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خون  ضدانعقاد  داروهاى 
بيش از 100 سال است كه 
خود  به  را  محققان  توجه 
جلب كرده و اين داروها 
تاكنون جان ميليون ها نفر را در سراسر جهان 
نجات داده است اما با تمام اين فوايد، عوارض 
متعدد و گاه خطرناكى هم براى افرادى كه 
خودسرانه  از آنها استفاده مى كنند، به دنبال 
دكتر  با  هفته  اين  «درمانگاه»  در  دارند. 
محمدرضا رجبى، متخصص قلب و عروق 
و فلوشيپ آنژيوگرافى و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى شاهد، درباره شايع ترين 
و پرمصرف ترين داروهاى ضدانعقادى و مزايا 

و معايب آنها گفت وگو كرده ايم.

داروهاى  نكردن  مصرف   :
بيماران  براى  عوارضى  چه  ضدانعقادى 

قلبى به دنبال دارد؟
عارضه  عروق  در  خون  شدن  لخته  ببينيد، 
خطرناكى است كه مى تواند حادثه اى جدى 
براى بيمار ايجاد كند و حتى باعث مرگ او 
شود. وقتى لخته باعث انسداد رگ مى شود، 
خونرسانى به بافت به شدت كاهش مى يابد 
يا كامال قطع مى شود. در واقع، بافت مى ميرد. 
مهم ترين عارضه مسدود شدن رگ، نرسيدن 
آن  متعاقب  و  مغز  و  قلب  بافت  به  خون 
تهديدكننده  كه  است  مغزى  و  قلبى  سكته  

حيات است.
: چه كسانى بايد داروهاى ضدانعقاد 

مصرف كنند؟
داروهاى ضدانعقاد تنوع زيادى دارند و براى 
تجويز  دارند،  داروها  اين  به  نياز  كه  افرادى 
مى شوند؛ مثال براى فردى كه سابقه ترومبوفلبيت 
با تشكيل لخته در عروق تحتانى ساق، ران يا 
لگن دارد يا فردى كه استنت قلبى گذاشته، بنا 
به تشخيص پزشك، يكى از تركيبات دارويى 
داروهاى  مى شود.  تجويز  خون  ضدانعقاد 
ضدانعقاد خون عالوه بر اينكه مى توانند مانع 
تشكيل مجدد لخته شوند، مى توانند لخته را 

كوچك تر هم بكنند. البته مصرف اين دارو فقط 
براى بيماران نيست. داروهاى ضدانعقاد خون 
ساده مانند آسپيرين را مى توان براى افراد سيگارى، 
سالمندان و افرادى كه به داليلى در معرض 
سكته هاى قلبى و مغزى هستند نيز تجويز كرد. 
: ولى مصرف آسپيرين را در افراد 

جوان هم زياد مشاهده مى كنيم.
آسپيرين در ظاهر عارضه چندانى ندارد و به 
همين دليل مصرف آن بين مردم عادى حتى 
در جوانان رواج زيادى دارد. علت مصرف هم 
اين است كه شنيده اند آسپيرين باعث جلوگيرى 
از بروز سكته قلبى مى شود. برآورد سازمان 
بهداشت جهانى نشان مى دهد بيش از 50 هزار 
تن آسپيرين توسط مردم در كل دنيا استفاده 
مى شود كه رقم فوق العاده بااليى است. درست 
است كه بعضى از مصرف كنندگان از خوردن 
هم  آنقدرها  دارو  اين  ولى  مى برند  سود  آن 
كه همگان فكر مى كنند، بى خطر نيست و اگر 
بى مورد يا طوالنى مدت مصرف شود، ممكن 
است عارضه اى جدى برجاى گذارد. عروق 
است  سالم  معموال  سال،  زير50  افراد  بيشتر 
و احتمال بروز حوادث قلبى عروقى در آنها 
پايين است بنابراين مصرف آسپيرين در بسيارى 
از جوانانى كه خودسرانه آسپيرين مى خورند، 
كامال بى مورد است و حتى ممكن است زيانبار 
هم باشد. جوانان فقط وقتى مى توانند آسپيرين 
مصرف كنند كه به بيمارى مبتال باشند و پزشك 

آسپيرين را تجويز كرده باشد. 
: داروهاى ضدانعقاد ديگر چطور؟ 

آنها كدام اند و چه عارضه اى دارند؟
با گسترش تكنولوژى و علم، داروهاى ضدانعقاد 
ديگرى به نام وارفارين و هپارين به بازار آمدند. 
البته بيماران اين داروها را مانند آسپيرين نمى توانند 
به راحتى مصرف كنند و حتما بايد با تجويز 
پزشك و با علت خاصى تجويز و استفاده شود. 
مثال داروى خوراكى وارفارين معموال براى افرادى 
تجويز مى شود كه تعويض دريچه قلب داشته اند، 
مشكل بى نظمى ضربان قلب دارند، يا سكته 
مغزى كرده اند. اگر اين 2 دارو به درستى مصرف 

نشوند به مراتب پرعارضه تر از آسپيرين هستند.
: چرا؟

بيمارانى كه اين داروها برايشان تجويز شده، به 
پايش مداوم نياز دارند يعنى بيمار به صورت 
دوره اى بايد تحت آزمايش قرار گيرد چون دوز 
اين داروها بايد كامال تنظيم شود. مصرف كم 
يا زياد دارو در طول دوره درمان ممكن است 
مشكالت جدى مانند خونريزى هاى كشنده 

ايجاد كند. 
مى تواند  دارو  ناگهانى  قطع  آيا   :
مشكل ساز باشد؟ مثال فرد جوانى كه چند 
آسپيرين  مشخصى  دليل  بدون  است  سال 
مصرف مى كند، مى تواند دارو را قطع كند؟
قطع ناگهانى داروهاى ضدانعقاد اصال توصيه 
نمى شود؛ مثال قطع ناگهانى و خودسرانه آسپيرين 

ممكن است باعث خونريزى گوارشى شود 
و قطع ناگهانى و خودسرانه وارفارين 

مى تواند به خونريزى مغزى، سكته قلبى، 
ايجاد لخته هاى داخل عروق و حتى 
مرگ بيمار بينجامد. به همين دليل 
است كه مصرف و قطع مصرف 
حتى  ضدانعقادى  داروى  هر 
آسپيرين بايد با نظر پزشك و 

پايش آزمايشگاهى باشد. 
هر  به  كه  افرادى   :
دليلى از داروهاى ضدانعقاد 
استفاده مى كنند، چه نكاتى را 

بايد رعايت كنند؟
اين  پزشك  نظر  با  كه  افرادى 

داروها را مصرف مى كنند، هميشه 
به  وقتى  مثال  باشند.  محتاط  بايد 

دندان پزشكى مراجعه مى كنند يا قرار 
است عمل جراحى شوند، حتما بايد 

به پزشك متخصص خود درباره مصرف 
داروى ضدانعقاد اطالع دهند چون مدت 

زمان بندآمدن خون در اين بيماران زياد است 
و ممكن است حين عمل، خونريزى وسيعى 
ايجاد شود كه نتوان آن را متوقف كرد و حتى 
منجر به فوت بيمار شود. مورد بعدى بحث 

تداخالت دارويى است. مصرف توام وارفارين و 
آنتى بيوتيك باعث تشديد اثر وارفارين مى شود. 
بعضى از داروهاى ضدانعقاد حتى نسبت به 
رژيم هاى غذايى خاص هم حساس هستند. 
هرگونه تغيير ناگهانى در بدن ممكن است ناشى 
از مصرف ضدانعقادها باشد و بيماران حتما 

بايد اين موضوع را به پزشكشان اطالع دهند.

توصيه ها و هشدارهاى دكتر محمدرضا رجبى به بيمارانى كه داروهاى ضدانعقاد مصرف مى كنند

اگر آسپيرين مى خوريد...اگر آسپيرين مى خوريد...
مصرف آسپيرين در مصرف آسپيرين در 
بسيارى از جوانان و بسيارى از جوانان و 
افراد زير افراد زير 5050 سالى كه  سالى كه 
خودسرانه آسپيرين خودسرانه آسپيرين 
مى خورند، كامال بى مورد مى خورند، كامال بى مورد 
است و حتى ممكن است زيانبار است و حتى ممكن است زيانبار 
هم باشدهم باشد

اگر بنا به  تجويز پزشك از داروهاى 
يا  هپارين  مانند  قوى  ضدانعقاد 
يادتان  مى كنيد،  استفاده  وارفارين 

باشد كه:

1) از مسواك هاى نرم استفاده كنيد.  
مسواك هاى سخت به بافت لثه آسيب 
مى رسانند و باعث خونريزى مى شوند.
2) از انجام فعاليت هاى بى موردى كه 
ممكن است باعث آسيب به اعضاى 
بدن شود، خوددارى كنيد. در صورت 
زمين  يا  تصادف  شىء،  با  برخورد 
خوردن، حتى اگر ظاهرا مشكلى روى 
پوست و اعضاى بدنتان وجود نداشته 
باشد، حتما به پزشك مراجعه كنيد.

3) كبودى در بدن، خون دماغ و هر 
و  مدفوع  رنگ  در  غيرعادى  تغيير 
جدى  عالمت  يك  مى تواند  ادرار 
باشد مبنى بر اينكه تنظيم دوز دارو 
مشكل  دارد. در اين مواقع حتما 

به پزشك خود مراجعه كنيد.
4) از تزريق داروهاى عضالنى 
و زيرجلدى خوددارى كنيد. 
بهتر است داروهاى تزريقى 
وريدى باشند. اگر مجبور 
يا  عضالنى  تزريق  به 
حتما  بوديد،  زيرجلدى 
حدود را  تزريق  نقطه 

10 دقيقه فشار دهيد. 
5) بيمارانى كه هپارين يا 
وارفارين تزريق مى كنند، 
 PTT و PT بايد تست
انجام دهند. اين تست نشان 
دريافتى  دوز  ميزان  مى دهد 
دارو كامل است يا نه؟ انجام اين 
تست ضرورى است و بيماران 

نبايد آن را به تاخير بيندازند.
6) مصرف وارفارين و هپارين در 
افزايش  باعث  است  ممكن  خانم ها 
حجم خونريزى ماهيانه شود. در اين 
مواقع بيمار حتما بايد به متخصص 

زنان مراجعه كند. 
7) از قطع خودسرانه دارو يا تغيير 

در دوز آن خوددارى كنيد.

اگر وارفارين مى خوريد...

 پرنيان 
پناهى


