وارفارين ،يك داروي ضد انعقاد است كه كار آن پيشگيري از لخته
شدن خون است .گاهي به اين دارو( ،رقيق كننده خون) گفته
ميشود .البته اين نام گمراه كننده است زيرا وارفارين خون را
رقيق نميكند ،لختههايي را كه قبالً تشكيل شدهاند ،را هم حل
نميكند .بلكه فرآيند لخته شدن خون را كند ميكند؛ به عبارتي
ديگر وارفارين كمك ميكند كه خون شما راحتتر در بدن گردش
كند و لخته نشود.

در چه بیماری هایی ممکن است از وارفارین استفاده شود؟
فيبريالسيون دهليزي(يك نوع بيماري قلبي) ،تعويض دريچه
قلب،ترومبوز وريد عمقي(تشكيل لخته در وريد هاي عمقي اندام
ها)  ،سكته قلبي يا مغزي ،آمبولي ريه ،بيماري هاي دريچه قلب و
حمله قلبي.

نحوه اندازه گیری عملکرد وارفارین در بدن چگونه است؟

افزايش مييابد.اما در افرادي كه وارفارين مصرف ميكنند ،محدوده
 INRمطلوب متفاوت است و اين محدوده را پزشك با توجه به
نوع بيماري فرد مشخص ميكند يعني با توجه به علت مصرف
وارفارين يا نوع بيماري ،پزشك يك محدوده  INRايدهآل را براي
فرد تعيين ميكند .پس  INRايدهآل در بيماران مختلف متفاوت
است .ميزان  INRايدهآل در اغلب بيماراني كه وارفارين مصرف
ميكنند در محدوده  2-3است .يعني پزشك با تجويز دوز خاصي
از وارفارين سعي ميكند  INRبيمار را به اين محدوده
برساند.دقت شود كه اين محدوده در همه بيماران ،صادق نيست.
لذا حتما محدوده  INRهدف خود را از پزشك خود بپرسيد .پس
از مشخص شدن  INRهدف ،پزشك دوز خاصي از وارفارين را
براي بيمار مشخص ميكند تا  INRوي به محدوده هدف برسد؛
زيرا اگر  INRبيمار بيشتر از محدوده هدف باشد ،خطر خونريزي
و عوارض مربوط به خونريزي افزايش مييابد و اگر  INRكمتر از
محدوده هدف باشد خطر تشكيل لخته و حتي بروز سكته افزايش
مييابد.

آیا دوز(مقدار مصرفی) وارفارین در همه افراد یکسان است؟

بررسي كند و زماني كه  INRفرد به  INRهدف رسيد ميتوان
گفت كه وارفارين براي بيمار اثرات مطلوبي دارد.

مسمومیت با وارفارین یا مصرف بیش از حد نیاز آن ،چه
عوارضی ایجاد می كند؟ اگر دوز وارفارين ،بيش از حد نياز باشد
ممكن است فرد را درمعرض خطر خونريزي و مشكالت جدي و
تهديد كننده حيات قرار دهد..عالئم افزايش دوز عبارتند از
:خونريزي كه به صورت خود به خود بند نيايد.خونريزي از بيني
كه بيش از  11دقيقه طول بكشد و يا خونريزيهاي منظم از
بيني ،خونريزي از لثه ،ادرار قرمز و يا قهوهاي تيره ،مدفوع تيره،
خونريزيهاي شديد طي دورههاي قاعدگي در خانمها.
اگر دوز وارفارین كم باشد چه اتفاقی میافتد ؟اگر دوز(مقدار)
وارفارين كم باشد ممكن است نتواند فرد را عليه تشكيل لخته
محافظت كند .اگر لخته خوني تشكيل شود ممكن است تكهاي از
آن جدا شده و در رگهاي خوني ريهها و يا مغز برود .اين لخته
خوني را آمبولي ميگويند كه ميتواند منجر به مشكالت تهديد
كننده زندگي فرد شود .پس مراقب باشيد كه مصرف هيچ يك از
دوزهاي وارفارين را فراموش نكنيد.

اندازه گيري وارفارين توسط تست خوني PTو ، INRانجام

خير ،مقدار مصرف وارفارين در افراد مختلف متفاوت است و مقدار
مورد نياز وارفارين را پزشك با توجه به  INRهدف هر بيمار و نوع
بيماري وي ،براي او تجويز ميكند.

وارفارين را با توجه به  PTو  INRفرد ،براي وي تجويز كرد با

بهترین زمان مصرف وارفارین چه ساعتی در روز است؟ در

تأثیر سایر داروها بر  INRچگونه است؟ بسياري از داروها

شروع مصرف وارفارين INR ،فرد تغيير ميكند و زياد ميشود .با

مورد مصرف وارفارين بايد دقت شود كه آن را هر روز در ساعت
مشخص و ثابتي مصرف كنيد .بهترين زمان مصرف وارفارين ساعت
 6عصر مي باشد .توجه داشته باشيد كه قرصهاي وارفارين را فقط
بايد در روزهايي كه پزشك براي شما تعيين كرده مصرف كنيد.

ميتوانند بر عملكرد وارفارين اثرگذار باشند .بنابراين پزشك خود را
از تمام داروهايي كه مصرف ميكنيد مطلع نماييد .با شروع مصرف
داروي جديد و يا قطع دارو با پزشك خود مشورت نماييد.داروهايي
مثل آسپيرين،داروهاي ضد التهابي مثل ايبوبروفن،بعضي از آنتي
بيوتيك ها و بعضي از محصوالت گياهي (مثل شامل سير ،چاي
سبز و ژينكو و ) ...با وارفارين در تداخل هستند ،لذا از مصرف آنها
بدون تجويز پزشك خودداري كنيد.

ميشود .به عبارت ديگر بعد از اينكه پزشك ،ميزان مناسب

بررسي  INRفرد ،ميتوان عملكرد وارفارين را در بدن فرد ارزيابي
كرد.

میزان مطلوب  PTو  INRچه قدر است؟
ميزان  INRدر يك فرد سالم كه وارفارين مصرف نميكند و
سيستم انعقادي طبيعي دارد بايد در حدود  1باشد .هرچه ميزان
 INRبيشتر باشد زمان بيشتري طول ميكشد كه خون لخته
شود .به عبارت ديگر با افزايش  INRبيشتر از  ،1خطر خونريزي
افزايش و با كاهش  INRكمتر از  ،1خطر لخته شدن خون
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چگونه بفهمیم كه وارفارین به خوبی عمل میكند و اثرات
مطلوبی برای بیمار دارد؟ با شروع مصرف وارفارين تقريباً 4-7
روز طول ميكشد تا وارفارين بتواند به خوبي عمل كند .با
مراجعههاي منظم و مرتب به كلينيك وارفارين كه زمان اين
مراجعهها توسط پزشك تعيين ميشود INR ،فرد اندازهگيري
ميشود .پس با INRهاي منظم ،پزشك ميتواند اثرات وارفارين را
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اگر یك نوبت از مصرف وارفارین را فراموش كردید چه
اقداماتی باید انجام دهید؟ در صورت فراموش كردن يك نوبت
مصرف وارفارين ،به محض به ياد آوردن ،دوز وارفارين فراموش
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شده را مصرف كنيد؛ اما توجه شود اگر نزديك مصرف نوبت بعدي
وارفارين به ياد آورديد كه فراموش كرده ايد دوز وارفارين فراموش
شده را مصرف نكنيد و برنامه عادي مصرف وارفارين خود را به
صورت منظم ادامه دهيد .هیچ گاه دو نوبت وارفارین را در یك
نوبت مصرف نکنید.

مجبور به اعمال جراحي و يا دندانپزشكي باشيد حتماً به جراح يا
دندان پزشك خود اطالع دهيد كه شما وارفارين مصرف ميكنيد.
همچنين از چند روز قبل به كلينيك وارفارين نيز اطالع دهيد تا
دوز وارفارين را براي شما تنظيم كند؛ زيرا در صورت انجام اعمال
جراحي و يا دندانپزشكي ،احتمال خونريزي زياد است ولي به هيچ
عنوان وارفارين خود را قطع نكنيد ،مگر به دستور پزشك معالج
خود.

خالصهای از بایدها و نبایدهایی كه در صورت مصرف
وارفارین ،باید به آنها توجه كرد:










بیماری كه وارفارین مصرف میكند ،در طی اعمال جراحی یا
دندان پزشکی چه اقداماتی باید انجام دهد؟در صورتي كه





وارفارين را هميشه در ساعت مشخص و به همان شيوهاي كه
كلينيك وارفارين براي شما تعيين كرده ،مصرف نماييد.
در زمانهاي تعيين شده براي شما ،جهت مراجعه به كلينيك
وارفارين ،مراجعه نماييد و آزمايش خون را انجام دهيد.
يك جدول زمانبندي مصرف وارفارين و انجام آزمايشهاي خون
براي خود تهيه نماييد .اين كار به شما كمك ميكند كه مصرف
هيچ دوزي از وارفارين و يا انجام هيچ يك از آزمايشهاي خون را
از دست ندهيد.
عادات غذايي و فعاليتي خود را حفظ نماييد .تغييرات ناگهاني
ميتواند بر  INRاثر بگذارد.
در زمان انجام آزمايش  ،INRمصرف غذاهاي حاوي ويتامين K
مانند سبزيجات برگ سبز (مانند :كاهو ،اسفناج وكلم) را قطع
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نكنيد! بلكه همان مقداري را كه هميشه مصرف ميكرديد ،مصرف
كنيد .افزايش و يا كاهش اينگونه غذاها بر  INRاثرگذار ميباشد.
در صورت بيمار شدن و يا بروز هر گونه عارضه جديد و يا
خونريزيهاي شديد ،به كلينيك وارفارين اطالع دهيد.
وارفارين را دور از دسترس اطفال قرار دهيد.
هميشه به ميزان كافي وارفارين در منزل داشته باشيد و پيش از
تمام شدن آن ،دوباره نسخه را از داروخانه تهيه نماييد.
اگر باردار شدهايد و يا تصميم به باردار شدن داريد ،سريعا به
پزشك خود اطالع دهيد .خودسرانه داروي خود را قطع نكنيد.
در صورت انجام اعمال جراحي و يا دندانپزشكي ،دندانپزشك و يا
جراح خود را از مصرف وارفارين مطلع نماييد.
اگر قصد سفر داريد ،حتما مطمئن شويد كه وارفارين به ميزان
كافي براي آن مدت به همراه داريد.
كارت هويت پزشكي ،مبني بر مصرف داروي ضد انعقاد ،به همراه
داشته باشيد.
در صورت مراجعه به هر پزشك ديگري ،حتما پزشك را از مصرف
وارفارين مطلع نماييد.
خودسرانه و بدون مشورت با پزشك خود ،وارفارين مصرفي خود را
قطع و يا تغيير ندهيد.
اگر عالئم بهبودي در خود مشاهده كرديد ،خودسرانه مصرف
وارفارين خود را قطع نكنيد.
بدون مشورت با پزشك ،تغييرات زيادي در رژيم غذايي و
فعاليتهاي روزانه خود ،ندهيد.
از انجام ورزشهاي سنگين و پر برخورد كه منجر به خونريزي و يا
خونمردگي ميشوند ،پرهيز نماييد.

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بعثت

آموزش هایی در مورد

وارفارین

"با آرزوي سالمتي روز افزون براي شما"
REF: ceel.sums.ac.ir
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