
پایان نامھ

رشتھ پزشکیدکتری عمومیدوره 

عنوان
مقایسھ انوکساپارین زیرجلدی با ریواروکسابان خوراکی در پیشگیری از ترومبوز وریدی در بیماران بستری 

١٣٩٧اراک در سال ) عج(در بخش مراقبت ھای ویژه بیمارستان ولیعصر

راھنمااتیداس

)راستادیا-متخصص بیھوشی (دکتر بھنام محمودیھ 
)دانشیار–متخصص قلب و عروق (دکتر مھدی انوری 

استاد مشاور

)متخصص پزشکی قانونی(دکتر سید محمد جمالیان 

)متخصص ارتوپدی(دکتر مھران اعظمی 

پژوھش و نگارش

فاطمھ علیخانی

مراقبت ھای ویژهگرایش بیھوشی رشتھ

٢٠/٣/٩٩تاریخ دفاع 



بھتقدیم

مادر عزیزم 
تو ، صبورییبھ تعداد ھمھ روزھای گذشتھمادر یعنی 

تو ، دلواپسیی مادر یعنی بھ تعداد ھمھ روزھای آینده 
!مادر یعنی بھ تعداد آرامش ھمھ خوابھای کودکانھ تو، بیداری 

!مادر یعنی بھانھ بوسیدن خستگی دستھایی کھ عمری بھ پای بالیدن تو چروک شد 
!سالھای دلتنگی تو بود ینوازشگر ھمھمادر یعنی بھانھ در آغوش کشیدن زنی کھ

م زپدر عزی
تو سنگی . من خوشبختم کھ در زندگیم تو را دارم. من می دانم کھ ھمھ خوشبخت نیستند

من می دانم کھ تو تجربھ ی چندین سالھ ای .ھستی کھ من از آن تصمیمات مھم را یاد گرفتم
ط است و ھرچقدر بزرگتر دانم کھ عشقت بدون شرمی.داری

ممنونم پدر.می شوم برای من بیشتر معنا پیدا میکنی



:تشکر و سپاس فراوان ازبا

 معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک بھ سبب مساعدت در

تصویب پروپوزال و حمایت در طول اجرای طرح

اراک )عج(تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصریپایگاه توسعھ

 اساتید راھنمای پایان نامھ بھ مھدی انوریجناب آقایان دکتر بھنام محمودیھ و دکتر

سبب زحمات بی دریغشان در یکایک مراحل پژوھش

مشاور پایان نامھ اتیداسو دکتر مھران اعظمیجناب آقای دکتر سید محمد جمالیان

 مراحل زندگی مرا یاری و مساعدت نموده یمادرم کھ در تمامبا تشکر از پدر و

.اند 

 ھمچنین از تمامی افرادی کھ در مراحل اجرای تحقیق و نگارش پایان نامھ

. ھمکاری ھای الزم را مبذول فرمودند



چكیده

: مقدمھ

در . یک یا چند عامل خطر ) ICU(بیشتر بیماران بخش مراقبت ھای ویژه 

این مطالعھ قصد داریم اثر ریواروکسابان خوراکی و انوکساپارین تزریقی را در پیشگیری از ترومبوز وریدی 

.بیماران بستری در بخش مراقبت ھای ویژه با ھم مقایسھ کنیم در 

: مواد و روش ھا

ھایی٩٨

 .

١٥mgبیماران گروه اول قرص ریواروکسابان . تصادفی بھ دوگروه یکسان تقسیم شدند

. NG Tubeخوراکی از راه دھان یا گاواژ از طریق 

٤٠mg.

.

. دو گروه بررسی شدمبوسیتوپنی درانعقادی و ترو

.مقایسھ و آنالیز شدند٢٢نسخھ ی SPSSاستفاده از نرم افزار آماری 

: نتایج

و ) ١١.٦٠(٣٤.٧١) (

مطالعھ از نظر عوارض آمبولی ریھ و خونریزی گوارشی بین دو گروه تفاوت در این. بود ) ١٠.١٢(٣٥.١٢

٢١٠. )P>0.05(معنی داری وجود نداشت 

٥١٤بروز اختالالت انعقادی در گروه ریواروکسابان ) . P=0.028(در گروه انوکساپارین بود 

نفر ١١نفر در مقابل ٣٢خونریزی زخم در گروه ریواروکسابان ) . P=0.039(نفر در گروه انوکساپارین بود 

٥١٤و بروز ترومبوز وریدی در گروه ریواروکسابان ) P=0.045(در گروه انوکساپارین 

) .P=0.027(در گروه انوکساپارین بود 

: نتیجھ گیری



بکارگیری ریواروکس

-گوارشی (در بیماران بستری در بخش مراقبت ھای ویژه می تواند موثر تر باشد و عوارض خونریزی دھنده 

.و اختالالت انعقادی در ریواروکسابان کمتر از انوکساپارین می باشد ) زخم

ریواروکسابانترومبوز وریدھای عمقی،، ترومبوآمبولی ریوی،ساپارین انوک: کلمات کلیدی


