تزٍهثَس یا تزٍهثَسیس تِ تطىیل لختِ خَى در داخل یه
ري خًَی هیگَیٌذ .ایي ػارضِ هیتَاًذ تِ ضىلّای
گًَاگًَی هاًٌذ تزٍهثَس للة ی ،تزٍهثَس هغشی  ،تزٍهثَس
ولیَی ٍ حتی در رٍدُ ٍ دیگز اًذام ّا خَد را ًطاى دّذ .
عوامل ایجاد کننذه ترومبوز

هجوَػِای اس ػَاهل هَجة تزٍس ایي تیواری هیضًَذ .ایي
ػَاهل ػثارتٌذ اس:
 هیشاى لذرت ٍ سزػت اًؼماد خَى در افزاد
 جٌسیت :تیواری تزٍهثَس در خاًنّا تیطتز اس
آلایاى دیذُ هیضَد وِ ضایذ هزتَط تِ ًَع
َّرهَىّای سًاًِ تاضذ .
 اضافِ ٍسى :ایي تیواری در افزاد چاق ٍ تِ خػَظ
در خاًنّای چاق تیطتز دیذُ هیضَد .
 هیشاى آب هَجَد در تذى ٍ خَىّ :ز چِ همذار آب
هَجَد در خَى تیطتز تاضذ ،خَى رلیكتز هیضَد
ٍ احتوال تزٍس ایي تیواری ووتز هیضَد .در
ضزایطی وِ فزد ووتز آب هیًَضذ ٍ یا در جزیاى
فؼالیت تذًی سیاد ػزق هیوٌذ (هاًٌذ تاتستاىّا ٍ
یا در هاُ رهضاى وِ ون آب هیضَیذ) غلظت خَى
تیطتز ضذُ ٍ ایي افشایص غلظت ،احتوال ایجاد
لختِ در ٍریذّای هغشی را افشایص هیدّذ .
 تؼضی دارٍّا وِ تِ دالیل هطخع یا غیزهطخػی
سثة افشایص سزػت اًؼماد خَى هیضًَذ .یىی اس
هْنتزیي ایي دارٍّا لزظّای ضذتارداری است.






سیگار وطیذى
حاهلگی
تی حزوتی طَالًی هذت
ساتمِ تیواریْای للثی

عالئم ترومبوز مغسی:

 تیوار در ًاحیِ سز ،درد را احساس هیوٌذ
وِ در طَل چٌذ رٍس ،ایي درد تطذیذ هیضَد ٍ
گاّی هیتَاًذ واهالً ًاگْاًی تِ سزدرد ضذیذ
دچار ضَد .گاّی در فزد ػالئن تیواراى سىتِ
هغشی ًیش هطاّذُ هیضَد هاًٌذ ًاتَاًی در
حزوت یه یا چٌذ دست ٍ پا ،ضؼف در یه
سوت اس غَرت یا سختی در غحثت را تجزتِ
خَاٌّذ وزد.
 تطٌج در تؼذادی اس تیواراى رایج است
 ایي تیواری ،هَجة افشایص فطار داخل
جوجوِ هیضَد ٍ سثة تَرم در دیسهّای
ًَری ضذُ ٍ وَری هَلت را تِ دًثال خَاّذ
داضت.
 در غَرت افشایص ضذت فطار داخل
جوجوِ ،هیتَاًذ تاػث واّص سطح َّضیاری،
افشایص فطار خَى ،افت ضزتاى للة ٍ تجزتِ
حالتّای غیز طثیؼی در تیوار ضَد.
ترمبوز مغس به وسیله روشهای زیر تشخیص
داده می شود:






هؼایٌِ تَسطپشضه
سی تی اسىي
ام آر آی
آًژیَگزافی هغشی

درمان ترومبوز مغسی

تزای درهاى ایي تیواری تِ غیز اس تجَیش هُسىي تزای
واّص درد ،تِ ووه دارٍّای هختلف ،تزٍهثَس ٍ لختِ
خَى حل هیضَد تا خَى تتَاًذ جزیاى طثیؼی خَد را
داضتِ تاضذ ٍ در ًْایت فطار جوجوِ ٍ حجن خَى داخل
هغش تِ حذ تؼادل تزسذ.
 دارٍی ّای ضذ اًؼماد خَى (ّپاریي ٍ ٍارفاریي) تا
تجَیش پشضه هیتَاًذ درهاى هفیذی تاضذ  .چٌذ رٍس
تؼذ اس ضزٍع ٍارفاریيّ ،پاریي لطغ هی ضَد.
 در غَرت تطذیذ ٍ تْذیذ تیٌایی ،هوىي است
سَراخ وزدى ووز ٍ تزداضتي هایؼات هغشی ًخاػی السم
تاضذ.
 استفادُ اس دارٍی استاسٍالهیذ ٍ استفادُ اس دارٍّای
ضذ تطٌج در ضزایطی وِ تطٌج رخ هیدّذ.
نکات توصیه شذه

 یىی اس ػَاهل ضایغ ایجاد تزٍهثَس ،تی حزوتی
طَالًی هذت استٍ ،رسش هیتَاًذ یىی اس هَثزتزیي
ػَاهل پیطگیزی یا حتی درهاى ایي تیواری تاضذ.
 در غَرتی وِ فطار خَى ضوا تاالست یا تِ دیاتت
ضیزیي دچار ّستیذ ،درهاى خَد را جذیتز تگیزیذ.

 تِ ػلت ٍجَد فزآٍردُّای َّرهًَی در لزظّای
ضذ تارداری ،خطز اًؼماد پذیزی خَى تاال هیرٍد ٍ در
وٌار آى گزهای َّا ،هَجة غلیظ ضذى خَى ٍ ایجاد
تزٍهثَس هغشی "هیضَد .لذا تِ خاًنّا تَغیِ هیضَد
وِ تِ ّیچ ٍجِ تزای جلَگیزی اس ػادت هاّاًِ ،اس
لزظّای ضذ تارداری استفادُ ًىٌٌذ.
 در غَرت ًیاس ٍسى خَد را واّص دّیذ.
 استؼوال دخاًیات را تزای ّویطِ وٌارگذاریذ حتی
سؼی وٌیذ در وٌار افزاد سیگاری لزار ًگیزیذ
 تِ ٌّگام هػزف ٍارفاریي احتوال تزٍس خًَزیشی در
ضوا تیطتز اس سایز افزاد هیتاضذ  .جْت واّص خطز
خًَزیشی تَغیِ ّای سیز را تىار گیزیذ:
 اس اًجام فؼالیتّای خطزًان هثل ٍرسشّای رسهی
اجتٌاب وٌیذ.
 جْت دفغ هذفَع تِ خَد فطار ٍارد ًىٌیذ ٍ تا
استفادُ اس هیَُجات  ،سثشیجات تاسُ  ،اًجام فؼالیت ّای
تزٍس
ٍرسضی هجاس ٍ هػزف هیشاى وافی هایؼات اس
یثَست جلَگیزی وٌیذ .
 جْت تخلیِ تیٌی فطار سیادی ٍارد ًىٌیذ.
 تِ جای تیغ اس ریصتزاش تزلی استفادُ نىیذ .
 اس هسَان ًزم استفادُ وٌیذ ٍ تا دلت ٍ تِ آراهی
هسَان تشًیذ .
 جْت تویش وزدى دًذاىّا اس خالل دًذاى ٍ اجسام
ًَن تیش استفادُ ًىٌیذ .
 پا تزٌِّ راُ ًزٍیذ.

 تزای اطالع تیطتز تِ تزٍضَر ٍارفاریي
هزاجؼِ وٌیذ.

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

ترومبوز مغسی
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