�د، در �ود�ان� �ه در معرض آفت �ش ها قرار م� گيرند،  خطر بروز مش�الت رفتار� افزا�ش م� �ابد. به گزارش مهر، آفت �ش ها� موسوم به «پيرتيروئيد» 
�ه عمدتًا برا� محصوالت �شاورز� استفاده م� شود، در برخ� حشره �ش ها و محصوالت مورداستفاده برا� درمان شپش سر، گال و �¢ هم به �ار م� رود. به گفته گروه� از محققان 

فرانسو�، «پيرتيروئيد» همانند بسيار� از انواع حشره �ش ها به اعصاب آسيب م� رساند.  
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موضوع سواالت درباره مش�الت جسم�  و پزش��  

مبتال به همه افراد در همه جاست امروز نمونه ا� 

از پاسخ ها� د�تر «مارتين اس�ر» ��� از پزش�ان 

معروف انگليس� را به سواالت بيماران آورده ا�م.

نشانه ها�� 
از خونر�ز� داخل�

در  داخل�  –خونر�ز�  عليرضا  مترجم 
برخ� موارد به راحت� تشخيص داده 

نم� شود.
اگر خونر�ز� سر�ع �ا شد�د باشد، احتمال 
تورم وجود دارد. از طرف� اگر خونر�ز� به  
طور همزمان در قسمت ها� مختل¥ بدن 
رخ دهد، مم�ن است باعث شو¨ �ا �اهش 

هوشيار� فرد شود.
 ��به گفته محققان و به نقل از سا�ت نيوزو
، نشانه ها� خونر�ز� داخل� به طور قابل  
دارد.  بستگ�  خونر�ز�  محل  به  توجه� 
خونر�ز� تدر�ج� داخل� مم�ن است عامل 
خطر �م  خون� باشد �ه در نها�ت به خستگ�، 
از دست دادن انرژ�، تنگ� نفس و رنگ  
پر�دگ� منجرم� شود.خونر�ز� دستگاه 
گوارش باعث دفع مدفوع خون� م� شود. 
ادرار�  در دستگاه  خونر�ز�   ، همچنين 

مم�ن است به خون� شدن ادرار بينجامد.
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