یىی اس ٕٟٔتزیٗ ػٛارك احتٕاِی آمبًلی ریًی

چٍ کسی در معرض خطر  DVTقرار دارد؟

تزٔٚثٛس عیاٞزٌی ػٕمی ( )DVTتٔ ٝؼٙای تؾىیُ

اعت و ٝت ٝػّت ا٘تماَ ِخت ٝخ٘ٛی ت ٝدعتٍاٜ

 -1داؽتٗ اختالَ ص٘تیىی تزای ِخت ٝؽذٖ خٖٛ

ِخت ٝخ٘ٛی در دیٛار ٜداخّی یه عیاٞزي ػٕمی

ٌزدػ خ ٖٛریٛی ایجاد ٔیٌزدد .پیؾٍیزی اس

اعت .ایٗ اختالَ و ٝتٔ DVT ٝؼزٚف اعت ،غاِثا

آٔثِٛی ریٕٟٔ ٝتزیٗ دِیُ جٟت درٔاٖ تیٕاراٖ

عیاٞزيٞای ا٘ذاْ تحتا٘ی را درٌیز ٔیوٙذ .ایجاد

ٔثتال ت ٝتزٔٚثٛس عیاٞزٌی ػٕمی اعت ،چٖٛ

ِختٞٝای خ٘ٛی در ٔغیز ػزٚق خ٘ٛی ا٘ذاْٞا ،تاػث

تزٔٚثٛس در ٔزاحُ اِٚیٕٔ ٝىٗ اعت عغت ٚ

اختالَ جزیاٖ خ ٖٛؽذ ٚ ٜدر٘تیجٙٔ ٝجزت ٝا٘غذاد ٘غثی

ؽىٙٙذ ٜتٛد ٚ ٜت ٝخٛتی ت ٝدیٛار ٜػزٚق ٔتقُ

یا وأُ ػزٚق خ٘ٛی ٔیٌزدد .اٌزچ ٝتزٔٚثٛس عیاٞزٌی

٘ثاؽذ .آٔثِٛی ریٛی ٕٔىٗ اعت ٔٙجزتٔ ٝزي

(ٚریذی) ػٕمی تیؾتز در عیاٞزيٞای ا٘ذاْ تحتا٘ی

تیٕار ٌزدد.

عفز عٛال٘ی تا اتٔٛثیُ یا ٛٞاپیٕا

تٛرْ تیؼ اس حذ ا٘ذاْ  ٚاحتٕاَ عیا ٜؽذٖ پا

 -6حأٍّی ٔخقٛفاً ٞ 6فت ٝپظ اس سایٕاٖ

اتفاق ٔیافتذ ِٚی ا٘ذاْ فٛلا٘ی را ٘یش ٕٔىٗ اعت درٌیز
وٙذ.ایٗ تیٕاری در خا٘ٓ ٞا ؽایغ تز اعت.

علل ضایع بريز ایه بیماری ضامل :

ػارض ٝدیٍز ایٗ تیٕاری اعت و ٝخٛؽثختا٘٘ ٝادر
اعت.

جزاحی ،ػذْ تحزن
 -3اتتال ت ٝعزعاٖ  ٚعی دٚر ٜدرٔاٖ آٖ
 -4داؽتٗ ؽزایظ عثی اس لثیُ ٚریذٞای ٚاریغی
٘ -5ؾغتٗ تزای ٔذت عٛال٘ی ،تغٛر ٔثاَ در یه

 -7داؽتٗ اضافٚ ٝسٖ
اَذاف اصلی درمان:

ػذْ تحزن ت ٝدِیُ تغتزی در تخؼ ٔزالثتٟای ٚیض، ٜ
 ، CCUتذ٘ثاَ تقادفات ؽذیذ ٔ ،قزف لزفٟای ضذ

 -1تٛلف تٛعؼِ ٝختٝ

تاداری  ٚیا ت ٝػّت وٕثٛد ص٘تیىی تزخی فاوتٛرٞای ضذ

 - 2پیؾٍیزی اس ؽىغت ٝؽذٖ ِخت ٝدر ٚریذ ٚ

ا٘ؼمادی تذٖ.

حزوت آٖ تغٛی ریٝ

در مسافرتُای طًالوی کٍ پاَا بذين تحرک ي پاییىتر از
سطح بذن است  ،احتمال بريز بیماری زیاد میگردد.

-2داؽتٗ جزیاٖ خ ٖٛوٙذ در ٘تیج ٝآعیة،

 -3واٞؼ احتٕاَ ایجاد ِخت ٝدیٍز
ػارض ٝدراس ٔذت  ٚآسر دٙٞذ ٜایٗ تیٕاری ٘ارعایی

چٙذیٗ رٚػ درٔا٘ی تزای درٔاٖ  ٚپیؾٍیزی اس

عالئم ایه بیماری ضامل :

ٔشٔٗ ٚریذی اعت و ٝت ٝفٛرت ٚرْ پاٞا ٍٙٞاْ راٜ

ٚ DVTجٛد دارد:

درد  ٚتٛرْ ا٘ذاْ ٔثتال و ٝتٛرْ پا تا ایغتادٖ  ٚراٜ

رفتٗ  ٚدر عی رٚس تٛد ٚ ٜتا خٛاتیذٖ در ؽة واٞؼ

آوتی گًاگًالوتُا (ضذاوعقادَا) عثة واٞؼ ا٘ؼماد

ٔی یاتذ  .ت ٝتذریج ِىٞ ٝای ل ٜٟٛای رً٘ در ٘احیٝ

پذیزی خٔ ٖٛیؾ٘ٛذ .ایٗ دارٞٚا تؼٛٙاٖ رلیك وٙٙذٜ

رفتٗ تؾذیذ ؽذٚ ٜتا تاال ٍ٘ ٝداؽتٗ پاٞا درد ٚتٛرْ
واٞؼ ٔی یاتذ.

عاق پا ایجاد ؽذ ٜو ٝدر فٛرت ػذْ تؾخیـ

ٞای خ ٖٛؽٙاختٔ ٝیؾ٘ٛذ  ٚجٟت تٛلف تؾىیُ ِختٝ

ٚدرٔاٖ ایٗ ِىٞ ٝا عیا ٜرً٘ ؽذٚ ٜدر آخز سخٓ

در افزادی و ٝدر ٔؼزك خغز ایجاد ِخت ٚ ٝتٛلف ِختٝ

ؽذ ٜو ٝت ٝدرٔاٟ٘ای ٔؼٕ َٛسخٓ پاعخ ٕ٘ی دٙٞذ.

ٞای و٘ٛٙی تزای تشرٌتز ؽذٖ اعتفادٔ ٜیؾٛد .ایٗ ٔٛاد

تاػث ؽىغت ٝؽذٖ ِختٞ ٝایی و ٝلثالً ٚجٛد داؽتٝ
ٕ٘ی ؽٛد (تذٖ تٔ ٝزٚر سٔاٖ ِختٞ ٝای ٔٛجٛد را حُ
ٔی وٙذ) آ٘تی وٛاٌٛال٘تٟا ٔی تٛا٘ٙذ تقٛرت لزؿ
(ٚارفاریٗ) یا تشریمی (ٞپاریٗ) ٔقزف ؽ٘ٛذ.

اجتٙاب اس فؼاِیتٟایی و ٝتاػث آعیة جذی یا
خ٘ٛزیشی ؽٛد.

تؼضی اس پشؽىاٖ ،جٟت درٔاٖ اس دٛ٘ ٚع یؼٙی ٞپاریٗ
ٚ ٚارفاریٗ تغٛر ٕٞشٔاٖ اعتفادٔ ٜی ٕ٘ایٙذٞ .پاریٗ

در صًرت استفادٌ َمسمان سایر داريَا قبل

تاثیز عزیؼی داردٚ .ارفاریٗ  2تا  3رٚس پظ اس ٔقزف

از مصرف ضذاوعقاد ،در جریان قراردادن

ؽزٚع ت ٝتاثیز ٔی وٗ د .سٔا٘ی و ٝتاثیز ٚارفاریٗ ؽزٚع

پسضك ،مخصًصاً داريَایی کٍ اثرَمسً یا

ؽذ ٞپاریٗ لغغ ٔیؾٛد .س٘اٖ حإّٔ٘ ٝی تٛا٘ٙذ اس

مخالف ضذاوعقادَا داروذ بعىًان مثال

ٚارفاریٗ اعتفاد ٜوٙٙذ ٚدرٔاٖ آٟ٘ا فمظ تٛعیّٞ ٝپاریٗ
.ا٘جاْ ٔیؾٛد

تريمبًز سیاَرگی عمقی ()DVT

آسپریه خًد باعث رقیق ضذن خًن بیمار
میطًد .استفادٌ از دي داريی رقیق کىذٌ

درمان  DVTبا آوتی کًآگًالن معمًالً  3تا  6ماٌ طًل

خًن می تًان باعث افسایص خطر خًوریسی
يسیع ضًد.

می کطذ.
استفادٌ از جًرابُای االستیك فطاروذٌٔ :ی تٛا٘ذ تاػث

مىبع :

واٞؼ تٛرْ ٔشٔٗ و ٝتذ٘ثاَ ِخت ٝدر پا ایجاد ؽذٔ ٜیؾٛد،
تٛرْ پا ٔزتٛط ت ٝآعیة دریچٞ ٝای ٔٛجٛد در پاٞای ٔی

وتاب اٚرصا٘غٟای پشؽىیٔ -تزجٓ

تاؽذ .جٛراتٟای فؾاری اس لٛط پا تا تاال یا پاییٗ سا٘ٔ ٛی
پٛؽا٘ذ ایٗ جٛراتٟا تٔ ٝچٟا ٔحىٓ تغت ٝؽذ ٚ ٜتغزف تاالی
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عاق ؽُ تز ٔیؾ ٛد و ٝتاػث اػٕاَ فؾار ریاد ت ٝعاق ٔی
ؽٛد  ٚایٗ فؾار ٔا٘غ روٛد خ ٚ ٖٛایجاد ِختٔ ٝیؾٛد .وؾذ.
کسب آمًزش وكات زیر ضريری می باضذ؟
دریافت فحیح دارٞٚا
ا٘جاْ تغت ٞای تؾخیقی تحت ٘ظز پشؽه
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