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چكيده
سابقه و هدف :خونريزيهاي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني يکي از علل شايع بستري و عامل مرگ و مير و بستري بااليي

هستند .مطالعات بسيار کمي به بررسي اثر اکترئوتايد در درمان خونريزي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني پرداختهاند ،باتوجه
به نتايج متفاوتي که در تعداد محدود مطالعات انجام شده بهدست آمده ،اين پژوهش با هدف بررسي اثر اکترئوتايد در درمان
خونريزيهاي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني انجام گرفت.

مواد و روشها :این یک مقاله کارآزمایی با  IRCT=1361میباشد .در این مطالعه بيماران با خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني بدون
واريس گوارشي يا نارسايي کبدي وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم گرديدند .بيماران گروه مداخله عالوه

بر درمان روتين ،اکترئوتايد µg50

به صورت بولوس و  µg/h25به صورت انفوزيون دريافت کردند .در گروه مقايسه بيماران فقط

درمان روتين دريافت کردند .اطالعات به دست آمده وارد نرم افزار آماري SPSS 16شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در
خصوص متغيرهاي کيفي ميزان فراواني و در خصوص متغيرهاي کمي ميانگين ،محدوده و انحراف معيار محاسبه شد .مدت زمان
بستري ،ميزان خون مورد نياز جهت ترانسفوزيون ،ميزان مرگ و مير ،تفاوت هموگلوبين بيمار در هنگام ورود و خروج و ميزان
عود خونريزي در دو گروه مقايسه شدند.این مطالعه برگرفته از پایاننامه دانشجویی دوره دکتری تخصصی میباشد.

يافتهها :در اين مطالعه تعداد  80بيمار مورد بررسي قرار گرفتند .هموگلوبين هنگام ورود در دو گروه اختالف معنيداري نشان

نداد ،اما هموگلوبين هنگام ترخيص بيماران در دو گروه اختالف معنيداري نشان داد .درميانگين واحد خون دريافتي دو گروه

نيز اختالف معنيداري مشاهده نشد .همچنين دو گروه از نظر وضعيت ترخيص ،کاهش هموگلوبين و ميزان عود خونريزي با هم
اختالف معنيداري نداشتند.

بحث و نتيجهگيري :مطالعات بسيار کمي که به بررسي اثر اکترئوتايد در درمان خونريزي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني

پرداختهاند ،نتايج متفاوتي داشتهاند .نتيجه مطالعه ما مويد بيتاثير بودن اين دارو در اين موارد ميباشد.
كلمات كليدي :اکترئوتايد ،خونريزي غير واريسي دستگاه گوارشي فوقاني ،بخش اورژانس

مقدمه

هر  100/000نفر ( )3 ،2و ميزان مرگ و مير در اثر خونريزيهاي

خونريزيهاي دستگاه گوارش حدود  %20از مراجعات به اورژانس،

دستگاه گوارش حدود  %6–10گزارش شده است که اين ميزان با

 %5از بستريهاي اورژانس و حدود  %2از بستريهاي بيمارستانها

افزايش سن افزايش مييابد ( .)4 ،1اين ميزان در بيماران بستري نيز

را شامل ميشود ( .)1در آمريکا اين آمار حدود  100–300نفر در

به حدود  %33افزايش پيدا ميکند ( .)5از بين خونريزيهاي دستگاه

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
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گوارش فوقاني ،خونريزيهاي غيرواريسي بسيار شايع ميباشند

با اين حال مطالعات بسيار کمي به بررسي اثر اکترئوتايد در درمان

به طوري که اين خونريزيها يکي از علل شايع بستري بوده و

خونريزي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني پرداختهاند .برخي

مسبب مرگ و مير بااليي هستند و هزينه قابل توجهي را به سيستم

از اين مطالعات معتقدند اضافه کردن اکترئوتايد به درمان خونريزي

بهداشتي تحميل ميکنند .در بين خونريزيهاي غيرواريسي دستگاه

غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني تاثير مثبتي در مديريت بيماران

گوارش فوقاني شايعترين علت ،پپتيک اولسر با بروز  %20–50و

ندارد ( )18 ،17و از سوي ديگر برخي از آنها که در شرايط بسيار

سپس مالوري ويس با بروز حدود  %15–20و گاستريت فرسايشي

خاصي انجام شدهاند اثر مفيد اکترئوتايد را به اثبات رساندهاند

با  %10–15ميباشند ( .)6البته برخي مطالعات معتقدند که پس

( .)19باتوجه به نتايج متفاوتي که در تعداد بسيار محدود مطالعات

از پپتيک اولسر ،گاستريت اروزيو و سپس مالوري ويس از شيوع

به دست آمده است پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر اکترئوتايد

بااليي برخوردار ميباشند (.)6 ،1

در درمان خونريزيهاي غير واريسي دستگاه گوارش انجام گرفت.

عليرغم اينکه  %80خونريزيهاي دستگاه گوارشي فوقاني به
صورت خود به خود بهبود مييابند %20 ،باقيمانده نياز به درمان

مواد و روشها

دارند .آغاز درمان در اين بيماران بستگي به شدت خونريزي ،سابقه

اين مطالعه يک بررسي ) (randomized clinical trialميباشد.

بيماري و پايداري بيمار دارد .درمان خونريزيهاي غير واريسي

در اين مطالعه بيماران مبتال به خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني

دستگاه گوارش فوقاني شامل روشهاي دارويي ،آندوسکوپي

مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) تهران در

و راديولوژيک است .مطالعات اخير نشان ميدهند که درمان با

سال  ،1388-89مورد بررسي قرار گرفتهاند .بيماران در صورتي

روشهاي دارويي به همراه اندوسکوپي حدود  %90بهبودي دارند

که سابقه واريس دستگاه گوارشي يا نارسايي کبدي نداشتند وارد

(.)7 ،4 ،3

مطالعه شدند و پس از پايدار کردن بيمار ،بيماران با کمک جدول

عليرغم پيشرفتهاي علم پزشکي در زمينه دارويي و جراحي و

اعداد تصادفي به دو گروه الف و ب تقسيم شدند .بيماران گروه

بهبود  %80اين خونريزيها به طور خود به خودي ،همچنان ميزان

الف درمان روتين را دريافت کردند .بيماران در گروه ب عالوه بر

مرگ و مير در بيماران با خونريزيهاي گوارشي فوقاني حدود

درمان روتين (پنتوپرازول  80 mgبولوس و  8 mg/hانفوزيون)

 %6–7گزارش شده است (.)8

اکترئوتايد  50 µgبه صورت بولوس و  25 h/µgبه صورت انفوزيون

در درمان دارويي پس از احيا و تجويز خون ،بهترين درمان دارويي،

(به مدت حداقل  3روز) دريافت کردند .کليه بيماران طي  24ساعت

کاهش اسيد معده است ( .)9به همين دليل است که در کنار

از زمان بستري آندوسکوپي شدند و با توجه به نتيجه آندوسکوپي

اندوسکوپي پروتون پمپ اينهيبيتور ) (PPIبراي  6–8هفته توصيه

بيماراني که مبتال به واريس بودند ،يا سابقه جراحي دستگاه گوارش

شدهاند ( .)8بسياري از مطالعات مروري سيستماتيک و متاآناليزها

داشتند ،از مطالعه خارج شدند .به اين ترتيب مدت زمان بستري

نشان ميدهند که  PPIميتوانند سبب کاهش خونريزي مجدد ،نياز

در اورژانس و بخش ،ميزان خون مورد نياز جهت ترانسفوزيون،

به ترانسفوزيون ،بستري و جراحي شوند ولي بر مرگ و مير چندان

ميزان مرگ و مير ،تفاوت هموگلوبين بيمار در هنگام ورود و

اثري ندارند ( ،)12 ،10از سوي ديگر برخي از مطالعات به تجويز

خروج و ميزان عود خونريزي (استفراغ خون تازه ،ملنا يا هر دو يا

آنتاگونيستهاي رسپتور  H2اهميت بيشتري ميدهند (.)8

بروز شوک يا کاهش  2 g/dهموگلوبين در  24ساعت پس از پايدار

برخي از مطالعات اخير نشان دادهاند که اکترئوتايد ميتواند در درمان

شدن هموديناميک) در دو گروه مقايسه شد .تصميم گيري نهايي

خونريزي واريسي دستگاه گوارش فوقاني کمک کننده باشد (13

در مورد تزريق خون با نظر دستيار ارشد و استاد طب اورژانس آن

 .)14،اکترئوتايد يک آنالوگ صناعي سوماتو استاتين است که به

شيفت بوده که آگاهي در مورد گرفتن يا نگرفتن اکترئوتايد بيمار

صورت طوالني اثر عمل کرده و سبب کاهش جريان خون احشایي،

ندارند .جهت كور کردن پژوهشگران ،پس از تهيه دو ليست اعداد

حرکات دستگاه گوارش ،و مهار ترشح اسيد ميشود (.)16 ،15

تصادفي اين ليستها در اختيار دستيار سال اول طب اورژانس قرار
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گرفته و براساس شماره و ترتيب ورود بيمار به اورژانس بيمار به

مسايل اخالقي و انساني طرح :در مورد مطالعه و هدف از انجام آن

يکي از دو گروه اختصاص مييافت .قبل از انجام مطالعه اصلي،

براي بيمار توضيح داده شده و وارد نمودن فرد به مطالعه منوط به

جهت مشخص شدن اشکاالت اجرايي مطالعه بر روي  5بيمار به

کسب رضايت آگاهانه از وي بوده است .مشخصات فردي بيماران

صورت آزمايشي انجام شد.

در مطالعه ذکر نشده و اصول بيانيه هلسينکي در مورد حقوق بيماران

تعداد  80بيمار دچار خونريزي دستکاه گوارش فوقاني مراجعه

مد نظر قرار گرفته شده است.الزم به ذکراست که اکترئوتايد جزو

کننده به اورژانس بيمارستان امام خميني ،در مدت زمان انجام اين

درمانهاي روتين خونريزي غير واريسي دستگاه گوارشي فوقاني

مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفتند .که بر اساس فرمول زير محاسبه

نميباشد و درمورد استفاده ازآن تفاوت نظر وجود دارد و از آن در

گرديد (.)20

مطالعات مختلف جهت خونريزي غير واريسي دستگاه گوارشي
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فوقاني استفاده گرديده و عارضه خاصي گزارش نشده است .هزينه


( Z (1 − α
= n


اکترئوتايد تجويزي به بيماران توسط پژوهشگران تامين و هزينهاي
جهت انجام مطالعه بر بيماران تحميل نشده است.
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يافتهها
در اين مطالعه تعداد  80بيمار در دو گروه مورد بررسي قرار
گرفتند 40.بيمار دريافت کننده اکترئوتايد (مداخله) و  40بيمار فقط

روش گردآوري داده از طريق بررسي مستقيم و ثبت در پرسشنامه

درمان روتين (مقايسه) را دريافت کردند .تعداد بيماران زن در گروه

بود .با حضور هيات علمي طب اورژانس و مجري طرح و نماينده

مداخله  16نفر ( )%20و در گروه مقايسه  11نفر ( )%13/85و تعداد

مدارک پزشکي بيمارستان پرسشنامهاي طراحي شد و پس از كسب

بيماران مرد در گروه مداخله  24نفر ( )%30و در گروه مقايسه 29

مجوز رسمي از دانشكدهي پزشكي دانشگاه علوم پزشکي تهران و

نفر ( )%36/2گزارش گرديد.

ارائهي آن به رياست بخش اورژانس امام خميني (ره) تهران جهت

ميانگين سني بيماران زن  50/03 ±20/3و ميانگين سني بيماران

انجام پژوهش هماهنگي الزم به عمل آمد.

مرد  53/94 ±19/5بوده است .ميانگين سني بيماران گروه مداخله

طي مطالعه  15بيمار ( 10بيمار بهدليل عدم رضايت براي شرکت

 53/05 ±22/05و در بيماران گروه مقايسه  52/2 ±17/54گزارش

در مطالعه و  5بيمار با رضايت شخصي) از مطالعه خارج شدند،

شده است P-value .ميانگين سني بيماران بر حسب جنس ( )0/8و

به جاي اين  15بيمار 15 ،نمونه جديد جايگزين شد که تا پايان

ميانگين سني بيماران بر حسب دريافت اکترئوتايد يا عدم دريافت

درمان در مطالعه حضور داشتند.

اکترئوتايد ( )0/8ميباشد .از ميان بيماران بررسي شده فقط يك

جهت تجزيه و تحليل دادهها ،اطالعات به دست آمده وارد نرم

بيمار در گروه مقايسه فوت کرده و بقيه بيماران پس از پايان دوره

افزار آماري  SPSS 16شده و در نهايت با استفاده از همين نرم افزار

درمان ترخيص شدهاند.

اطالعات موجود ،مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .در خصوص

بررسي فشارخون دياستوليک ،سيستولي و ضربان قلب در دو گروه

متغيرهاي کيفي ميزان فراواني و در خصوص متغيرهاي کمي

در جدول ( )1آمده است.

ميانگين ،محدوده و انحراف معيار محاسبه شد .به منظور بررسي

هموگلوبين در هنگام ورود و ترخيص بيماران در دو گروه در

توزيع نرمال دادههاي کمي از ترسيم نمودار هيستوگرام و انجام

جدول ( )2قابل مشاهده است.

آزمون آماري  KSاستفاده شد .در اهداف تحليلي از

آزمونChi-

بررسي فراواني انواع داليل خونريزي نيز به تفکيک در دو گروه

 square testو در صورت لزوم از  Fisher-Exact testاستفاده گرديد

مورد بررسي در جدول ( )3ذکر شده است.

و مقادير  Pکمتر از  0/05از نظر آماري با اهميت تلقي شده است.

ميانگين ميزان دريافت واحد خون در گروه مداخله1/25 ±1/1 ،
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جدول  -1بررسي فشارخون دياستوليک ،سيستولي و ضربان قلب در دو گروه

ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻲ

ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﻳﺎﺳﺘﻮﻟﻴﻚ

ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ

ﮔﺮوه

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

117/1±22/6

74/7±15/6

95/9±15/5

ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

107/6±22/8

70/8±15/2

99/8±22

ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻲ

112/4±23/1

72/8±15/4

97/8±19

0/06

0/2

0/3

P-value

مقادير  Pکمتر از  0/05با حدود  95درصد اطمينان از نظر آماري قابل قبول ميباشد.

جدول  -2بررسي هموگلوبين در هنگام ورود و ترخيص بيماران در دو گروه

علل شايع بستري بوده و سبب مورتاليتي و موربيديتي بااليي هستند
و هزينه قابل توجهي را به سيستم بهداشتي تحميل ميکنند .در

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ورود

ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺧﻴﺺ

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

9/21±3/19

11/09±2/3

ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

8/57±2/9

10/13±1/6

حدود  %15–20و گاستريت فرسايشي با  %10–15بروز ميشود (.)6

8/89±3/07

10/6±2/06

البته برخي از مطالعات معتقدند که پس از پپتيک اولسر ،گاستريت

0/3

*0/03

فرسايشي و سپس مالوري ويس از شيوع بااليي برخوردار ميباشند

ﮔﺮوه

ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻲ
P-value

بين خونريزيهاي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني شايعترين
علت ،پپتيک اولسر با بروز  %20–50و سپس مالوري ويس با بروز

مقادير  Pکمتر از  0/05با حدود  95درصد اطمينان از نظر آماري قابل قبول ميباشد.

( .)6 ،1دربررسي ما بيماري پپتيک اولسر و اروزيون در ناحيه معده

واحد و در گروه مقايسه 1/3 ±0/95 ،واحد با ) p-value (0/2بوده

بيشترين داليل ايجاد کننده خونريزي (جدول  )3بودهاند .البته در
ساير بررسيها محرز شده است که ساير علل خونريزيهاي غير

و ميانگين روزهاي بستري گروه دريافت کننده اکترئوتايد±3/8

واريسي ميتواند مربوط به بيماريهاي آنژيوديسپالزي و معده

 5/98روز و در گروه بدون دريافت اکترئوتايد  6/20± 3/2روز

هندوانهاي نيز باشد (.)6

و

بوده است .عود خونريزي در گروه دريافت کننده

از نبود اختالف معنيدار در ميانگين ميزان دريافت واحد خون بين

اکترئوتايد  )%2/5( 2مورد و در گروه بدون دريافت اکترئوتايد 4

دو گروه و هموگلوبين هنگام ورود در دو گروه و معنيدار بودن

( )%0/5مورد با ) p-value (0/3ذکر شده است.

اختالف هموگلوبين در هنگام ترخيص بيماران دو گروه (،)0.03=p

)(p= 0/07

شايد بتوان نتيجه گرفت ،اكترئوتايد باعث از دست روي خون

بحث و نتيجهگيري

كمتري شده ،اما اين مقدار به ميزاني كه در سرانجام باليني بيمار

از بين خونريزيهاي دستگاه گوارش فوقاني ،خونريزيهاي غير

تاثير داشته باشد ،نبوده است.

واريسي بسيار شايع ميباشند به طوري که اين خونريزيها يکي از

علي رغم پيشرفتهاي علم پزشکي در زمينه دارويي و جراحي و

جدول  -3بررسي فراواني انواع داليل خونريزي به تفکيک در دو گروه

ﮔﺮوه

اﻧﻮاع دﻻﻳﻞ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي

ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻲ

ﭘﭙﺘﻴﻚ اوﻟﺴﺮ

اروزﻳﻮن در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﺪه

ازوﻓﺎژﻳﺖ

ﻣﺎﻟﻮري

آﻧﮋﻳﻮدﻳﺴﭙﻼزي

درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

(21/3%) 17

(15/0%) 12

(7/5%) 6

(5/0%) 4

(1/3%) 1

(50/0%) 40

ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ اﻛﺘﺮﺋﻮﺗﻴﺪ

(25/0%) 20

(17/5%) 14

(6/3%) 5

(/0%) 0

(1/3%) 1

(50/0%) 40

ﻓﺮواﻧﻲ ﻛﻠﻲ

(46/3%) 37

(32/5%) 26

(13/8%) 11

(5/0%) 4

(2/5%) 2

(100%) 80

P-value

مقادير  Pکمتر از  0/05با حدود  95درصد اطمينان از نظر آماري قابل قبول ميباشد.

0/344
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همچنين باتوجه به بهبود  %80اين خونريزيها به طور خود به خودي

را در مقايسه با پالسبو و آنتاگونيستهاي بلوکر  H2نشان داد (.)24

همچنان ميزان مرگ و مير در بيماران با خونريزيهاي گوارشي

بنابراين به تجويز آنتاگونيستهاي رسپتور و  H2اهميت بيشتري داده

فوقاني حدود  %6–7گزارش شده است ( .)8با توجه به نتيجه

ميشود ( .)8البته در يک بررسي گزارش شده است که اکترئوتايد

بررسي ما اکترئوتايد داروي موثر براي کنترل و ايجاد تغييرات قابل

به همراه رانيتيدين نتوانسته است اثرات بهتري نسبت به رانيتيدين

توجه ،نبوده است .در بررسي حاضر فقط  1بيمار در گروه مقايسه

به تنهايي در کنترل خونريزي داشته باشد ( .)18مطالعه  Imperialeو

فوت کرده است و بقيه بيماران پس از پايان دوره درمان ترخيص

همکارانش نشان داده است که اکترئوتايد يا سوماتواستاتين اثرات

شدهاند .البته ميانگين روزهاي بستري در گروه مقايسه بيشتر از

مفيدتري در خونريزيهاي ناشي از زخم پپتيک دارد (.)21

گروه دريافت کننده اکترئوتايد بوده اما باز هم اين اختالف از نظر

درکل مطالعه ما بيانگر اين مطلب است که اکترئوتايد نميتواند

اماري تفاوت معنيداري را نشان نداده است .نکته قابل ذکر ديگر

سبب کاهش خونريزي مجدد ،نياز به ترانسفوزيون کمتر ،بستري

آن است که دو گروه از نظر ميزان عود خونريزي با هم اختالف

کوتاهتر ،کاهش عود خونريزي دستگاه گوارشي فوقاني و يا کاهش

معنيداري را نشان ندادهاند.

ميزان بروز مرگ و مير در بيماران مبتال شود.

با اين حال مطالعات بسيار کمي به بررسي اثر اکترئوتايد در درمان

با توجه به افزايش كيفيت خدمات پزشكي جهت بيماران مبتال به

خونريزي غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني پرداختهاند که برخي

خونريزي دستگاه گوارش تحتاني ميتوان اذعان داشت که الزم

از اين مطالعات معتقدند اضافه کردن اکترئوتايد به درمان خونريزي

است تا از بررسي کلينيکي بيشتري در بيماران براي حصول به

غير واريسي دستگاه گوارش فوقاني تاثير مثبتي در مديريت بيماران

نتايج درماني بهتر از تجويز اکترئوتايد در کنترل خونريزي ساير

ندارد ( )18 ،17و از سوي ديگر برخي از آنها که در شرايط بسيار

نواحي گوارشي بهره جست .البته مطالعات اندكي در دنيا به ويژه

خاصي انجام شدهاند اثر مفيد اکترئوتايد را به اثبات رساندهاند (.)19

در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است ،لذا پيشنهاد ميشود

نشان داده است که

در دانشگاههاي مختلف و با در نظر گرفتن تعداد بيشتري از بيماران

نتيجه بررسي ما همانند مطالعه

Jenkins

اکترئوتايد در درمان خونريزي گوارشي تاثيري ندارد (.)22
درمطالعه

Nikolopoulou

نيز نشان داده شد که اکترئوتايد باعث

بروز نتايج بهتري در کنترل خونريزي گوارشي نسبت به گروه بدون

مبتال ،مطالعات تکميلي صورت پذيرد.
تشکر و قدردانی

دريافت آن نشده است ( Coraggio .)17نيز نشان داده است که بين

از تمامی دستیاران و پرستاران بخش اورژانس بیمارستان امام

سوماتواستاتين ،امپرازول و رانيتيدين در جلوگيري از خونريزي

خمینی(ره) تهران که ما را در انجام این طرح یاری نمودند

دستگاه گوارش فوقاني اختالف معنيداري مشاهده نشده است

سپاسگزاری میگردد.

( .)23اما از سوي ديگر مطالعه  Tulassayاثر مثبت سوماتواستاتين
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Abstract
Background: Non-varicose upper gastrointestinal bleeding is one of the common causes of hospitalization
with high mortality and morbidity. The aim of this study was to investigate the effect of Octreotide in treating
non-varicose upper gastrointestinal bleeding.
Materials and Methods: In this clinical trial with IRCT: 1361, patients with gastrointestinal bleeding, with
neither gastrointestinal varices nor hepatic failure, were enrolled into two groups designated respectively as
A and B. Patients in group A received routine treatment. In group B, in addition to routine treatment, patients
received 50μg bolus Octreotide and 25μg/h infusions. For comparison between the two groups the difference
hemoglobin at arrival time, hemoglobin the time of discharge, length of stay in the emergency department,
required blood transfusion, the recurrence rate of bleeding and death rate were assessed.
Results: In this study, 80 patients in both groups were examined. There was no difference in age and
sex between two groups. Hemoglobin on arrival in the two groups showed no significant difference, but
hemoglobin level was different at the discharge time. Our study showed no significant difference between
two groups about average of received pack Cell. Our results demonstrated that length of stay at emergency
department, decreased hemoglobin and bleeding recurrence rate had no significantly difference between two
groups.
Conclusion: The result showed that Octreotide can’t add an extra value for treating upper varicosdee
gastrointestinal bleeding.
Keywords: Octreotide, non-varicose upper gastrointestinal bleeding, emergency department
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