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ترومبوز وریدهای عمقی زماایی ر  مای دهاد خاه  او        

وریدهای )سیاهرگها( عمقی لختاه   دا لی الیه های سطحدر

اتفاق مای   ، را  و لگندر پاهااین حالت می شود خه معموال 

افتد. این لخته ها  طریاک هستند به این دلیل خاه ممنان   

وارد جریا   او  شادو و شاریایهای    ، است شنسته شوید 

شریایهای ریاه را مسادود    ویژوبه سر رگها( بزرگ و مهم )

این ا اتل  در   .خنند و منجر به صدمه دائمی یا مرگ شوید

 سا  ر  می دهد. 40اغلب موارد در  ایمها و در سنین باالی 

 
 علل و عوامل :

زمایی خه  و  درو  وریدهای عمقی پاهاا، ههساته تار از     

خه فاختورهایی وجاود  زما  معمو  حرخت می خند یا زمایی 

دارید خه تمایل  و  به لخته شد  را افزایش می دهند و یا 

مواردی خه الیه دا لی وریدها دچاار هسایب شادو باشاد،     

ترومبوز وریدهای عمقی ر  می دهد. عوامال تاییرگارار در   

 بروز این ا تل  شامل موارد زیر است : 

زمایی خه به مدت طوالیی در حالت یشساته رارار مای     -1

بیشاتر از   )یرید مثال پروازهاای هاوایی طاوالیی مادت      گ

  یا در دورو بهبودی بعد از عمل جراحی (ساعت4

 صدمات مثل شنستگی های لگن و را  -2

 جراحی های بزرگ مثل جراحی های استخوا  و مفاصل -3

حرختی یا یاتوایی در راو رفتن به دلیل بیماری  محدودیت -4

 و یا هرگویه مشنل سلمتی

بیمااری خلیاه مثال     ه بر ی سارطایها، بیماریها از جمل -5

 بیماریهای رلبی و واریس سندرم یفرتیک،

و  از باارداری بر ی از داروها از جملاه ررصاهای پیشاگیری     -6

 داروهای هورمویی مایند تاموخسیفن یا تالیدومید

 سیگار خشید  -7

 سا  و مرخر بود  60سن باالتر از  -8

 داشتن سابقه فامیلی ابتل به این بیماری -9

 لی ابتل به این بیماری در گرشتهسابقه رب -10

  خم هبی -11

 چاری -12

 حاملگی -13

 علیم و یشایه ها : 

تقریبا ییمی از بیمارا  مبتل به ترومبوز وریدهای عمقی تا زمایی خاه  

رگهای بزرگ و اصلی مسدود یشاود، هایع علمتای یداریاد در ایان      

 مورعیت علیم به شرح زیر می باشد :

 التهاب و ررمزیافزایش دمای پا ، 

     تورم یک طرف عضله پشت ساق پا، راوزک، را  و از راوزک باه

 پایین

 خه گاهی فقط هنگام راو رفتن ایجاد می شود درد در پاها 

  برجسته شد  رگهای سطحی پا 

در صورت حرخت لخته به سمت سار رگهای ریاه و ایساداد هیهاا ،     

و  ، افازایش راربا  رلاب   درد رفسه سینه –علیمی مثل تنگی یفس 

 ییز بروز می یماید  سرفه  ویی

 
 : تشخیص

پزشک در مورد علیم و یشایه ها و همچناین ساابقه بیماریهاا و    

     شما را  ،داروهایی خه مصرف می خنید از شما سواالتی می پرسد 

دور ساق هر دو پا را با هم مقایسه مای   و معاینه می خند

علوو بر این یک سری هزمایشات و بررسی ها بارای  ؛ خند 

 ایجام می شود مثل سویوگرافی، ویوگرافی ید تشخیص تائ

)  و سی تی اسانن  ، ام هر هی)بررسی وریدهای مشنوک(

 .ویرسایی به ریه را بررسی می خند( ورعیت  

 درما  :

جلاوگیری از بزرگتار شاد  لختاه،      ، هدف از درماا   

حرخات باه سامت    پیشگیری از عاوار  لختاه مثال    

حل خرد  لخته و  یها،ایهای ریوی و بروز ایسداد درهشری

جلوگیری از ایجاد لخته جدید می باشد اردامات زیر باه  

 منظور دستیابی به اهداف درما  ایجام می شود :

    ) تجویز داروهای رد ایعقاد )رریق خنندو هاای  او

روزو  7خه اغلب برای یاک دورو  مایند هپارین، خلگزا  

 .شارو  مای شاود    وارفاارین بعد از ه  و و می شود داد

ویز این داروها باید با احتیاا  و تحات یظاارت تایم     تج

درما  صورت گیرد. در مدتی خه داروهاای راد ایعقااد    

تجویز می شود به منظور بررسای ایار دارو، هزمایشاات    

و پلخت( به صورت منظم ایجام مای   PTT ،INR و )

شود. در مواردی خه خلگزا  تجویز می شود ییاازی باه   

 د یدارد. بررسی دورو ای هزمایشات وجو

  فیلتار در عاروق   راو دیگر درما  ، جراحی و گراشتن

بزرگ است خه در بیمارایی مورد استفادو ررار می گیارد  

 خه امنا  استفادو از داروهای رد ایعقاد را یدارید.

  پس از شرو  درما  با داروهای رد ایعقاد، توصیه می

 زیرا تا برطرف شد  علیم، استراحت داشته باشید شود

تنه تنه شد  لخته و حرخت هیها به یقا  مختلا    طر 

بد  وجود دارد و می تواید باعث ایسداد رگهای اصلی و 

ا تل  در  ویرسایی شود بنابراین به شما توصایه مای   

استراحت داشته باشید و پاها را باالتر  این مدتشود در 

 .از سطح بد  ررار دهید

حرکت لخته از پاها و 

 ورود آن به عروق ریه

 لخته



    پس از گرراید  دورو حاد و زمایی خه بیمار شارو  باه راو

رفتن می خند، پوشید  جورابهای واریس باه منظاور بهباود    

. ایان  بازگشت  و  وریدی و خاهش التهاب توصیه می شاود 

  جورابها خه غالبا از جنس الستیک هستند باید شابها بیارو   
  هوردو شوید و صبح ربل از  ارج شد  از تخت و هویزا  شد

پا، دوبارو پوشایدو شوید. رعایات یحاوو صاحیح اساتفادو از     

الستیک برای رسید  به هادف ماوردیظر الزامای    اجورابهای 

این جورابها در تمام طو  روز به جز در هنگاام  اواب   است. 

-6عصر و  واب شب پوشیدو شود. همچنین این جورابها هر 

هاا  ماو عو  شود و با هب و صابو  شسته شود. ایان جوراب  3

 سا  باید استفادو شوید. 2گاهی تا 

    به منظور برطرف شد  درد داروهای مسنن ممنان اسات

 تجویز شود. 

  پس از اتمام دورو استراحت، توصیه می شود خه راو رفتن را

هغاز خنید و از ایستاد  و یشستن های طوالیی مدت )بیش از 

در صورت اجبار برای یشستن به مادت  ساعت( پرهیز خنید. 2

دریقه ردم بزیید و پاها را در  10ساعت به مدت  1-2یی هر طوال

 حالت یشسته حرخت و ورزش دهید.

 توصیه های الزم :
  (تاا   8باین  ماثل   داروهای رد ایعقاد را هر روز در زما  مشاخص

 .صبح( مصرف خنید9

  در صورت فراموش خرد  دارو به پزشک مراجعه خنید و دارو را دو

 برابر مصرف یننید.

 ه   ویی تهیه خنید خه لیست داروهای مصارفی بارر  دست بند

 .موجود باشد

 از مصرف هر داروی جدید شیمیایی و حتی گیااهی، پزشاک    ربل

 ود را مطلع خنید به این دلیل خه داروهای زیادی وجود دارید خه با 

 عمل داروهای رد ایعقاد تدا ل می خنند.  

 ی حاوی در صورتی خه وارفارین مصرف می خنید از  ورد  غراها

ویتامین خا)سبزیجات برگ سبز تیرو مثل اسفناج و خاهو(  ودداری 

 خنید.  

 .از مصرف النل در دورو درما  با وارفارین اجتناب خنید 

    ،بروز علیمی از ربیل رع ، سردرد، سرگیجه، درد شادید معادو

 ویریزی از بینی و لثه ، مدفو  سایاو   ، ادرار ررمز یا رهوو ای ریگ

    ویریزی از بریدگی ها و ز م ها را گزارش خنید. عدم تور ریگ ،

     در صورتی خه ا یرا تحت درما  ترومبوز وریادهای عمقای رارار

گرفته اید، پاهای  ود را ماساژ یدهید چو  باعث سست شد  لخته 

 می شود. 

  ربل از ایجام هرگویه اردام پزشنی یا دیدایپزشنی، پزشک مربوطه

 ررار دهید.  را در جریا  مصرف داروهای  ود

 برای جلوگیری از  ویریزی:

 دو خنیدااز مسواک یرم استف 

     از ایجام خارها و ورزشهایی خه احتماا  افتااد  و هسایب اسات  

 اجتناب خنید.به جای تیغ از ریش تراش برری استفادو خنید.

  .هزمایشات  و  را به صورت منظم و طبق موعد مقرر ایجام دهید 

 ی وارفارین ییز موجود است خه مای  مطالب هموزشی راجع به دارو

 توایید از پرسنل بخش بگیرید. 

 پیشگیری :
    برای مدت زما  طوالیی از یشستن  ودداری خنید. هنگامی خه در حاا

 مسافرت هستید گاهگاهی پاهایتا  را حرخت دهید.

 .در صورت امنا ، روزایه پیادو روی های خوتاو مدت داشته باشید 

 باالتر از سطح بد  ررار دهید تا بازگشات  او     در هنگام  واب، پاها را

 وریدی تسهیل شود.

 ز تجمع  و  در پا خمک خنندو استورزش های پا برای جلوگیری ا 
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