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خالصه
سابقه و هدف :خونریزی غیرطبیعي رحمي زیر  81سالگي در دختران نادر است .در صورت بروز چنین مواردی باید ضایعات موضعي ،تروما ،جسم خارجي در واژن ،تومورهای
بدخیم ژنتیتال و بلوغ زودرس را در نظر داشت .زالو از علل نادر خونریزی واژینال شدید قبل از بلوغ مي باشد .یك مورد خـونریزی قبل از بلوغ به علت زالو معرفي مي گردد.
گزارش مورد :دختر  1ساله به دنبال سه روز خونریزی واژینال بدون درد به اورژانس بیمارستان مراجعه نمود .خونریزی در طي دو روز اول در حد متوسط بوده که روز سوم با
تشدید خونریزی و دفع لخته فراوان مراجعه کرد .بیمار سابقهای دال بر وجود تروما ،اختالل انعقادی ،بیماری سیستمیك و مصرف دارویي نداشت ،ولیکن سابقه شنا در نهر گل
آلود در چند روز قبل از مراجعه به اورژانس را ذکر مي نماید .بعد از معاینه دستگاه تناسلي ،تودهای سیاه رنگ با حرکات موجي شکل در یك سوم تحتاني واژن که مختصری
از آن بیرون واژن بود ،مشاهده گردید .زالو با استفاده از فورسپس و پنس ،بدون صدمه به هایمن خارج گردید .بعد از گذشتن مدت کوتاهي خونریزی قطع شد .در ویزیت مجدد
روز بعد مددجو خونریزی واژینال نداشت و بدون مشکل مرخص شد.
نتیجه گیری :در خونریزی واژینال قبل از بلوغ ،بررسي دقیق دستگاه تناسلي و گرفتن شرححال شنا یا استحمام در آب نهر ،چشمه ،قنات و استخرهای آلوده ضروری مي باشد.
واژههای کلیدی :زالو ،خونریزی واژینال ،قبل از بلوغ.

مقدمه
خونریزی غیرطبیعي رحمي زیر  81سالگي در دختران نادر است .در صورت

( ،)81رکتوم ( )88و مثانه ()81گزارش شده است .کساني که به طور معمول از آب

بروز چنین مواردی باید ضایعات موضعي ،تروما ،جسم خارجي در واژن ،تومورهای

تصفیه نشده یا آلوده جهت حمام کردن ،نوشیدن ،یا شنا کردن .استفاده ميکنند،

بدخیم ژنتیتال و بلوغ زودرس را در نظر داشت ( .)8یکي از علل نادر خونریزی

زالو مي تواند از طریق ملتحمه ،قرنیه ،واژن ،ولو و مجرای ادرار و دهان و بیني وارد

غیرطبیعي واژینال در دختران زیر  81سال ،اتصال زالو به مخاط واژن ميباشد (9و.)1

شو د و برای چند روز و هفته در آنجا باقي بماند .یکي از مهمترین عالئم ،خونریزی

در مطالعهای که توسط  Aribargو همکاران به منظور بررسي علل خونریزی

مداوم در بیماراني است که در معرض آن هستند .عالئم دیگر سردرد ،خستگي و

واژینال در دختران زیر  81سال مراجعه کننده به بیمارستان King

ناراحتي است ( .)89پس از جدا شدن زالو ،زخم ميتواند برای ساعتها خونریزی

 ،hulalongkorn Memorialبانکوک ،تایلند بین سال  8318تا  1111انجام

کند (متوسط زمان تقریبي  81ساعت است اما ميتواند به مدت  7روز باشد) که

شده بود 81/1 ،درصد موارد خونریزی واژینال به دنبال ورود زالو به واژن بعد از شنا

ناشي از طیف گسترده ای از آنتيکوگوالنتها و آنزیمهای بزاق مانند هیرودین،

در تاالب یا رود رخ داده بود ( .)1زالو گونههای مختلفي دارد که در دو نوع آبزی و

آنتاگونیست فاکتور فعال کننده پالکتها و کالژناز ميباشد ( .)1بزاق زالو همچنین

دوزیست شناخته شده است ( .)4گونههای آبزی زالو دارای توزیع در سراسر جهان

حاوی موادی است که باعث بروز بي حسي ميشود و از تشخیص نیش زدن آن

هستند .آنها عمدتا در منطقه مرطوب یافت مي شوند .خونریزی واژینال به علت

جلوگیری ميکند (84و .)1بر خالف زالو خاکي که به طور خودبخودی پس از خوردن

ورود زالو به واژن نادر است اما چندین حادثه در دختران قبل از قاعدگي و زنان

یك وعده غذایي خون ،جدا ميشود ،زالو آبزی در طول زمان طوالني به میزبان

یائسه از نقاط مختلف جهان گزارش شده است .تقریبا تمام موارد از مناطق گرمسیری

متصل مانده و باعث عوارض ميشود .خونریزی طوالني مدت واژینال در بسیاری

و نیمه گرمسیری گزارش شده است و پس از شنا یا حمام کردن در آب شیرین رخ

از موارد یکي از مهمترین ویژگيهای آن بود و دیواره واژن شایعترین محل نیش

داده است ( .)1اندازه آن از حدود  1میليمتر تا نزدیك به  41سانتيمتر متغیر است

زدن آن است ( .)1اتصال واژینال زالو ممکن است موجب شوک هیپوولومیك و کم

زالو یك قسمت مکنده دهاني به عنوان یك دهان و یك مکنده کودال برای حرکت

خوني شدید شود .بنابراین ،به منظور کاهش بیماریهای ناشي از شکست یا تاخیر

دارد زالو معموال در کودکان ،پس از حمام در رودخانه و تاالب یافت ميشود (.)2

در تشخیص ،ارائه دهندگان مراقبتهای بهداشتي باید احتمال اتصال واژینال زالو را

زالو در مکانهای مختلف بدن انسان مانند بیني ( ،)7حلق ( ،)1حنجره ( ،)3مری

در زنان ساکن مناطق روستایي و کساني که از آب رودخانه برای نوشیدن و حمام
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کردن استفاده مي کنند و با خونریزی واژینال مراجعه مي کنند ،در نظر داشته باشند

دارد .در مطالعه  Hannanو همکاران ورود زالو به منافذ تحتاني بدن (رکتوم ،واژن

( .) 81با توجه به اینکه نحوه اداره و درمان خونریزی واژینال به علت زالو در منابع

و مجرای ادرار) اتفاق رایجي در کودکان روستایي در بنگالدش بود ( .)81در مطالعه

زنان و مامایي ذکر ن شده ،یك مورد خونریزی واژینال قبل از بلوغ به علت زالو که

 Yaghmaieدر یك دختر نوجـوان  89ساله ،خونریزی غیرطبیعي واژینال به

منجر به آنمي دختر  1ساله شده ،معرفي مي گردد.

علت زالو گــزارش شده اســت ( )82زالو ميتواند از طریق آبهای آلوده وارد واژن
شود و بدون درد به مخاط بچسبد و از طریق هیدرودین ،آنتي کواگوالن قوی و سایر
آنتي پروتئازهای موجود در بزاق موجب اختالل انعقادی ( )1و خونریزی طوالني
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شود .فاکتورهای آنتي کواگوالنهای موجود در بزاغ زالو مانند هیرودین باعث تداوم

بیمار دختر  1ساله اهل روستای گرکز بجنورد ،خراسان شمالي است که در

خونریزی زیاد به مدت طوالني ميشود ( .)87مدیریت درمان آلودگي و گزش زالو

مرداد ماه  8937به دنبال سه روز خونریزی واژینال بدون درد به اورژانس بیمارستان

شامل دو قسمت ميباشد .اولین اولویت درمان شامل احیاء یا انتقال خون بر اساس

بنت الهدی بجنورد مراجعه کرده بود .به اظهار مادر بیمار ،خونریزی در طي دو روز

شرایط بیمار است .بیمار ما با کریستالوئید داخل وریدی و قرص سولفات آهن و اسید

اول در حد متوسط بوده که روز سوم با تشدید خونریزی و دفع لخته فراوان به

فولیك تحت درمان قرار گرفت .یکي دیگر از مولفههای مهم مدیریت درمان ،حذف

اوژانس بیمارستان بنت الهدی مراجعه کرد .در اخذ شرح حال از مادر کودک هیچ

زالو است .زالو نباید به صورت اجباری برداشته شود ،زیرا قسمت مکنده زالو ممکن

سابقه ای دال بر وجود تروما ،اختالل انعقادی و بیماری سیستمیك را ذکر نمي کرد.

است در زخم باقي بماند و باعث خونریزی مداوم و عفونت شود .بنابراین ،حذف آن

سابقه جراحي و بستری در بیمارستان و مصرف دارویي نداشت ولیکن در چند روز

را ميتوان با استفاده از نمك ،الکل یا سرکه تسهیل کرد ( .)81پس از برداشتن باید

گذشته در نهر گل آلود آب بازی نموده است .در مدت سه روز خونریزی از دستگاه

زخم پانسمان فشاری شود ( .)83اگر خونریزی بعد از یك دوره کوتاه متوقف شود،

تناسلي به هیچ مرکز درماني مراجعه نکرده بود .توسط متخصص زنان ویزیت شد و

هیچ درمان دیگری الزم نیست .اگر خونریزی همچنان ادامه داشته باشد ،واژن باید

با توجه به رنــگ پریــده بودن بیمار ،آزمایشات ( CBC diffشمارش کامل

بررسي شود و با س رم نرمال سالین نقطه خونریزی دهنده باید به طور کامل شسته

سلول های خوني)( Iron ،آهن)( PLT ،پالکت)( TIBC ،ظرفیت آهن

شود تا اطمینان حاصل شود که بزاق زالو کامال حذف مي شود .سپس واژن باید با

ترانسفرین) درخواست شد (جدول  .)8متخصص زنان در معاینه فیزیکي عمومي

گاز محکم پك شود و پس از  14ساعت برداشته شود ( Ikizceli .)1و همکاران

یافته غیرطبیعي گزارش نکرد .در معاینه دستگاه تناسلي خارجي ضایعهای مشاهده

و  Rahmaniو همکاران ذکر کرده اند گاز خیس شده در محلول ترومبین در

نشد .پـس از انجـام مشـاوره بیهوشـي بیمار سریعا به اتاق عمل منتقل گردید تا با

صورت ادامه خونریزی ميتواند تجویز شود .پس از کنترل خونریزی ،زخم باید برای

اسپکولوم بیني واژن معاینه شود .بعد از انتقال به اتاق عمل و معاینه مجدد ،تودهای

عالئم عفونت بررسي شود (11و .)83در مورد حاضر زالو بعد از ششتشوی محل با

سیاه رنگ با حرکات موجي شکل در یك سوم تحتاني واژن که مختصری از آن

سرم شستشوی نرمال سالین با استفاده از پنس و فورسپس جراحي بدون بیهوشي

بیرون سطح هایمن بود ،مشاهده شد .بعد از شستشوی موضع با سرم شستشوی

عمـومي خارج شد .این مورد خونریزی بدون استفاده از پانسمان فشاری متوقـف

نرمال سالین با استفاده از پنس و فورسپس زالو بدون صدمه به هایمن خارج گردند.

شد .در حالي که در مطالعه  Yaghmaieبـا اسـتفاده از پانسـمان فشـاری،

بعد از گذشتن مدت کوتاهي خونریزی قطع شد .بــا توجه به هموگلوبولین g/dl

خـونریزی واژینـال متوقف گردیده بود (.)82

 7/1و کم خوني نرموکروم نرموسیتیك (جدول  ،)8جهت بررسي آنمي کودک

در ویزیت مجدد روز بعد مددجو خونریزی واژینال نداشت و بدون مشکل

مشاوره اطفال داده شد که دستور مصرف قرص آهن و اسیدفولیك به مدت یك ماه

مرخص شد .هر چند که به دلیل هموگلوبولین  7/1 g/dlو کم خوني نرموکروم

و کنترل ( Ironآهن)( Hb ،هموگلوبین)( HCT،هماتوکریت)( TIBC ،ظرفیت

نرموسیتیك به دلیل حجم خونریزی زیاد ،قرص آهن و اسید فولیك تجویز شده بود.

آهن ترانسفرین) بعد از اتمام داروها داده شد .در ویزیت مجدد روز بعد ،بیمار خونریزی

در چندین مطالعه شوک هیپوولمیك و آنمي شدید به دلیل حجم زیاد خـونریزی از

واژینال نداشت و بدون مشکل مرخص شد .جهت رعایت مسائل اخالقي رضایت

محل اتصال زالو ،منجر به ترانسفوزیون خون شده بود ( .)81بنابراین با وجود اینکه

آگاهانه از قیم قانوني کودک جهت نشر مقاله بدون ذکر نام و مشخصات بیمار در

زالو از علل نادر خونریزی واژینال شدید قبل از بلوغ مي باشد ،بررسي دقیق دستگاه

جهت گسترش علم اخذ گردید.

تناسلي خارجي و واژن ،گرفتن شرح حال شنا یا استحمام در آب چشمه ،قنات،
رودخانه و استخرهای آلوده ضروری به نظر ميرسد .آموزش های الزم بهداشتي

جدول  .8شرح آزمایشات دختر  1ساله
شرح آزمایش

درماني و انتقال اطالعات الزم در خصوص آلودگي زالو و عوارض ناشي از آن به

Hct=18/9 %

Hb=7/1 g/dl

RBC=1/71 U/L

WBC=7911 U/L

MCH=12/1 pg

MCHC=99/1g/dl

MCV=71/9 fL

Plt=929* 819 U/L

Eosinophil=1

Monocyt=81

Lymph=44

Iron=91

TIBC=143

Neutrophil=48

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه علت خونریزی قبل از بلوغ اتصـال زالـو بـه مخاط واژن بوده
است .زالو تمایل زیادی برای وارد شدن به منافذ بدن دارد که عوارض بدی به دنبال

مردم مناطق اندمیك و روستایي جهت پیشگیری از عوارض ضروری به نظر
ميرسد.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از پرسـنل بخـش جراحـي زنـان ،اتـاق عمـل و مـدارک پزشـکي
بیمارستان بنت الهدی شهر بجنورد ،تقدیر و تشکر مي گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Abnormal vaginal bleeding under the age of 10 is rare among girls. In such
cases, local lesions, trauma, intra–vaginal foreign body, malignant genital tumors, and precocious puberty should be
taken into account. Leech infestation is one of the rare causes of severe prepubertal vaginal bleeding. One case of
prepubertal vaginal bleeding due to leech infestation is presented here.
CASE REPORT: An eight–year–old girl referred to the emergency department after three days of painless vaginal
bleeding. The bleeding was moderate during the first two days and the patient experienced intensified bleeding and large
menstrual clots on the third day. The patient had no history of trauma, coagulation disorder, systemic illness, and drug
use, but noted the history of swimming in the muddy creek within a few days before referral to the emergency department.
After examining the genital system, a black mass with wavelike movements was observed in the lower one-third of the
vagina, and a piece of it was slightly out of the hymen. The leech was removed by forceps without damaging hymen.
After a short time, the bleeding stopped. On the next visit, the patient had no vaginal bleeding and was discharged without
any problem.
CONCLUSION: In cases of prepubertal vaginal bleeding, accurate examination of the genital system and evaluating
the history of swimming or bathing in contaminated creeks, springs, qanats and pools are essential.
KEY WORDS: Leech infestation, vaginal bleeding, prepubertal period.
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