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Abstract: 

 

Background: Bowel obstruction is a common cause of emergency surgical interventions. The 

most common etiologies are adhesion bands, hernias, tumors, and in children, intussusception. 

Bezoar is an uncommon cause of bowel obstruction. Some fruits such as persimmon tend to 

form bezoars, and as this fruit is used ubiquitously in Iran, it was decided to evaluate the 

etiology and seasonal distribution of bowel obstruction in Kashan. 

Material and Methods: This cross-sectional study was performed on patients who were 

admitted due to intestinal obstruction in Shahid Beheshti Hospital, Kashan, from 2012 to 2017. 

Relevant information including demographic data, etiology of bowel obstruction and the 

season of admission were obtained. Data were entered in SPSS software. For analysis, chi-

squared test and Fisher test were used. 

Results: Three-hundred seventy patients with a mean age of 52.07±10.05 years were included. 

Adhesion band was the most common etiology of bowel obstruction (26.2%), followed by 

intussusception (8.6%) and bezoar (7.2%). Adhesion band was the most common etiology in 

all seasons; bezoars were more common in fall and winter (8.7% and 7.8%, respectively).  

Conclusion: Bezoar is a common cause of bowel obstruction in Kashan. As a higher incidence 

was observed in fall and winter, it is probably associated with ingestion of bezoar-inducing 

fruits such as persimmon. According to this high incidence and associated morbidity and 

mortality, preventive measures, including patient education and improvement of dental health 

seem to be essential. 
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 مقدمه

جراحی علل انجام ترین از شایع ،مکانیکی روده انسداد

ترتیب عبارتند از: به هاآن ترینعمدهو  گردداورژانسی محسوب می

(، درصد 83) (Adhesion band)چسبندگی ناشی از جراحی قبلی 

. [1]( درصد 8/0( و بزوار )درصد 3(، تومورها )درصد 5ها )هرنی

به انسداد روده باریک و  ،انسداد از نظر محلّ ،انسداد مکانیکی روده

های ناشی از جراحی چسبندگیشود. انسداد روده بزرگ تقسیم می

را درگیر باریک باشد که روده میرین علت انسداد روده تقبلی، شایع

ی برای یافتن روش یهای گذشته، مطالعات فراواندر طی سالکند. می

 مچنانولی ه ،چسبندگی روده انجام گرفته استجلوگیری از  برای

چسبندگی روده  انسداد ناشی از به علتموارد بستری و جراحی 

 .[2]نیافته است  کاهش
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افتد و از بزوار نیز اغلب در روده باریک اتفاق میانسداد ناشی 

یک علت نادر برای انسداد مکانیکی روده گزارش شده است عنوان به

ر اما در مورد شیوع علل مختلف انسداد مکانیکی روده د .[1]

است.  شدهگزارش ی تمطالعات کشورهای مختلف، نتایج بسیار متفاو

در کشورهای آفریقایی، از جمله سودان و نیجریه، شیوع بسیار باالی 

 شناختهعنوان علت انسداد روده به( درصد 14تا  3ولولوس )

موارد انسداد روده باریک، از درصد  30در اتیوپی، علت  د.وشمی

موارد انسداد روده بزرگ،  از درصد 30ولولوس روده باریک و علت 

. در پاکستان، انسداد [3-6]ولولوس سیگمویید گزارش شده است 

روده باریک در زمینه توبرکولوز، دومین علت شایع انسداد پس از 

بزوار ، در کل. [8،7] موارد( درصد 43تا  25باشد )چسبندگی می

 8/4تا  4/0) گرددمحسوب میناشایع انسداد روده  نسبتاًعوامل  وجز

کشورهای آسیایی و  مطالعاتاما . در مطالعات مختلف(درصد 

باالتری از بزوار را شیوع یونان، ترکیه و چین،  مثل اروپای جنوبی

رژیم  علتهبتواند می کنند کهنسبت به سایر کشورها گزارش می

هایی مثل خرمالو و مصرف بیشتر میوه آن مناطق، مثالً خاصّغذایی 

یک در  .[10،9] باشندکننده ایجاد بزوار میباشد که مستعد مرکبات

عنوان در ایران )اهواز( انجام شده است، شیوع بزوار بهکه مطالعه 

. [11] گزارش شده است درصد 4/2 ،وس و انسداد رودهئعلت ایل

ترین در مطالعه دیگری که در جنوب ایران انجام شده است، شایع

 خالصه:

در اطفال انواژیناسیون نیز ، تومورها و هافتقهای قبلی، های ناشی از جراحیچسبندگی انسداد مکانیکی روده،ترین علل شایع :سابقه و هدف

. با توجه به میزان مصرف ارتباط داردهای خاصی از جمله خرمالو باشد که با مصرف میوهباشد. یکی از علل نادرتر انسداد، بزوار میمی

 د.شباالی این میوه در منطقه کاشان، علل انسداد و توزیع فصلی آن در کاشان بررسی 

با تشخیص انسداد روده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان  1395 تا 1390 سالبر روی بیمارانی که از ، ین مطالعه مقطعیا :هامواد و روش

انجام گرفت. اطالعات مربوطه شامل خصوصیات دموگرافیک، علل انسداد روده، محل انسداد و فصل بستری از پرونده بیماران  ،بستری شدند

 .های کای دو و فیشر استفاده گردیدشد و برای تحلیل از آزمون  SPSSافزاروارد نرم ،آوریها پس از جمعاستخراج و ثبت شد. داده

 6/8) انواژیناسیون درصد(، 2/26) قبلی جراحی از ناشی چسبندگی. شدند مطالعه وارد 07/52±05/10بیمار با میانگین سنی  370 :نتایج

( شیوع باالتری نسبت درصد 8/7و  7/8ترتیب ند. بزوار در فصل پاییز و زمستان )بهبود انسدادترین علل شایع درصد( 2/7) و بزوار درصد(

 به سایر فصول داشت. 

مرتبط  این یافته احتماالً که شدبامیه در فصل پاییز و زمستان در کاشان ژویبزوار علت شایعی برای انسداد مکانیکی روده به گیری:نتیجه

ومیر مرتبط با انسداد روده، اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش عوارض و مرگ. با توجه به استکننده بزوار های ایجادبا مصرف باالی میوه

 رسد.همگانی و بهبود بهداشت دهان و دندان ضروری به نظر می

 انسداد روده، بزوار، علت انسداد، چسبندگی روده کلیدی:واژگان
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اند، چسبندگی ناشی ل انسداد روده که منجر به عمل جراحی شدهلع

( درصد 7( و فتق )درصد 17(، توده )درصد 48) از جراحی قبلی

روده انسداد جداگانه برای عنوان علت و بزوار به ش شده استارگز

اختالالت  :علل اصلی ایجاد بزوار عبارتند از. [12]ذکر نشده است 

روپاتی دیابتی( و حرکتی معده )مثل جراحی قبلی معده و گاست

. همچنین اشکال مثل خرمالو، کدو و مرکبات هاییخوراکیمصرف 

کننده بزوار گزارش شده عنوان عامل مستعددر جویدن کامل غذاها به

اختالالت عملکرد معده و سابقه جراحی قبلی معده،  .[13-15] است

ممکن  در ادامهکه  شوندایع باعث تشکیل بزوار در معده میطور شهب

در ایران مصرف باعث انسداد گردند.  ،است وارد روده باریک شده

و  کدو ،کنند، مانند خرمالومستعد بزوار می هایی که فرد راخوراکی

در  بر شیوع باالی بزواری، همچنین شواهد بالین .مرکبات زیاد است

علل انسداد در ند. با توجه به این شواهد، رداللت دا منطقه کاشان

د. با بررسی شدر شهر کاشان انسداد روده  خاطرهبیماران بستری ب

های یی مثل خرمالو و مرکبات در فصلهامصرف میوهکه اینتوجه به 

در این مطالعه انسداد نیز  واملتوزیع فصلی عمتفاوت است، مختلف 

 .قرار گرفتبررسی مورد 

 

 هامواد و روش

منظور تعیین حجم نگر، بهتوصیفی گذشته این مطالعهدر 

درصد و با سطح  4نمونه با توجه به نسبت شیوع بزوار به میزان 

شد. نفر تعیین  370درصد، حجم نمونه  2درصد و دقت  95اطمینان 

بیمارانی  تمامهای با مرور پروندهگیری به روش سرشماری و نمونه

با تشخیص انسداد روده در  1395تا اسفند  1390که از فروردین 

پس انجام گرفت.  ،ندبودتان شهید بهشتی کاشان بستری شده بیمارس

بیمارانی که در (، پرونده 2415از تصویب پروپوزال )شماره ثبت 

اساس وجود )بر ، انسداد گوارشی ذکر شده بودهاآن لیهاوّ تشخیص

انتخاب  اتساع شکم و عدم دفع گاز و مدفوع( الینی درد وم بعالئ

اساس تشخیص )برها آندرمورد و بیمارانی که تشخیص نهایی  شد

 ،ذکر شده بودانسداد روده باریک یا کولون  نهایی مندرج در پرونده(

مثل انسداد  ،های دیگربیمارانی که تشخیصوارد مطالعه شدند. 

خروجی معده داشتند و همچنین بیمارانی که اطالعات موجود در 

 ،از مطالعه حذف شدند. علت انسداد ،ها کامل نبودپرونده آن

که در پرونده های تصویربرداری و الپاروتومی بیماران براساس یافته

. اطالعات مربوطه در مورد سن داده شد تشخیص ،ثبت شده بود

بیماران، جنس، سال و فصل، محل انسداد )انسداد روده باریک یا 

(، علت انسداد روده )باندهای چسبندگی ناشی از جراحی بزرگ

بزوار(،  ،انواژیناسیون ،تومور، هرنی، دیورتیکولیت ،ولوولوس ،قبلی

و همچنین  (شکمیل جراحی اعمای عمل جراحی قبلی )سابقه

وضعیت بیمار در پایان جراحی از نظر بهبود یا فوت )فوت تا زمان 

و وارد آوری جمعو عوارض پس از جراحی خروج از بیمارستان( 

انگین و انحراف ی، میرهای کمّشدند. برای متغی SPSSافزار نرم

یرهای کیفی، درصد فراوانی محاسبه شد. همچنین معیار و برای متغ

 های کی دو و فیشر استفاده گردید.آزمونبرای تحلیل از 

 

 نتایج

مرد( با میانگین  198بیمار ) 370در این پژوهش، پرونده 

 در سال )محدوده( مورد بررسی قرار گرفت. 07/52±05/10سنی 

وجود عمل جراحی شکم قبلی سابقه درصد(  2/28)بیمار  104

نشان توزیع فراوانی علل انسداد روده را  1. جدول شماره داشت

در کل، چسبندگی که  دهدمینشان  1نتایج جدول شماره  دهد.می

ترین علت انسداد بوده شایع (،درصد 2/26)ناشی از جراحی قبلی 

های درصد( در رتبه 2/7درصد( و بزوار ) 6/8است و انواژیناسیون )

داری بین علت انسداد و جنس، تفاوت معنیبعدی قرار داشتند. 

ترین سال، شایع 50(. در گروه سنی زیر =530/0Pمشاهده نشد )

 71/13)و چسبندگی درصد(  23/15)علت انسداد انواژیناسیون 

ترین علت انسداد، سال، شایع 50و در گروه سنی باالی درصد( 

 5/7، تومورها )(درصد 46/40چسبندگی ناشی از عمل جراحی )

سب با تفکیک علل انسداد بر ح( بودند. درصد 9/6و بزوار ) (درصد

چسبندگی ناشی از جراحی قبلی، در همه فصل، نشان داده شد که 

ترین علت انسداد بوده است. دومین علت شایع انسداد فصول شایع

در فصل  در فصل بهار بزوار، در فصل تابستان و پاییز انواژیناسیون و

 3/24بیمار ) 90. بوده است fecal impactionزمستان بزوار و 

 5/93) بیمار 346در ( تحت عمل جراحی قرار گرفتند. درصد

( روده درصد 5/6مورد ) 24روده باریک و در  ،(، محل انسداددرصد

در بیمارانی که با تشخیص انسداد نیاز به عمل  گ بوده است.ربز

( درصد 9/18جراحی پیدا کردند، چسبندگی ناشی از جراحی قبلی )

اند. از بیمارانی انسداد بودهترین علل ( شایعدرصد 6/15و بزوار )

( نیاز به درصد 4/4بیمار ) 4که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، 

های ( نیاز به مراقبتدرصد 9/16بیمار ) 15عمل مجدد پیدا کردند، 

( عوارض درصد 9/7مورد ) 7ویژه پس از عمل داشتند و در 

بیماران  میر در کلّویا عفونت گزارش گردید. میزان مرگخونریزی 

 مورد( بوده است. 17) درصد 6/4مورد مطالعه، 
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 احيو نياز به جرفصل  ،افراد و به تفكيك جنس، گروه سني توزيع فراواني علل انسداد روده در كلّ -1شماره جدول 
علل انسداد 

 روده
 کل

 نیاز به عمل جراحی فصل سن جنس

 خیر بله زمستان پاییز تابستان بهار سال و بیشتر 50 سال 50کمتر از  زن مرد

 (6/28) 80 (9/18) 17 (0/24) 25 (0/23) 24 (0/20) 19 (0/42) 29 (5/40) 70 (7/13) 27 (2/30) 52 (7/22) 45 (2/26) 97 چسبندگی

 (3/9)26 (7/6) 6 (8/5) 6 (0/12) 13 (0/13) 12 (8/5) 4 (2/1) 2 (2/15) 30 (7) 12 (10.1) 20 (6/8) 32 انواژیناسیون

 (6/4)13 (6/15) 14 (8/7) 8 (7/8) 9 (3/5) 5 (2/7) 5 (9/6) 12 (6/7) 15 (7) 12 (6/7) 15 (2/7) 27 بزوار

Fecal 

impaction 
22 (9/5) 12 (1/6) 10 (8/5) 17 (6/8) 5 (9/2) 3 (3/4) 3 (2/3) 8 (7/7) 8 (8/7) 11(2/12) 11(9/3) 

 (1/6) 17 (2/2) 2 (9/2) 3 (8/3) 4 (5/8) 8 (8/5) 4 (5/7) 13 (1/3) 6 (1/4) 7 (1/6) 12 (1/5) 19 تومورها

 (3/4) 12 (6/5) 5 (9/3) 4 (8/3) 4 (4/7) 7 (9/2) 2 (9/2) 5 (1/6) 12 (1/4) 7 (1/5) 10 (6/4) 17 ایلئوس

 (9/3) 11 (4/4) 4 (9/4) 5 (8/4) 5 (1/2) 2 (3/4) 3 (0/4) 7 (1/4) 8 (1/4) 7 (4) 8 (2/4) 15 ولولووس

 (8/1) 5 0 0 (0/1) 1 (3/4) 4 0 (2/1) 2 (5/1) 3 (3/2) 4 (5/0) 1 (4/1) 5 هاهرنی

 (1/1) 3 (2/2) 2 (0/1) 1 0 0 (8/5) 4 (6/0) 1 (0/2) 4 (3/2) 4 (5/0) 1 (4/1) 5 دیورتیکولیت

 (4/36)102 (2/32) 29 (0/42) 43 (0/35) 36 (0/36) 34 (0/26) 18 (4/32) 56 (1/38) 75 (1/33) 57 (4/37) 74 (4/35) 131 سایر موارد

 

 بحث

انسداد روده در تمام دنیا، انسداد  لترین علیکی از شایع

باشد. در اغلب مطالعات از های قبلی میناشی از چسبندگی جراحی

درصد،  80تا  20ها با شیوع بین حدود سراسر دنیا، چسبندگی

. در مطالعه ما نیز [16،5،1]دهند ترین علل انسداد را تشکیل میشایع

صول سال، افراد بزرگسال و در همه فترین علت انسداد در شایع

عنوان علت موارد(. بزوار روده، بهدرصد  2/26چسبندگی بود )

انسداد مکانیکی روده، شیوع بسیار کمتری دارد. در مطالعات 

. [17]گزارش شده است  درصد 8/4تا  4/0مختلف، شیوع بین 

ای هستند که در دستگاه گوارشی، نشدههضم هایخوراکیبزوارها، 

در معده یا روده باریک، با تشکیل یک توپ کوچک سفت  معموالً

در سال  Quain بار توسطلینگردند. بزوار برای اوّباعث انسداد می

را  (Bezoar) «بزوار»ش و تعریف گردید. وی اسم رگزا 1854

چون در گذشته، معتقد  ؛فارسی گرفته است «پادزهر»از کلمه  احتماالً

اثر درمانی داشته و به  ،های سبزرنگ داخل معده احشامبودند توپک

. بزوارها براساس [18]شده است عنوان پادزهر از آن استفاده می

شده(، تریکوبزوار وه فیتوبزوار )گیاهان خوردهگر 4محتویات به 

ارماکوبزوار نشده در معده نوزادان( و فمو(، الکتوبزوار )شیر هضم)

ترین نوع بزوارها، . شایع[17]شوند شده( تقسیم می)داروهای خورده

، رهایی مثل انگوبه دنبال مصرف میوه فیتوبزوارها هستند و معموالً

. [19]شوند ویژه خرمالو ایجاد میکشمش، آلو، کدو، مرکبات و به

باشد که ، حاوی تانین میخرمالوی خام مخصوصاًها پوست این میوه

کمپلکس بسیار سختی از ، پلیمریزه شده ،در تماس با اسید معده

که . با توجه به این[20]دهد تشکیل می را تانین، سلولز و پروتین

مصرف خرمالو در کشورهای خاصی رواج دارد، بیشترین درصد 

از بزوار نیز در کشورهای آسیای مرکزی مثل ترکیه، انسداد ناشی 

های اشغالی و در کشورهای اروپای جنوبی مثل یونان ایران، سرزمین

و  Kirshtein مطالعهدر  .[21،17،16،10،9]گزارش شده است 

پنجمین علت  درصد 6/4، بزوار با در سرزمین اشغالی همکاران

عوامل دیگری که فرد را انسداد مکانیکی روده گزارش شده است. 

ای دیابت و بیماری زمینه :عبارتند از ،کنندمستعد ایجاد بزوار می

 83تا  35ویژه معده. حدود هسابقه جراحی قبلی دستگاه گوارش، ب

اند، سابقه د بیمارانی که دچار انسداد ناشی از بزوار شدهدرص

. [22،14،13]جراحی دستگاه گوارشی )اغلب جراحی معده( دارند 

بوده است که علل انسداد در زمینه بزوار  درصد 2/7در مطالعه ما، 

باشد. حتی مطالعات شده در متون موجود میباالترین درصد گزارش

اند. در گزارش کردهرا تری از بزوار مشابه در ایران، درصد پایین

علل انسداد در درصد  6/2مطالعه پیوسته و همکاران در اهواز، 

ای که توسط . در مطالعه[11]بزرگساالن بزوار گزارش شده است 

ظفرقندی و همکاران در بیمارستان سینای تهران انجام شده است، 

. علت [23]علل انسداد را تشکیل داده است  درصد 89/0بزوار فقط 

تواند استفاده می حاضری بزوار و انسداد ناشی از آن در مطالعه بارز

در  کدو، آلو و مرکباتکننده مثل خرمالو، های مستعدزیاد از میوه

عنوان یک عامل باشد. همچنین دیابت به منطقه جغرافیایی ما

به بزوار در این منطقه شیوع بسیار باالیی دارد. نسبت کننده مستعد

غذایی نامناسب های در نهایت، بهداشت پایین دهان و دندان و عادت

های تواند یک عامل تشدیدکننده باشد. علل انسداد در فصلمی

ن معتقدند که انند متفاوت باشند. بعضی از متخصصتوامختلف می

ها اسهال و در آنکه هایی انواژیناسیون در اطفال در فصل

ای که ه. در مقالشودبیشتر دیده می ،های عفونی شیوع دارندبیماری

و همکاران منتشر شده است، احتمال  Guoتوسط  2019در سال 

. [24] باشدمیبروز انواژیناسیون در اطفال در بهار و تابستان بیشتر 

درصد های تابستان و پاییز در مطالعه ما، انواژیناسیون در فصل

تواند با شیوع بیشتر که می ی از علل انسداد را تشکیل داده بودبیشتر

دت توجیه شود. شیوع های ویروسی و گوارشی در این معفونت

های پاییز و زمستان باالترین میزان را بزوار در مطالعه ما در فصل
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در این  که دقیقاً(. با توجه به ایندرصد 8/7و  7/8ترتیب بهداشت )

رسد نظر میها مصرف خرمالو، کدو و مرکبات رواج دارد، بهفصل

پاییز و های علت شیوع باالتر انسداد ناشی از بزوار در فصلکه 

. محدودیت مطالعه حاضر، مرتبط باشدها زمستان، با مصرف این میوه

علت انسداد ههایی بود که بدست آوردن تمام پروندههاشکال در ب

 قها از طریآوری پروندهکه جمعند. با توجه به اینبود بستری شده

جستجو در سیستم کامپیوتری بایگانی بیمارستان انجام شد، تنها 

به  ،ها انسداد روده ثبت شده بودبیمارانی که تشخیص نهایی آن

رود مواردی مانند فتق اینکارسره یا مطالعه وارد شدند. احتمال می

 با تشخیص ،اندکه باعث انسداد شدهرغم اینیدیورتیکولیت، عل

کننده تواند توجیهباشند. همین محدودیت می انسداد روده ثبت نشده

درصد پایین فتق و دیورتیکولیت در مطالعه ما در مقایسه با مطالعات 

و عدم بررسی علت  ،حاضرمحدودیت دیگر مطالعه  مشابه باشد.

توانند با باشد. مطالعات آینده میبزوار میکننده به عوامل مستعد

در این منطقه را  آنبزوار، علت شیوع باالی بروز  للبررسی ع

 برای پیشگیری بهتر این عارضه را کنند و راهکارهای الزم تر روشن

 را نمایند.

 

 گیرینتیجه

دومین علت شایع انسداد مکانیکی روده در کاشان، بعد از 

ی هاباشد. بزوار در فصلچسبندگی ناشی از عمل جراحی، بزوار می

غذایی  هایعادترسد با نظر میکه به بیشتر دیده شدهپاییز و زمستان 

د. ها مرتبط باشویژه مصرف خرمالو و مرکبات در این فصلهمنطقه، ب

ات مطالعانجام میر مرتبط با انسداد روده، وبا توجه به عوارض و مرگ

نه اقدامات پیشگیراو ساز ایجاد بزوار در مورد عوامل زمینهبیشتر 

نظر و بهبود بهداشت دهان و دندان ضروری به مانند آموزش همگانی

 رسد.می
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زحمات پرسنل محترم بایگانی بیمارستان شهید بهشتی و  از

و دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشکر  تحقیقات و فناوریمعاونت 
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