


داروهاي آنتی کوآگوالنت و مراقبت پرستاري



داروي ضد پالکتی آسپرین 

اثر ضد پالکتی با مهار آنزیم سیکلو : آسپرین استیل سالسیلیک اسید 
 A2اکسیژناز و پیشگیري از  سنتز ترومبوکسان 

.از تجمع پالکتی پیشگیري می کند 
ضد درد، ضد انعقاد، ضد التهاب: اثرات ضد درد، ضد انعقاد، ضد التهاب: اثرات

Chewable tab: 100mgقرص جویدنی : اشکال دارویی
 ,Enteric coated tab: 80mg, 100mgقرص 

325mg, 500mg
Effقرص جوشان  tab: 325mg



مراقبت پرستاري در آسپرین

منع مصرف در بارداري - •
قرص هاي پوشش دار جویده نشود- •
) بعلت سندرم ري( منع مصرف در آبله مرغان و آنفوالنزا - •
عوارض لکوپنی، ترمبو سیتوپنی، • عوارض لکوپنی، ترمبو سیتوپنی، •
آموزش عالیم به بیمار مانند خونریزي از لثه، هموپتزي، و تغییر  - •

رنگ در ادرار، استفراغ خونی



مراقبت هاي پرستاري آسپرین

تست هاي پایش پالکت و آنزیم هاي کبدي  - •
در اختالالت کبدي با احتیاط مصرف شود - •
)آسم( حساسیت به سالیسیالت ها  - •
9و  7منع مصرف در کمبود فاکتور هاي  - • 9و  7منع مصرف در کمبود فاکتور هاي  - •
کاهش اثر آسپرین همزمان با مصرف استروییدها - •
آنتی اسید ها اثر آنرا کاهش می دهند - •
با مصرف آسپرین بطور کاذب افزایش اسید اوریک در آزمایشات  - •

ممکن است مشاهده شود



داروهاي ضد پالکتی تیکلوپیدین و کلوپدیگرول

کلوپیدگرول آنالوگ مشابه تیکلوپیدین با اثرات جانبی کمتر است

به گیرنده ) ADP( مهار اتصال آدنوزین دي فسفات: مکانیسم اثر
.هاي پالکتی و مهار تجمع پالکتی میشود.هاي پالکتی و مهار تجمع پالکتی میشود



اشکال دارویی پالویکس

Tab clopidogrel 75 mg



مراقبت پرستاری پالویکس

در بیماران با  استنت گذاري کرونر بدون اجازه ي پزشک قطع نشود  - •
.زیرا سبب استنت ترومبوز و مرگ ناگهانی می شود

.دیسکرازي هاي خونی توسط آزمایشات دوره اي مانتورینگ گردد- •
عوارضی همچون تغییر رنگ ادرار و مدفوع تیره به بیماران آموزش - • عوارضی همچون تغییر رنگ ادرار و مدفوع تیره به بیماران آموزش - •

داده شود
مصرف همزمان با داروهاي ضد انعقادي اثر سینرژیسم داشته و  - •

.خطر خونریزي را افزایش می دهد



مراقبت پرستاري پالویکس
آموزش به بیمار در مورد فرآورده هاي گیاهی حاوي سیر که احتمال  - •

خونریزي را افزایش می دهد و همینطور مصرف گریپ فروت اثر دارو 
.را افزایش می دهد

در صورت اعمال جراحی وسیع و دندانپزشکی به پزشک معالج  - • در صورت اعمال جراحی وسیع و دندانپزشکی به پزشک معالج  - •
.اطالع داده شود

.استفاده از مسواك هاي نرم جهت جلوگیري از خونریزي لثه - •



وارفارین
به از ساخته شدن فاکتور هاي انعقادي وابسته : مکانیسم اثر کومارین•

.جلوگیري می کند) 10، 9،  7، 2فاکتورهاي (  kویتامین 
وارفارین جلوي لخته شدن خون را می گیرد، در مواردي که احتمال •

ترومبوز یا آمبولی عروقی باال است مانند پس از جراحی قلب باز، ترومبوز یا آمبولی عروقی باال است مانند پس از جراحی قلب باز، 
سکته مغزي اخیر ،  سکته قلبی و تعویض دریچه قلبی، آریتمی هاي 

.مصرف می شود... دهلیزي و  



مراقبت هاي پرستاري وارفارین
•Prothrombin Time فعالیت مسیر خارجی انعقاد خون و

.را اندازه گیري می کند 10و 1،2،5،7فاکتورهاي 
•INR )International normalized ratio(
نگه داشته  3تا 2در بیماریهاي تعویض دریچه اي قلبی  میزان آن بین • نگه داشته  3تا 2در بیماریهاي تعویض دریچه اي قلبی  میزان آن بین •

تا  2.5می شود و در تعویض دو دریچه  قلبی بصورت همزمان بین 
.نگه داشته می شود 3.5

و آمبولی ریه با توجه به شدت ترمبوز تعیین میزان مصرف  DVTدر •
.تنها توسط پزشک معالج تعیین می گرددINRوارفارین و میزان 



مراقبت هاي پرستاري وارفارین
به بیمار آموزش داده می شود در صورت اعمال جراحی دندانپزشکی، •

با پزشک خود مشورت کرده و هیچگاه بدون اطالع ... اندوسکوپی و
.پزشک معالج  مصرف دارو را قطع نکند و دوز آنرا تغییر ندهد

هموپتزي، مدفوع تیره، : خونریزي مهم ترین عارضه ي وارفارین است • هموپتزي، مدفوع تیره، : خونریزي مهم ترین عارضه ي وارفارین است •
...  اکیموز، خونریزي هاي گوارشی، استفراغ خونی، خونریزي از لثه و 

آموزش این عالیم به بیمار



مراقبت هاي پرستاري وارفارین
تزریق عضالنی انجام نگیرد•
عوارض وارفارین نکروز روده کوچک، اسهال، نکروز توبول هاي •

کلیوي، پروتیین اوري، نفروپاتی، لکوپنی، آگرانولوسیتوز، آنمی 
آپالستیک، ترمبوسیتوپنی، درماتیت و واکنش هاي ازدیاد حساسیتآپالستیک، ترمبوسیتوپنی، درماتیت و واکنش هاي ازدیاد حساسیت

وارفارین تداخالت دارویی وسیعی با آنتی بیوتیک ها ، سفالوسپورین •
هاي نسل سوم و ریفامپین دارد اما تداخالتی که اثر خونریزي دهنده 
.  را افزایش می دهد یا سبب کاهش اثر دارو می شود مهم تر می باشد



مراقبت هاي پرستاري وارفارین
kآنتی دوت وارفارین ویتامین •
جهت مسمویت با وارفارین و شروع اثر سریع مناسب : FFPاستفاده از •

است



مراقبت پرستاري وارفارین
داروهاي افزایش دهنده اثر 

وارفارین
داروهاي کاهنده ي اثر 

وارفارین
  متی مازولپالویکس -آسپرین

کاربامازپینآمپرازول -آلوپرینول
سفالوسپورین  -مترونیدازول

ها
هالوپریدول

ریفامپینآزیترومایسین
فنوباربیتالEویتامین  -3امگا 



مراقبت هاي پرستاري وارفارین
کاهنده اثر  مواد غذایی 
وارفارین

مواد غذایی افزایش دهنده 
اثر وارفارین 

مانند  سبزیجات برگ پهن
اسفناج

سیر 
اسفناج

ماست  -کاهو–کلم 
پروبیوتیک

پیاز

جگر مرغ و گوسفند و گوساله 
و همچنین دل و قلوه سرشار 

.می باشد Kاز ویتامین 

زرد چوبه



مراقبت پرستاري وارفارین عالیم هشدار دهنده
به بیمار عالیم هشدار دهنده جهت آموزش 

استفراغ خونی
یا تورم شکمی  درد

مدفوع سیاه یا مدفوع با رگه هاي روشن خونمدفوع سیاه یا مدفوع با رگه هاي روشن خون
کبودي در هر قسمت از بدن

اسهال
خارش و کهیر

درد مفاصل و عضالت 
زردي پوست و سفیدي چشم
بی حسی در هر قسمت از بدن



عوارض وارفارین



Rivaroxaban



مکانیسم اثر ریواروکسابان

xaفاکتور  مهار مستقیم •
شروع اثر سریع و نیازي به مانیتورینگ ندارد•
یا همان قرص زارلتو   (rivaroxaban(قرص ریواروکسابان • یا همان قرص زارلتو   (rivaroxaban(قرص ریواروکسابان •

XARELTO®  دارویی براي جلوگیري از لخته شدن خون می
میلی گرم می  20و  15، 10باشد که دوز هاي آن بصورت

. باشد



مراقبت پرستاري در ریواروکسابان

و پیشگیری از سکتھ DVTپیشگیری از : موارد مصرف•
ھای مغزی در افراد با ریتم فیبریالسیون دھلیزی

پیشگیری و درمان آمبولی ریوی•
در بیماران تعویض دریچھ بھ ھیچ عنوان جایگزین • در بیماران تعویض دریچھ بھ ھیچ عنوان جایگزین •

.وارفارین نمیشود
 ٢۴آنتی دوت ندارد، . مھم ترین عارضھ خونریزی است •

.ساعت بعد از عدم مصرف، اثر آن از بین می رود



مراقبت پرستاري ریواروکسابان
مهم در مصرف  نکات

توجه به  میزان کلیرانس کراتینین

در بیماران با مشکالت کلیوي طبق نظر پزشک دوز دارو 
کاهش می یابد

می کنند  ، مصرف  در بیمارانی که ریواروکسابان مصرف
اناکساپارین بصورت همزمان انجام نمی گیرد

مصرف همزمان با سایر آنتی کوآگواالنت ها خطر خونریزي  
.را افزایش می دهد



هپارین
هپارین یک پلی ساکارید سولفاته است که به دو :مکانیسم اثر•

صورت هپارین با وزن ملکولی زیاد و با وزن ملکولی کم 
.وجود دارد) انوکساپارین(
که یک فاکتور  3اثر ضد انعقاد خود را از طریق آنتی ترومبین • که یک فاکتور  3اثر ضد انعقاد خود را از طریق آنتی ترومبین •

ضد انعقاد در پالسما است انجام می دهد و کمپلکسی را 
.نیز تاثیر دارد 10تشکیل میدهد که بر غیر فعال شدن فاکتور 





کاربرد بالینی هپارین
موارد کاربرد بالینی

.ترومبوز وریدهاي عمقی، آمبولی ریوي

ترومبوز مغزي به دنبال سکته مغزي، لخته در  ،MIپیشگیري از آمبولی، بعد از   ترومبوز مغزي به دنبال سکته مغزي، لخته در  ،MIپیشگیري از آمبولی، بعد از  
بطن  

.مصرف در جراحی باز قلب 

.انعقاد منتشر داخل عروقی

.باز نگهداشتن کاتترهاي داخل وریدي 

.آنژین ناپایدار



مراقبت پرستاری ھپارین پرستاری ھپارین توجھات
بصورت زیر جلدي و یا وریدي است تزریق

پروتامین سولفات آنتی دوت آن می باشد
تزریق عضالنی ممنوع است

سالمندان و  افراد مبتال به نارسایی کلیه بیشتر در معرض خونریزي  
هستند

خونریزي مخاطی بینی و لثه شایع،پتشی، هماچوري، آلوپسی ، 
هستند

خونریزي مخاطی بینی و لثه شایع،پتشی، هماچوري، آلوپسی ، 
شگستگی استخوان در درمان هاي دوز باال و طوالنی مدت

هایپو الدوسترونیسم  
درصد بیماران مشاهده می شود 25ترمبوسیتوپنی در 

PTT  برابر میزان  2/5تا  2تست پایش هپارین است و به میزان
)زمان نسبی ترمبو پالستین(نرمال است



مراقبت هاي پرستاري هپارین
توجھ بھ عالیم بالینی و تست ھای آزمایشگاھی 

شکمی احتمال خطر خونریزي  توجه به درد
توجه به نتایج مثبت کاذب تست هاي کبدي و تست 

هاي تیروییدي کاذب با مصرف هپارین هاي تیروییدي کاذب با مصرف هپارین 
به شمارش گلبول هاي سفید توجه

مصرف هپارین در بیماري هاي کبدي ، کلیوي، 
دیسکرازي هاي خونی بسته به نظر پزشک معالج 

ممنوعیت مطلق یا نسبی 



Enoxaparin

Low molecular weight heparin
بر اساس وزن بیمار تعیین می شود دوز

تزریق زیر جلدي بصورت عمیق بر روي تزریق زیر جلدي بصورت عمیق بر روي 
شکم تزریق می شود

توجه به کبودي و هماتوم ناحیه تزریق



داروهاي ترمبولیتیک
این داروها شامل اندوژن فعال کننده پالسمینوژن بافتی •
•TPA) آلتپالز و رتپالز  (
استرپتوکوك بتا ( و یا استرپتوکیناز پروتیین باکتریایی•

.میباشد)  c1همولتیک  .میباشد)  c1همولتیک 



کاربرد بالینی ترمبولیتیک ها
درمان اورژانسی ترمبوز شریان کرونر در شرایطی که امکان •

primary  PCI  وجود ندارد.
از این دسته دارویی در درمان آمبولی هاي متعدد ریوي نیز استفاده •

.می شود.می شود
ساعت بعد از بروز سکته قبلی بیشترین اثر بخشی  6در مدت یک  تا •

.را دارد





مراقبت هاي پرستاري در استرپتوکیناز
توجھات پرستاری

 PTTتوجه به زمان
  5به نوع حالل دقت شود نرمال سالین یا دکستروز  در رقیق کردن

درصد  
تعیین گروه خونی ، پالکت ، و هماتوکریتتعیین گروه خونی ، پالکت ، و هماتوکریت

قبل از تزریق  سابقه ي مصرف استروپتوکیناز در شش ماه یا یکسال  
اخیر پرسیده شود بعلت واکنش آنتی بادي
در حین تزریق توجه به عالمت خونریزي  

در صورت خونریزي شدید قطع درمان و استفاده از گلبول قرمز یا  
فرآورد ه هاي پالسما
توجه به  عالیم آلرژي



مراقبت هاي پرستاري در ترمبولیتیک ها
توجھات پرستاری

خونریزي است خطرناك ترین عارضه
موارد منع مصرف مطلق استرپتوکیناز

خونریزي داخل مغزي قبلی   - 1
اختالل عروق مغزي شناخته شده مثل مالفورماسیون وریدي شریانی مغز - 2 اختالل عروق مغزي شناخته شده مثل مالفورماسیون وریدي شریانی مغز - 2
بدخیمی هاي اولیه یا متاستاتیک داخل مغز- 3
.کرده باشد CVAماه گذشته بیمار  3در صورتیکه در - 4
آئورت Dissectionشک به   - 5
خونریزي حاد یا اختالل خونی حاد - 6
.ماه اخیر دچار تروماي شدید صورت یا مغز شده باشد 3در  - 7
  110و یا دیاستولیر بیش از mmhg 180فشار خون سیستولی بیش از  - 8

mmhg



مراقبت پرستاري ترومبولیتیک ها
مھم پرستاری نکات

موارد منع مصرف نسبی استرپتوکیناز
سابقه فشارخون شدید و درمان نشده -1
.گذشته باشد Strokeماه از  3بیش از -2 .گذشته باشد Strokeماه از  3بیش از -2
هفته اخیر 3سابقه عمل جراحی در -3
هفته اخیر 4تا  2سابقه خونریزي داخلی در -4
عدم کنترل خونریزي بیمار با فشار دادن-5
حاملگی  -6
زخم گوارشی -7



مراقبت پرستاري ترمبولیتیک ها
نکات مھم

در صورت بروز واکنش هاي آلرژیک ترجیح داده می شود از 
) کلماستین بصورت وریدي (داروهاي آنتی هیستامین 

درغیر اینصورت می توان از هیدروکورتیزن و .استفاده شود  درغیر اینصورت می توان از هیدروکورتیزن و .استفاده شود 
.وریدي استفاده نمود mg 200به میزان 

درصورت بروز خونریزي باید از داروي آمینوکاپروئیک اسید 
است استفاده  SKکه آنتی دوت قطعی ) کاپرامول(

درصورت عدم دسترسی به کاپرامول باید اقدام به .کرد
.نمود FFPانفوزیون 



نکات مهم در ترومبولیتک ها

مصرف با احتیاط
زایمان در ده روز گذشته

قلبی ریوي اخیر احیاي قلبی ریوي اخیر احیاي
استنوز دریچه میترال همرا فیبریالسیون دهلیزي

اندوکاردیت 
بیماري عروق مغزي

جراحی  ستون فقرات یا جراحی مغز در دو ماه گذشته  
وتومورهاي مغزي  کنتراندیکاسیون دارد






