تاریخ دریافت1354/10/226

هجلِ علوی پضٍّشی داًشگاُ علَم پششکی شْيد صدٍقی یشد

هزین ستزگی ٍ ّوکاراى

تاریخ پذیزش1355/2/036

دٍرُ بيست ٍ ّشتن ،شوارُ چْار ،تيز 1355

شْزیار هالی ،1هحود تقی سارباى حسي آبادی

*2

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i4.3763

گسارش یک مورد ترومبوفلبیت چرکی ناشی از کاتتر وریدی در
شوارُ صفحِ 6اندام فوقانی بعد از عمل جراحی بای پاس عروق کرونر

گشارش هَرد

وزدى واهل ٍریذ هثتال وزدُاًذ اها در ایي تیوار تِػلت چالی ٍ تَرم ؽذیذ اًذام ،اتتذا الذام تِ تخلیِ آتغِّا ٍ ؽزٍع
آًتیتیَتیه ٍریذی ؽذ تا در ؽزایط تْتزی الذام تِ رسوغیَى ٍریذ گزدد .تا ایي حال تیوار عیز تْثَدی خَتی را طی وزد ٍ
تذٍى ًیاس تِ خزاحی ٍ خارج وزدى ٍریذ هثتال ،تؼذ اس عِ ّفتِ اس تیوارعتاى هزخص ؽذ .تًِظز هیرعذ در تزٍهثَفلثیت
چزوی اهىاى پزّیش اس اوغیشیَى ٍریذ درگیز ٍخَد داؽتِ تاؽذ.
ٍاصُّای کليدی 6تزٍهثَفلثیت ،واتتز ٍریذی ،آتغِ
ارجاع 6هالی ؽْزیار ،عارتاى حغيآتادی هحوذتمی .گشارش یک هَرد تزٍهبَفلبيت چزکی ًاشی اس کاتتز ٍریدی در اًدام فَقاًی بعد اس عول
جزاحی بایپاط عزٍق کزًٍز .هدلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگاُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد ??99؛ >.8;9;-82 @):( 8

 -1استبدیبر ،مرکز تحقیقبت قلب و عروق ،دانشگبه علوم پزشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران،
 -2استبدیبر ،مرکز تحقیقبت قلب و عروق ،دانشگبه علوم پزشکی و خدمبت بهداشتی درمبنی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
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هقدهِ 6یىی اس هْنتزیي ػَارض واتتزّایی وِ در ٍریذّای هحیطی لزار دادُ هیؽًَذ تزٍهثَفلثیت چزوی اعت وِ در
صَرت ػذم درهاى هیتَاًذ خطزًان تاؽذ .در ایي گشارػ تِهؼزفی تیواری هیپزداسین وِ تؼذ اس خزاحی تایپاط ػزٍق وزًٍز
دچار تزٍهثَفلثیت چزوی ًاؽی اس واتتز ٍریذی در اًذام فَلاًی ؽذُ تَد .عِ رٍس تؼذ اس خزاحی للة تیوار دچار تة ؽذُ ٍ
هتؼالة آى آتغِّای هتؼذد در اًذام فَلاًی تیوار هؾاّذُ گزدیذ .ػلیرغن ایٌىِ اوثز هماالت تَصیِ تِخزاحی ٍعیغ ٍ خارج

تزٍهبَفلبيت چزکی ًاشی اس کاتتز ٍریدی در اًدام فَقاًی

هقدهِ
شيَع چاقی در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …

ّنچٌیي اس تیوار وؾت خَى در عِ ًَتت تِ فَاصل ًین عاػت

فلثیت ػثارت اعت اس التْاب در ٍریذی وِ خْت درهاى

ارعال ؽذ .دادُّای آسهایؾگاّی تیوار تِ خش لىَعیتَس

دارٍیی واًَلِ ؽذُ اعت ( )9در ایي حال اگز در اطزاف واتتز

(ً )WBC=21000زهال تَدًذ .تز اعاط هؾاٍرُ ػفًَی؛

لختِ ایداد ؽذُ تاؽذ تِ آى تزهثَفلثیت هیگَیٌذ ( .)8ایي

ٍاًىَهایغیي تِػٌَاى آًتیتیَتیه اهپزیىال ٍ ّنچٌیي ّپاریي

ػارضِ وِ در تیواراى دارای واتتز ٍریذی ؽایغ اعت (،)9 ,:

داخل ٍریذی در ّواى رٍس ؽزٍع ؽذ .ػلیرغن ایي درهاىّا تة

هوىي اعت ّوزاُ تا تؾىیل لختِ در ٍریذّای ػومی تاؽذ وِ

تیوار وٌتزل ًؾذ ٍ تیوار تَوغیه تالی هاًذ .در رٍس ؽؾن تؼذ

در ایي صَرت تِ آى تزٍهثَفلثیت هیگَیٌذ (;) .ؽایغتزیي

اس خزاحی اریتن در اًذام تیوار هٌتؾز ؽذُ؛ ٍرم آى ًیش تیؾتز

ػَاهل دخیل در ایداد ایي ػارضِ ؽاهل@ ًَع واتتز؛ هْارت
فزدی وِ واتتز را تؼثیِ وزدُ اعت ٍ هذت سهاى تالی هاًذى

هیلیوتز در ًاحیِ عاػذ ٍ دیغتال تاسٍ هؾاّذُ گزدیذ

واتتز در یه هحل اعت (ّ .)9نچٌیي تؼضی اس دارٍّا چٌاًچِ

(ؽىل .)8ٍ9خَاب وؾت خَى تیوار وِ عِ رٍس لثل ارعال

اس ٍریذّای هحیطی تِ تیوار تشریك ؽًَذ؛ ریغه تزٍهثَفلثیت

ؽذُ تَد هٌفی تَد اها وؾت واتتز هثثت تَد (اعتافیلَوَن

را تاال هیتزًذ (<) .اگز در هحل واًَالعیَى چزن دیذُ ؽَد

آرئَط) .در عًََگزافی داپلز ٍریذّای ػومی فالذ تزٍهثَس ٍ

آًزا تزٍهثَفلثیت چزوی هیًاهٌذ .تزٍهثَفلثیت چزوی یه

دارای فلَی ًزهال تَدًذ .تیوار تا تؾخیص تزٍهثَفلثیت چزوی

ػارضِ خطزًان واًَالعیَى ٍریذی اعت وِ تذٍى الذام

تِاتاق ػول هٌتمل ؽذ .تا تَخِ تِ چالی تیوار ٍ تافت سیز

خزاحی ٍ خارج وزدى ٍریذ هثتال هیتَاًذ هزگثار تاؽذ (.)8

خلذی تغیار ضخین ٍ ّنچٌیي ادم ؽذیذ اًذام؛ تِ خای

گشارش هَرد

اوغیشیَى واهل ٍریذ (درهاى تَصیِ ؽذُ) وِ ًیاس تِ یه

خاًن  <:عالِای تا ؽىایت درد لفغِ عیٌِ در ٌّگام

خزاحی تْاخوی داؽت تصوین گزفتِ ؽذ وِ در هزحلِ اٍل

تحزن تِ تیوارعتاى اهام خویٌی اَّاس هزاخؼِ وزدُ تَد

فمط آتغِّا تخلیِ ؽًَذ .لذا تا اًغیشیَىّای ًین تا دٍ

(آًضیيپایذار) .ریغه فاوتَرّای تیوار ؽاهل دیاتت وٌتزل

عاًتیهتزی (حذٍد ; 9تزػ) الذام تِ تخلیِ آتغِّا ؽذ

ًؾذُ تیة ّ ٍ )NIDDM( 8یپزلیپیذهی تَدًذ .تیوار فالذ

(ؽىلّ .): ٍ 9نچٌیي تا تَخِ تِ خَاب وؾت ٍ آًتیتیَگزام

هؾىالت هضؼف عیغتن ایوٌی (هصزف وَرتَى؛ دارٍّای

وِ خزم هذوَر را حغاط تِ ٍاًىَهایغیي ًؾاى دادُ تَد؛ ایي

واٌّذُ ایوٌی؛ هؾىالت خًَی) تَد .اها ٍسى تیوار تاال تَد

دارٍ اداهِ پیذا وزد .سخنّا تاس ًگِ داؽتِ ؽذًذ وِ ضوي تذاٍم

(اًذوظ تَدُ تذًی  .)8>Aتیوار تحت آًضیَگزافی لزار گزفت ٍ

درًاص؛ تِ صَرت ثاًَیِ تغتِ ؽًَذ .یه رٍس تؼذ اس خزاحی،

تا تؾخیص گزفتگی ّز عِ ػزٍق وزًٍز واًذیذ ػول خزاحی

ؽزایط تیوار تِطَر ٍاضح رٍ تِ تْثَد گذاؽت؛ تٌاتزایي تزای

تایپاط ػزٍق وزًٍز ؽذ .خزاحی تِ رٍػ اعتاًذارد ٍ تا

اوغیشیَى ٍریذ الذاهی صَرت ًگزفت .تیوار پظ اس عِ ّفتِ

اعتفادُ اس پوپ اوغیضًاتَر اًدام ؽذ .تیوار در هذت تغتزط در

دریافت آًتی تیَتیه ٍریذی تا حال ػوَهی خَب هزخص ؽذ ٍ

 ICUهؾىلی ًذاؽت ٍ در رٍس عَم تؼذ اس خزاحی تِتخؼ

تزای عِ ّفتِ دیگز آًتیتیَتیه خَراوی تدَیش ؽذ .تیوار در

هٌتمل ؽذ .یه رٍس تؼذ (رٍس چْارم تؼذ اس خزاحی) تیوار دچار

هذت تزخیص تِصَرت عزپایی تا ؽؼ هاُ تذٍى ایداد ػارضِ

تةّای هتٌاٍب ( ٍ )spikyلزس ؽذ .در هؼایٌِ یه ًاحیِ گزم ٍ

پیگیزی ؽذ.

اریتواتَس در ًاحیِ تاالی عاػذ تیوار ٍ هحل تؼثیِ آًضیَوت
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ؽذُ تَدّ .نچٌیي آتغِّای هتؼذد سیز خلذی تیي ; تا ;9
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یافت ؽذ .واتتز خارج ٍ ًَن آى خْت وؾت ارعال ؽذ.

شْزیار هالی ٍ ّوکارش

ؽىل  @9تؾىیل آتغِّای هتؼذد

ؽىل  @9تزػّای هتؼذد خْت درًاص

ّزچٌذ در اوثز هَارد تزٍهثَفلثیت در اطزاف واتتزّایی اتفاق

بحث

هیافتذ وِ تِصَرت طَالًی در یه هحل تالی هاًذُاًذ ،در ایي

ؽایغتزیي ارگاًیغنّایی وِ تاػث تزٍهثَفلثت چزوی

تیوار ػاهل هْن احتوالی ،اعتفادُ اس یه ٍریذ تزای واًَالعیَى

هیؽًَذ ؽاهل اعتافیلَوَن؛ تاعیلّای گزم هٌفی ٍ واًذیذا

هدذد تَد .ایي احتوال ٍخَد دارد وِ در واًَالعیَى اٍل ،در

ّغتٌذ (= . ); ,تؾخیص تز اعاط وؾت هثثت اس خَى یا لختِ

ٍریذ تزٍهثَس تؾىیل ؽذُ ٍ در هزتثِ دٍم دچار ػفًَت ؽذُ

خارج ؽذُ اس ٍریذ درگیز دادُ هیؽَد (>) .لاتل لثَلتزیي

تاؽذّ .زچٌذ تزٍهثَفلثیت چزوی هوىي اعت هٌدز تِ تزٍهثَس

درهاى تزای تزٍهثَفلثت تدَیش آًتیتیَتیه ٍ ّپاریي ٍریذی

ٍریذّای ػومی ؽَد اها تؾخیص سٍدٌّگام ٍ ؽزٍع ّپاریي

هیتاؽذ اها در هَاردی وِ تزٍهثَفلثت چزوی ایداد ؽذُ تاؽذ؛

ٍریذی در ّوِ تیواراى تَصیِ هیؽَد .تٌاتزایي ّزچٌذ در ایي

درهاى تْاخوی ؽاهل خزاحی ٍ اوغیشیَى ول ٍریذ درگیز

تیوار در ایي تیوار ٍریذّای ػومی عالن تَدًذ اها ّپاریي

اعت .تا تَخِ تِ پزٍتىل تخؼ خزاحی للة هزوش فَقالذوز،

ٍریذی تا دٍس درهاًی تزای ایؾاى ؽزٍع ؽذ.

واتتز ٍریذ هزوشی در ٌّگام اًتمال تیوار اس  ICUخزاحی للة

ػلیرغن تَصیِ اوثز هٌاتغ تز درهاى تْاخوی تزٍهثَفلثیت

تِتخؼ خارج ؽذُ ٍ دارٍّای تشریمی داخل ٍریذی اس طزیك

چزوی وِ ؽاهل تزػ ٍعیغ در اًذام ٍ خارج وزدى ٍریذ درگیز

یه آًضیَوت ٍریذ هحیطی تِتیوار دادُ هیؽَد .اها ًىتِ

اعت؛ در ایي تیوار تا تَخِ تِ چالی ٍ احتوال ػَارض تیؾتز؛

لاتلتَخِ در ایي تیوار آى تَد وِ ريگیزی هدذد اس ّواى

تصوین تِ درهاى در دٍ هزحلِ گزفتِ ؽذ تِ ایي ؽىل وِ در

ٍریذی اًدام ؽذُ تَد وِ پیؼ اس خزاحی ًیش تزای تشریك عزم

هزحلِ اٍل آتغِّا تخلیِ ؽًَذ ٍ در هزحلِ دٍم ٍ پظ اس تْثَد

ٍ آًتیتیَتیه پزٍفیالوغی اس آى اعتفادُ ؽذُ تَد .تٌاتزایي
هجلِ داًشگاُ علَم پششکی ٍ خدهات بْداشتی ـ درهاًی شْيد صدٍقی یشد
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ؽىل  @:تزػ رٍی لغوت پاییي تاسٍ خْت درًاص
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ؽىل  @8آتغِ رٍی تاسٍ

تزٍهبَفلبيت چزکی ًاشی اس کاتتز ٍریدی در اًدام فَقاًی

ّای ایزاى
داًشگاُ
داًشجَیاى
چاقی در
شيَع
گذاؽت…ٍ تِّویي
تْثَد
دختزرٍ تِ
عزػت
تیوار تِ
ّا ،حال
آتغِ

خَراوی هاًٌذ ٍارفاریي تَصیِ ًویؽَد (.)92

دلیل الذام تِ خزاحی ٍعیغ ًؾذ .تًِظز هیرعذ ایداد

ًتيجِ گيزی

تزػّای هتؼذد ٍ تخلیِ ّوِ آتغِّا ٍ ّنچٌیي عطح ایوٌی

تا تَخِ تِ عیز درهاًی ایي تیوار هیتَاى پیؾٌْاد ًوَد وِ در

تیوار در تْثَدی تیوار ًمؼ هْوی داؽتِ اعت .وواایٌىِ اگز

تیواراى چالی وِ دچار تزٍهثَفلثیت چزوی ّوزاُ تا ادم ؽذیذ

تیوار تِ ّز دلیل دچار ضؼف عیغتن ایوٌی تَدً ،یاس

ؽذُاًذ ٍ تیوار فالذ ػَاهل تضؼیف وٌٌذُ عیغتن ایوٌی اعت،

تِاوغیشیَى ٍریذ اختٌابًاپذیز هیًوَد .در هماالت هٌتؾز ؽذُ

در لذم اٍل الذام تِ تخلیِ آتغِّا اس طزیك تزػّای هتؼذد

اعتفادُ اس ٍاًىَهایغیي تِػٌَاى درهاى اهپزیىال تِػلت ؽیَع

ًوَد .در ایي صَرت تیوار اس یه خزاحی ٍعیغ تزای خارج وزدى
ٍریذ هثتال ،رّایی هییاتذ .در چٌیي هَاردی تیوار تایغتی هىزرا

پَؽؼ آًتیتیَتیىی تزای تاعیلّای گزم هٌفی تغتگی تِ

تحت هؼایٌِ ٍ پایؼ اس ًظز عپغیظ یا گغتزػ هَضؼی ػفًَت

دادُّای هزوش وٌتزل ػفًَت تیوارعتاى هحل هذاٍا دارد .در

لزار گیزد ٍ در صَرت ّز وذام اس هَارد @ ػذم وٌتزل تة ،ػذم

تیواراًی وِ تِ ؽذت تذحال ٍ ًَتزٍپٌیه ّغتٌذ ًیش تزویة

تْثَد ؽزایط ػوَهی ،ػالین گغتزػ ػفًَت در اًذام (هثل پیذا

ٍاًىَهایغیي تا دارٍّای ضذ تاعیلّای گزم هٌفی تَصیِ

ؽذى آتغِّای خذیذ) ٍ اداهِ لىَعیتَس ،درهاى تْاخوی تِ

هیؽَد (?) .در تیوار ها ٍاًىَهایغیي تٌا تِتَصیِ هتخصص

عزػت اًدام ؽَد .درهاى تا ّپاریي در ّوِ تیواراى تَصیِ

ػفًَی تِػٌَاى آًتیتیَتیه اهپزیىال ؽزٍع ؽذ ٍ چَى خَاب

هیؽَد ٍ آًتیتیَتیه ًیش تایغتی تز اعاط ًتایح آًتیتیَگزام در

آًتیت یَگزام؛ حغاعیت ارواًیغن را تِ ایي دارٍ تاییذ وزدُ تَد؛

ّز تیوار تز اعاط ؽزایط تالیٌی تدَیش ؽَدّ .نچٌیي تزای

تزای عِ ّفتِ اداهِ پیذا وزد .تؼذ اس آى درهاى تیوار تا

پیؾگیزی اس تزٍس ػارضِ تزٍهثَفلثیت ،گذؽتِ اس رػایت هَاردی

آًتیتیَتیه خَراوی تِهذت عِ ّفتِ دیگز ًیش تِصَرت

چَى اعتزیلیتِ حیي ريگیزی ٍ خا تِ خا وزدى هحل دعتزعی

عزپایی درهاى ؽذّ .زچٌذ تؼضی اس هٌاتغ درهاى ٍریذی

ٍریذ؛ تْتز اعت اس ٍریذّایی وِ لثال تحت واًَالعیَى تَدُاًذ،

آًتیتیَتیه را تِهذت عِ ّفتِ تَصیِ هیوٌٌذ .در هَرد

حتیاالهىاى هدذداً ريگیزی ًؾَد.

دارٍّای ضذ اًؼماد ًیش تشریك ّپاریي ٍریذی در هذت تغتزی

تعارض در هٌافعٍ 6خَد ًذارد

در تیوارعتاى تَصیِ ؽذُ اعت اها اگز تیوار دچار ػَارضی
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Case Report
Introduction: One of the important complications of peripheral venous catheters is suppurative
thrombophlebitis that would be life threatening without treatment. In this report, we introduce a patient who
developed purulent thrombophlebitis due to venous catheter in the upper limb after coronary artery bypass
graft surgery. Multiple abscess formation was developed on her upper limb after the third day of coronary
artery bypass graft surgery (CABG). The limb was fatty and edematous; therefore, the abscesses were
drained by multiple small incisions. Wounds managed to be closed as secondary wund healing. Three weeks
later the patient discharged with good condition. It seems that venous excision can be avoided in some cases
involved by suppurative thrombophlebitis.
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