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بررسی نحوه تجویز هپارین پروفیالکتیک در مادران باردار بستری در بخش حاملگی پرخهر بیمارستان طالقانی
تبریز 5931
نیر اصل نژاد مقدمی
کارشناس ارشد مامایی ،دبیر پژوهش بیمارستان طالقانی تبریز ،عضو کمیته پژوهش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مقدمه و هد  :ترومبوآمبولی وریدی علت اصلی مرگ مادران در ایاالت متحده است .بارداری یک عامل خطرزا بترای ترومبتوز وریتدی
عمقی است .عوامل خطرزای ترومبوآمبولی وریدی شامل سن باالتر از  ۳۳سال ،چاقی (شاخص تتوده بتدن بتاالتر از ، kg/m2 30تعتداد
زایمان و سابقه شخصی یا خانوادگی  VTEیا ترومبوفیلی هستند .استراحت در بستر ،بیحرکتی به مدت چهار روز یا بیشتر ،استفرا بیش از
حد ،دهیدراسیون ،مشکالت طبی (به عنوان مثال ،عفونت شدید ،نارسایی احتقانی قل  ،نشانگان نفروتیک) ،پرهاکالمپسی ،وریدهای واریسی
شدید ،جراحی و تروما نیز با افزایش خطر  VTEهمراه هستند .این مطالعه به بررسی ارزیابی خطر ترومبوآمبولی در زنان بستری در بختش
حاملگی پرخطر پرداخته شده است.
روش کار :این مطالعه یک مطالعه توصیفی-مقطعتی متی باشتد کته در آن  ۰۳۳نمونته از متادران بستتری در بختش حتاملگی پرخطتر
بیمارستان طالقانی در مدت  ۳ماه مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  ۶ستوال مربتوط بته
مشخصات فردی و  ۰۳سوال مربوط به ارزیابی خطر ترومبوآمبولی بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssصورت گرفت.
نتایج :نتایج نشان داد که بیشترین موارد بستری به ترتی شامل پره ترم لیبر ،فشارخون بتاال -لکته بینتی -آبریتزش -پتره اکالمپستی و
کمترین علل بستری شامل نارسایی سرویکس -تنگی نفس -جفت سرراهی و تروما بود .در تمامی موارد هپارین پروفیالکتیک بته صتورت
روتین در بخش حاملگی پرخطر به جز میزان پالکت کمتر از  ۰۳۳هزار تجویز می شد و به مواردی چون  BMIکمتر و موارد کنتر اندیکه
تجویز هپارین نظیر جفت سرراهی توجه نمی شد.
نتیجه گیری :بارداری یک عامل خطرزا برای ترومبوز وریدی عمقی است و خطر مذکور با وجود سابقه شخصی یا خانوادگی از نظر ابتتال
به ترومبوفیلی به میزان بیشتری افزایش می یابد .غربالگری برای ترومبوفیلی برای عموم جمعیت توصیه نمی شود .با این حتال ،در متواقعی
که سابقه شخصی یا خانوادگی مطرح کننده افزایش خطر است ،احتمال بروز ترومبو آمبولی وجتود دارد و بتر تجتویز هپتارین پروفیالکتیتک
بدون ارزیابی عوامل خطر ایجاد ترومبوآمبولی وریدی مرتبط با شرایط عمومی در هیچ منبعی تاکید نشده استت ،لتذا تجدیتد نظتر در متورد
تجویز روتین و بدون در نظر گیری امتیاز ارزیابی خطر به هیچ عنوان توصیه نمی گردد.
کلمات کلیدی :هپارین پروفیالکتیک ،مادران باردار ،بخش حاملگی پرخطر
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