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 دکترای آموزش پرستاری ،5اسماعیل شریعت* 

 
 خالصه

 پردازد. این مقاله به شرح و بررسی یک مورد ترومبوز دریچه میترال میهدف. 

های متعدد شیوع زیادی دارد. از میان گستره وسیع            رغم درمان های دارای اهمیت است که علی      قلبی از جمله بیماری    دریچه    بیماریزمینه.  

شود. این درمان، دارای عوارض متعددی است که با تبعیت از رژیم              های استاندارد محسوب می   ها، تعویض یا ترمیم دریچه، در زمره درمان        درمان

یک مورد بیمار دچار عارضه نادر ترومبوز دریچه میترال بستری در              درمانی مناسب، در اکثر اوقات قابل پیشگیری است. مطالعه حاضر گزارش               

 های ویژه قلب باز است.  بخش مراقبت

ساله، تحت عمل جراحی تعویض دریچه میترال )مکانیکی( و تعویض دریچه تریکوسپید )مکانیکی( قرار گرفت. پس                   05بیمار خانم   معرفی مورد.   

رونده، دوباره به   گرم بوده است. به دلیل تنگی نفس پیش        میلی  05گرم و آ.اس.آ    میلی  0از ترخیص از بیمارستان، تحت درمان با قرص وافارین            

 شود.  های انجام شده، عارضه نادر ترومبوز دریچه میترال گزارش میکند. طی بررسیبیمارستان مراجعه می

ای نادر ولی خطرناک است. اگرچه ایجاد ترومبوز، ارتباط تنگاتنگی با مصرف داروی ضد                  ترومبوز دریچه مکانیکی میترال، عارضه     گیری.  نتیجه

 و ایجاد ترومبوز وجود ندارد. INRانعقاد دارد، اما در این مطالعه و مطالعات مشابه نشان داده شده است که معموال رابطه دقیقی بین 

 

 بیماری دریچه قلب، درمان بیماری دریچه قلب، ترومبوز دریچه میترال، داروهای ضد انعقادکلیدواژه: 
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 مقدمه

های ساختاری یا عملکردی در یک      های قلبی هستند که با ناهنجاری     بیماری  های قلبی )تنگی یا نارسایی( از دسته      های دریچه بیماری
سال گذشته، اپیدمیولوژی    51ها هستند. در میلیون نفر مبتال به این بیماری 111در جهان، بیش از  شوند.یا چند دریچه قلبی ایجاد می

های متعددی برای   (. درمان 2112 ،ای تغییر کرده و بروز و شیوع آن کاهش پیدا داده است )دانگاس و همکاران                های دریچه بیماری
ها، درمان استاندارد برای بسیاری از بیماران با خطر پایین تا           ای وجود دارد که در این میان، تعویض یا ترمیم دریچه  های دریچهبیماری

های مصنوعی، همه معیارهای    یک از دریچه  (. الزم به ذکر است که هیچ       2112شوند )شون و گوتلیب،     متوسط جراحی محسوب می   
ها همراه  آل را ندارند و با عوارضی مانند اختالل عملکرد دریچه، آریتمی قلبی، و اختالل در عملکرد بطن                   یک دریچه طبیعی و ایده    

و پانوس رخ دهد.       تواند در نتیجه ترومبوز، عفونت، اختالل در ساختار دریچه           ها، می هستند. همچنین، اختالل در عملکرد دریچه      
کوسپید( و آئورتی، به صورت بیولوژیکی و مکانیکی وجود          های دهلیزی بطنی )میترال و تری     ها در انواع مختلفی شامل دریچه     دریچه

ها جهت بیماران به عوامل مختلفی مانند دوام دریچه، عوارض مرتبط با جراحی، همودینامیک بیمار، طول                  دارند. انتخاب نوع دریچه   
های مکانیکی  مدت مصرف داروهای ضدانعقاد و ترجیحات بیمار، عدم انجام جراحی مجدد و سن بیماران بستگی دارد. دوام دریچه                    

؛ 2115؛ بورگویگنون و همکاران،     2114،  سال دوام دارند )کانکو و همکاران       15-11های بیولوژیکی بین    سال و دریچه    41-25بین  
. یکی از مهمترین عوامل موثر بر ماندگاری دریچه، سن           (2112؛ زیپ و همکاران،     2112؛ ژاو و همکاران،     2115گالسر و همکاران،    

ریزی ناشی از مصرف داروهای ضد انعقاد در        سال و خطر ایجاد خون      51است؛ ایجاد اختالل در ساختار دریچه در افراد جوان کمتر از            
 (.2112 ،؛ گاندیز و همکاران2115 ،مسن بیشتر است )جانستون و همکارانافراد 

رسد؛ خطر انجام جراحی مجدد طی      ها باال است مناسب به نظر می      خطر جراحی مجدد در آن     انتخاب دریچه مکانیکی در بیمارانی که     
درصد در    51ساله و     41درصد در بیماران      31ساله،    51درصد در بیماران      22ها،  سال آینده به دلیل اختالل در ساختار دریچه          15

های های بیولوژیکی نیز متفاوت است و هنوز درباره انتخاب دریچه           ساله است. البته الزم به ذکر است که دوام دریچه             21بیماران  
-های بیولوژیکی نسبت به دریچه    ساله بحث و اختالف نظر وجود دارد. نسل جدید دریچه           21-51بیولوژیکی یا مکانیکی در بیماران      

؛ 2112 ،اند )وبر و همکاران   های قدیمی از نظر  دژنراسیون و تشکیل بافت فیبروز و اختالل عملکرد دریچه، بهبود قابل توجهی یافته                  
(. همچنین، انتخاب دریچه بیولوژیکی در بیمارانی که چندین بیماری          2115 ،و همکاران ؛ بورگویگنون   2114 ،بورگویگنون و همکاران  

 ،وی و همکاران  ؛ چیک 2115 ،تر است )بورگویگنون و همکاران     همراه عالوه بر بیماری قلبی دارند یا قصد بارداری دارند، مناسب             
ریزی، ترومبوز، و دژنراسیون است که احتمال ترومبوز و          (. تفاوت عمده دریچه مکانیکی و بیولوژیکی، در ارتباط با خطر خون             2115
وی و  های بیولوژیکی بیشتر است )چیک     های مکانیکی و احتمال ایجاد دژنراسیون و جراحی مجدد در دریچه            ریزی در دریچه  خون

بسیار خطرناک    ها، عارضه (. در این بین، ترومبوز دریچه      2112 ،؛ نیشیمورا و همکاران    2115 ،؛ گالسر و همکاران    2115 ،همکاران
 شود که با احتمال باالی مرگ همراه است و در انواع دریچه مکانیکی شیوع بیشتری دارد. محسوب می

 ،؛ گالسر و همکاران    2115طبیعی هستند، پایین است )مان،        INRریزی در بیمارانی که دارای       امروزه خطر ایجاد ترومبوز و خون      
درصد در سال است. این       1/35درصد در سال و در موقعیت دریچه میترال،           1/1موقعیت دریچه آئورتی،     (. شیوع این عارضه در    2112

درصد در شوک کاردیوژنیک و ادم ریه متغیر است.             41دار تا   درصد در بیماران کمتر عالمت       4/2میزان بسته به شرایط بیمار، از        
های مصنوعی، به مراتب با خطرات بیشتری همراه است. بنابراین، انتخاب صحیح نوع دریچه قلب، با                 همچنین، جراحی مجدد دریچه   

آگهی بقای بیماران و همچنین، کاهش عوارض مرتبط با دریچه            توجه به شرایط بیمار، در جراحی اول نقش بسیار مهمی در پیش             
 (. 2112 ،؛ اب و همکاران2115مصنوعی دارد )مان، 

ها، فرآیندی است که به عوامل مختلف بستگی دارد. پاتوفیزیولوژی          های قلبی، با یا بدون ایجاد اختالل در عملکرد آن         ترومبوز دریچه 
آسیب اندوتلیوم، رکود )استاز( خون وریدی و افزایش انعقادپذیری یا               شامل  (Virchow’s triad)گانه ویرشو    ایجاد ترومبوز، سه   

بسیاری از مطالعات   شود.  های فوق باعث شروع فرآیند تشکیل ترومبوز می       هیپرکوآگوالسیون است. ایجاد اختالل در هر یک از زمینه        
ها، جریان خون کافی به ناحیه دریچه       ها در ارتباط با نوع دریچه استفاده شده، محل جایگزینی دریچه          اند که ترومبوز دریچه   نشان داده 

(، بنابراین، استفاده از قرص آ. 2112 ،کار گرفته شده است )شون و گاتلیبو همچنین، کیفیت داروی ضد انعقاد و ضد تجمع پالکتی به
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مصنوعی   گرم به همراه وارفارین، برای جلوگیری از ترومبوز در همه بیماران دارای دریچه قلبی                میلی  111تا    25اس. آ به میزان      
العمر و بیماران با دریچه      شود. افراد دارای دریچه قلبی مکانیکی نیازمند استفاده از وارفارین یا آسپرین به صورت مادام                  توصیه می 

 ماه بعد از جراحی هستند.  2تا  3بیولوژیکی نیازمند استفاده از این داروها به مدت 
ای نادر است و خطر ایجاد این عارضه در اولین سال بعد از جایگزینی دریچه بیشتر                  بروز ترومبوز در دریچه مکانیکی میترال، عارضه      

(. بنابراین، جهت جلوگیری از این عارضه، استفاده از وارفارین با دوز باال               2112،  ؛ اب و همکاران   2112 ،است )دانگاس و همکاران   
دهند. بنابراین،  برابر افزایش می    2تا    3عدم استفاده از دوز صحیح داروهای ضد انعقاد، خطر ایجاد این عارضه را تا                  شود.توصیه می 

 INRشود و   جهت پیشگیری از این عارضه خطرناک، معموال دو روز بعد از عمل، درمان با داروهای ضد انعقاد خوراکی شروع می                       

  INRشود. البته برای بیماران با خطر باال )سابقه ترومبوآمبولی یا فیبریالسیون دهلیزی( جهت ترومبوز،                در نظر گرفته می     2/5هدف،  
(. داروهای آنتی پالکت بدون ضد انعقادها جهت        2112 ،؛ پوالکوس و همکاران   2112 ،شود )اب و همکاران   در نظر گرفته می     3هدف،  

گرم به همراه وارفارین، برای تمام      میلی  111تا    25شوند، بنابراین، استفاده از قرص آ. اس. آ به میزان       جلوگیری از ترومبوز توصیه نمی
گاتران جهت پیشگیری از ترومبوز در      ترومبین دابی شود. مصرف داروهای آنتی   ای برای جلوگیری از ترومبوز توصیه می      بیماران دریچه 

 Xaشود. مصرف ضد انعقادهای آنتی      ریزی و ترومبوآمبولی توصیه نمی    بیماران دارای دریچه مکانیکی، به علت افزایش احتمال خون        
 (. 2113؛ آیکلبوم و همکاران، 2115، ؛ اب و همکاران2114، های بیشتری در این زمینه دارد )کانولی و همکاراننیاز به بررسی

شود. عوامل  ای، ارجحیت دارد و از اولین داروهای تجویزی محسوب می            استفاده از داروی ضد انعقاد وارفارین در بیماران دریچه           
شوند. به عنوان مثال،    می  متعددی بر میزان دوز وارفارین تاثیر دارند. برخی از عوامل باعث افزایش و برخی باعث کاهش اثر وارفارین                  

ها، الطیف، اسهال، بدخیمی  های وسیع بیوتیکای، کاهش آلبومین، استفاده از آنتی     خوراکی، قطع تغذیه لوله    Kکاهش مصرف ویتامین    
خوراکی، تعبیه و شروع تغذیه از راه سوند، و یبوست با              Kنارسایی کبد و عفونت با افزایش اثر وارفارین؛ و افزایش مصرف ویتامین               

شود که باید با     کاهش اثر وارفارین همراه هستند. همچنین، مصرف برخی داروها باعث افزایش یا کاهش متابولیسم وارفارین می                    
؛ تایدمان و   2115،  نهایت دقت مصرف شوند. بنابراین، قبل از شروع درمان با وارفارین، بیمار باید مورد بررسی قرار گیرد )هرش و مور                   

ریزی، ترومبوآمبولی و هر عاملی که با عملکرد وارفارین تداخل داشته            . افزایش خطر خون   (2112؛ دی و همکاران،     2115همکاران،  
توان شرایط مناسبی برای بیمار تحت درمان     ها، میباشد، باید مدنظر قرار گیرد. با درنظر گرفتن تداخالت دارویی، مواد غذایی و مکمل

های سمت راست و    های دریچه با وارفارین مهیا نمود و از عوارض خطرناک مذکور پیشگیری کرد. درمان فیبرینولیتیک جهت ترومبوز              
شود. درمان فیبرینولیتیک به صورت استفاده همزمان از         های کوچک سمت چپ همراه با تظاهرات بالینی جزئی توصیه می            ترومبوز

شود. میزان ایجاد ترومبوز در مورد دریچه تریکوسپید مکانیکی باال است،           به دوز درمانی توصیه می     INRهپارین و آسپرین تا رسیدن      
رغم دریافت درمان   شود. خطر ایجاد ترومبوآمبولی علی    بنابراین استفاده از دریچه بیولوژیکی به عنوان جایگزین این دریچه توصیه می           

تبعیت از رژیم درمانی در این دسته از        یابد.  های بیولوژیکی کاهش می   ضد انعقاد در بیماران با سابقه مثبت آمبولی، با استفاده از دریچه           
ویژه در بیمارانی که قرص     سزایی برخوردار است که اغلب شامل تبعیت از رژیم چند دارویی و رژیم غذایی )به                 بیماران از اهمیت به   
العمر دارند. اما مطالعات ثابت     نیاز به مراقبت مادام     که است PTT، و   INR  ،PTکنند(، و همچنین کنترل مداوم      وارفارین مصرف می  

همچنین، پارامترهای آزمایشگاهی در محدوده طبیعی        و اند حتی در مواردی که بیماران تبعیت مناسبی از رژیم درمانی دارند              کرده
روز بعد از جراحی زیاد است. اما عدم آموزش صحیح و همچنین، عدم                31ویژه در   است، باز هم احتمال ایجاد وقایع ترومبوآمبولی به       

با توجه به این که       های ارائه شده به بیماران باعث شده است که بیش از نیمی از آنها، دوز صحیح دارو را مصرف نکنند.                    انجام توصیه 
شود، این مقاله به معرفی و بررسی یک مورد بیمار دچار ترومبوز             ترومبوز دریچه میترال از عوارض نادر تعویض دریچه محسوب می          

 پردازد.دریچه میترال می
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و تشدید آن     25//13/2/1رونده از تاریخ    گرم به صورت یک بار در روز بود که به دلیل تنگی نفس پیش             میلی  21گرم و آ.اس.آ،    میلی
شده و انجام اکوکاردیوگرافی، افزایش شدید      های انجام به بیمارستانی در شهرستان مراجعه نمود. طی بررسی          13/2/12/22در تاریخ   

هاگزارش شد. همچنین، بیمار تحت فلوروسکوپی قرار گرفت و طی گزارش، یکی از             گرادیان دریچه میترال و عدم حرکت یکی از لت        
ها فیکس و دیگری کاهش حرکت داشت. بیمار به بیمارستانی واقع در شهر تهران ارجاع داده شد و برای بیمار مشاوره جراحی                          لت

آمده است. بر اساس      1در جدول شماره     INRقلب اورژانسی درخواست و وی در لیست اورژانسی عمل جراحی قرار گرفت. مقادیر                
ها، سردی انتهای اندام، بیقراری، تعریق، الیگوری،        + دوطرفه اندام  1ها، کاهش صدای دریچه میترال، دیسترس تنفسی، ادم          بررسی

های ضد فسفولیپید ایجاد    بادیاسیدوز متابولیک گزارش شد. بیمار از نظر سندرم آنتی فسفولیپید )بیماری خودایمنی که به علت آنتی                 
دهند و باعث وقایع    هایی که به فسفولیپیدهای آنیونی در غشای پالسما پیوند دارند، واکنش نشان می             به پروتئین شود و در واقع،     می

هایی شامل متوسط   بررسی شد که نتیجه آن منفی بود. در اکوکاردیوگرافی که از طریق مری انجام شد، یافته                   شوند)ترومبوتیک می 
درصد، دیالته بودن بطن راست و اختالل عملکرد          41ای  بودن اندازه بطن چپ، اختالل در عملکرد سیستولیک بطن چپ، کسر تخلیه     

ها فیکس و دیگری با که یکی از لت Bileafletسیستولیک متوسط تا شدید، و نامشخص بودن حرکت دریچه مکانیکی میترال از نوع 
متر در قسمت دهلیزی دریچه میترال      سانتی  1/2در    1/25کاهش حرکت بوده است گزارش شد. همچنین، مشاهده توده لخته به ابعاد             

تحت جراحی قرار     13/2/11/1مترجیوه گزارش شد. بیمار در تاریخ        میلی MVMPG=28 و MVPPG=35گزارش شد. همچنین،    
های تازه  های قدیمی و لخته   گرفت. طی جراحی، ترمیم دریچه میترال و پاکسازی ترومبوز روی دریچه میترال انجام شد و تمام لخته                 

 سازی شدند. گرفته پاکشکل
 

 گزارش شده قبل از مراجعه، طی بستری و بعد از عمل INR: میزان 1جدول شماره 

 
 

-های قدیمی و تازه شکل    سازی دریچه میترال از لخته    شد. بعد از جراحی و پاک      باال، مصرف قرص وارفارین متوقف     INRبه علت   
رغم وجود دریچه مکانیکی، به دلیل پیشگیری از خطر          (. علی 5/3تا    5/5بیمار همچنان باالتر از محدوده طبیعی بود )         INRگرفته،  

واحد در    251ریزی و عوارض ناشی از آن، عدم مصرف قرص وارفارین همچنان توصیه شد و برای بیمار، انفوزیون هپارین                        خون
  INRروز، میزان     4واحد در ساعت افزایش یافت. طی مدت     211ریزی طی یک روز، به ساعت شروع شد و سپس، به دلیل عدم خون

صورت روزانه شروع شد و به      گرم به میلی 5قرار گرفت. پس از آن، مجددا مصرف قرص وارفارین  3تا  2/5کاهش یافت و در محدوده 
 های الزم در زمینه عالیم بروز ترومبوز مجدد و تبعیت از رژیم درمانی مناسب ارائه شد. بیمار توصیه

 

 بحث

ها در بیماری که در این مقاله معرفی شد، عمل جراحی دریچه میترال و تریکوسپید انجام شده بود که به علت نقص در عملکرد دریچه
رونده و تشدید آن، وی تحت بررسی مجدد قرار گرفت. بر اساس شرح حال، بیمار تبعیت                 و تظاهر عالیمی همچون تنگی نفس پیش      

تا قبل از مرحله حاد ترومبوز        INRاز رژیم درمانی )رژیم دارویی و غذایی مرتبط با درمان( قابل قبول داشته است. همچنین، میزان                   

 تاریخ INRمیزان 

54/5 5571457451 

5450 5571457451 

/455 5571457455 

0455 5571455455 

/405 5571455455 

0455 557145545/ 



 

 

7931، زمستان 4نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره  /0   

Cardiovascular Nursing Journal، 7(4)، Winter 2019 

  7931، زمستان 4نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal، 7(4)، Winter 2019 

های ایجادکننده ترومبوز نیز بررسی     ها، در محدوده طبیعی بوده است. بیمار از نظر سایر زمینه           دریچه و اختالل عملکرد شدید دریچه     
-میقرار   AVRیا   MVRای به نفع مشکالت انعقادی و ترومبوتیک یافت نگردید. اکثر بیمارانی که تحت عمل جراحی                شد که یافته

مدت دارند، اما در هر صورت، خطر ایجاد ایسکمی و سکته            گیرند، به ندرت نیاز به استفاده از داروهای ضد انعقاد به صورت طوالنی             
؛ ماکار و   2115روز بعد از جراحی باال است )دوکتیس و همکاران             121تا    1/مغزی در این دسته از بیماران به ویژه در بازه زمانی              

(. در بیمار مورد نظر، به علت جلوگیری از این عارضه خطرناک، درمان با داروی ضد انعقاد و ضد پالکت، فورا بعد از                        2115 ،همکاران
شود. بسیاری از   جراحی آغاز شده بود. شروع زودهنگام درمان با داروی ضد انعقاد باعث کاهش احتمال خطر ترومبوآمبولی می                       

اند حتی در بیمارانی که تحت درمان با داروی ضد انعقاد بعد از عمل جراحی دریچه بیولوژیکی هستند، احتمال بروز مطالعات نشان داده
روز اول بعد از جراحی تعویض دریچه، بیشتر از ترمیم دریچه یا تعویض دریچه مکانیکی است                       31سکته مغزی ایسکمیک طی      

ماه   2را طی     (. اما درمان با داروی ضد انعقاد در این دسته از بیماران احتمال بروز سکته مغزی و مرگ                   2112 ،)نیشیمورا و همکاران  
ماه بعد از     3توصیه شده برای حداقل        INR(. بنابراین   2112 ،دهند )مری و همکاران   ریزی کاهش می  بعد از جراحی بدون ایجاد خون     

ریزی با خطر خون   AVRو   MVRماه بعد از جراحی نیز در بیماران           2است و این عدد در بسیاری از مطالعات، برای             2/5جراحی  
پایین قابل قبول است. البته استفاده از درمان با دو نوع داروی ضد پالکت به صورت همراه، مانند استفاده از آسپیرین و پالویکس به                         

دهد. بنابراین، باید مزیت درمان با داروی ضد انعقاد و ضد           برابر افزایش می    3تا    2ریزی بعد از عمل را تا       زمان، خطر خون  صورت هم 
 (. 2112 ،؛ لوین و همکاران2112 ،ریزی و سایر عوارض مرتبط در نظر گرفته شود )مری و همکارانپالکت نسبت به خطر خون

 

 گیرینتیجه
ی نادر ولی خطرناک است. اگرچه ایجاد ترومبوز، ارتباط تنگاتنگی با مصرف داروهی ضد                 اترومبوز دریچه مکانیکی میترال، عارضه     

و ایجاد ترومبوز      INRانعقاد دارد، اما در این مطالعه و مطالعات مشابه نشان داده شده است که معموال رابطه مشخصی بین میزان                       
دسته باالتر از میزان طبیعی، بیمار دچار ترومبوز دریچه میترال شده بود. بنابراین، آن                 INRوجود ندارد. در مطالعه حاضر نیز با وجود         

گیرند، باید در مورد تظاهرات بالینی عدم عملکرد درست دریچه، و تبعیت از از بیمارانی که تحت عمل تعویض یا ترمیم دریچه قرار می
های الزم را    باشد، آموزش صحیح دریافت نمایند. بیماران باید آموزش        رژیم درمانی که شامل رژیم دارویی و رژیم غذایی مناسب می           

 موقع از بروز عوارض خطرناک جلوگیری گردد.  قبل از ترخیص دریافت نمایند تا با اقدام مناسب و به
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Abstract 
Aim. The purpose of this study was to report a case of mitral valve thrombosis. 
Background. Cardiac valve diseases are among the most important diseases, which is widespread despite 
many treatments. Among the wide range of treatments, replacement or repair of the valve are among the 
standard treatments. This treatment has many side effects that can be prevented by adhering to a proper 
diet. The present reports a rare case of mitral valve thrombosis. 
Case Report. A 50-year-old female patient undergoes mitral valve replacement (mechanical) and tricuspid 
valve replacement (mechanical) dated 2018. After discharge, she was treated with 5 mg Warfarin and 80 
mg ASA. She returned to the hospital due to progressive shortness of breath. A rare complication of mitral 
valve thrombosis was diagnosed. 
Conclusion. Mitral mechanical valve thrombosis is a rare but dangerous complication. Although throm-
bosis is closely associated with anticoagulant drug use, this study and similar studies have shown that there 
is usually no clear relationship between INR and thrombosis. 
 
Keywords: Heart valve disease, Treatment of heart valve disease, Mitral valve thrombosis, Anticoagulants 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


