
به نام خدا



نشت دارو از سیاهرگها به داخل بافتهای 

زیرجلدی

زهرا کالهی: تهیه کننده

EXTRAVASATION



طیف آسیب

تخریب شدید بافتی و مختصر ناراحتی 
نیاز به پیوند پوست

طیف آسیب



از نظر ) شیمی درمانی تقسیم بندی داروهای 

(:آسیب به بافت در صورت خروج از رگ

غیر . non vesicant))تاول زا 1

...ان ومثل متوترکسات، جمسیتابین، هالوکسان، ایرینوتک



(irritant):محرک . 2

و باعث واکنشهای التهابی بدون آسیب بافتی ایجاد می کنند•

.  نکروز نمی شوند

...و 5FUمثل پالتین ها، تاکسول، داکاربازین، اتوپوزاید، 



باعث ایجاد نکروز بافتها و آسیب رباط ها و اعصاب و•
.عروق خونی مجاور می شوند

ولبین و وین بالستین، ندانوروبیسین، آدریامایسین، : مثال•
...

) vesicant  زا تاول( 3.



:مکانیزم ایجاد تاول

واکنش های شدید التهابی ناشی از . 1PH داروها

اتصال دارو به . 2DNAبافتها

نامعلوم. 3











دبریدمان بعد از اکستراوزیشن: ساله63خانم 







:عالئم اولیه

عدم برگشت خون از کاتتر داخل ورید، 

در برابر جریان مایع به داخل ورید، مقاومت 

، سوختگی

درد، 

تورم 

و 

قرمزی

در محل تزریق





اقدامات
قطع . فوری جریان دارو1

تالش . یره برای خارج کردن باقیمانده دارو از بافت با آسپ2

کردن

استفاده از آنتی دوت ها جهت کاهش انهدام . مثال     بافتی3

و یا پماد سولفوکسایددی متیل یا آنتی دوت دکسرازوکسان

DMSOدوکسوروبیسین  و آنتی دوت دارویبرای

...هیالورونیداز برای پالتین ها، تاکسول و 



:   یا گرما درمانی بسته به نوع داروسرما .4

ردکمپرس س: آدریامایسین، تاکسول، اگزالی پالتین 

کمپرس گرم : وین کریستین

استفاده از پمادهای موضعی هیدروکورتیزون.5

عضوباال نگهداشتن . 6

ساعت 48ارزیابي موضع نشت دارو به مدت . 8

یب دیدهتشویق بیمار به انجام فعالیت طبیعي با اندام آس.9

بار 2یا 1توسط پزشك بر اساس میزان نشت ویزیت .10

در هفته 



عكس به صورت هفتگي از موضع نشت داروتهیه .11

درجه قرمزي ، شعاع ناحیه آسیب دیده ، درد یا ثبت .12

هرگونه عالمتي مبني بر زخم یا نكروز بافت 

روز بعد از نشت دارو با 10تا 7صورت وجود درد در .13

پزشك جهت لزوم انجام جراحي پالستیك مشورت شود 

تفاده انجام مشاوره طب فیزیكي جهت تشویق بیمار به اس.14
.از عضو آسیب دیده 







: مدت ترمیم

چندین هفته

تا                     

؟؟؟   ..... 



:پیشگیری

تزریق . و یا پزشکتوسطفقطداروهای شیمی درمانی1
دیدهپرستار آموزش 

ورید محیطی دقیق انتخاب 2.

عدم استفاده از ورید محیطی مچ دست در شیمی درمانی با . 3
داروهای تاول زا 

انفوزیون با کاتتر نرم پالستیکی برایدساعورید محیطی فقط از ) 
.(قابل استفاده استمدت کوتاه 



پورت در موارد تزریق طوالنی مدت تعبیه . 4

ا آنژیوکت در داخل رگ محیطی و یدقیق تعبیه . 5

مرکزیسوزن پورت در ورید 

صورتي كه داروي شیمي درماني از نوع در .6

.محرك مي باشد از عروق بزرگ استفاده شود 

محل هایي كه استفاده از داروهاي تاول زا در آن . 7

ها ممنوع است شامل عروق نزدیك مفاصل ، 

وقي برجستگي هاي استخواني ، دسته هاي عصبي عر

. ، تاندون ها مي باشد 



مشاهده بهتر ناحیه رگ گیري ، استفاده از جهت .8

. پانسمان هاي شفاف روي ناحیه توصیه مي شود 

رم سكاتتر داخل رگ با نرمال سالین یا شستشوي .9

برا ي اطمینان از باز بودن رگ و 5% دكستروز 

. عدم وجود نشت 



مراقبتهای هوشیارانه پرستاری 

ممانعت از خروج دارو از رگ
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