کد سندPAM-CC-14 :

عالیم و نشانه ها
بسیاری افراد با وجود ابتال به  DVTهیچگونه عالمتی
ندارند ،اما سایرین ممکن است عالیم و نشانه های زیر را
بروز دهند:
 تغییر دما به صورت گرم و تغییر رنگ پیوسیت بیه
صورت قرمزی در ناحیه
 احتمال ورم عضو مبتال
 درد اندام درگیر که ممکن است مبهم یا شدید باشد
 احساس درد در هنگام لمس عضو








عالیم آمبولی ریه

در بعض از افراد DVTدر زمان تشخیص داده میشود
که لخته از پا حرکت کرده و وارد ریه میشود .عالیم می
تواند شامل:
 کوتاه شدن تنفس
 درد قفسه سینه
 سرفه خون
 غش و از دست دادن هوشیاری

در صورت بروز هریک از عالیم باال،

سریعا پزشک را مطلع کنید.









پیشگیری از DVT
خارج شدن از تخت و داشتن تحرک در اسیر وقیت
پس از استراحت طوالن در تخت از قبیل جراح ییا
بیماری.
استفاده از جورابهای االستیک (جورابهای واریس )
جهت جلوگیری و کاهش تورم( .به خصوص افیرادی
که طوالن مدت م ایستند).
باالتر قراردادن اندام جهت جلوگیری و کاهش تورم.
مصرف داروهای توصیه شده توسط پزشک (داروهای
ضد انعقاد) جهت پیشگیری از تشکیل لخته خون پس
از بعض جراح ها .
پرهیز از ب حرکت و نشستنهای طوالن مدت.
انجام ورزشهای اندامهای تحتان در صیورتی کیه
مجبور به نشستن به مدتهای طوالن م باشد( .جمع
و باز کردن انگشتان پا ،انقباض عضله ی ساق پا )
در ط روز آب فراوان بنوشید و از مصرف الکل پرهیز
کنید.
در مسافرتهای طوالن با اتومبیل یا هواپیما ،حداقل
هر  ۲-۱ساعت ،پاهای خود را حرکت دهید.
سیگار نکشید.

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :
تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار
پیشگیری از تشکیل لخته در
سیاهرگ های اندام های تحتانی

منبع:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش

بیمار گرام
امید است با مرالعه ی این پمفلت آموزش با بیییمیاری
( DVTتشکیل لخته در سیاهرگ های عمق ) ،مشکل
که مهمترین عامل به وجود آورنده ی آن ب تیحیرکی
است ،به خوب آشنا شوید و با رعایت نکات توصیه شده از
بروز آن جلوگیری نمایید.

تشکیل لخته در سیاهرگ های عمقی
بیماری است که در اثر تشکیل لختیه خیون در ییک
سیاهرگ عمق (معموال پشت ساق پا یا جلوی ران) بیه
وجود م آید.
تشکیل لخته در سیاهرگ های عمق ( )DVTمیمیکین
است در بیش از  05درصد از بیماران که تحت اعیمیال
جراح ارتوپدی (به وی ه جراح لگن یا زانو) و در  ۱5تیا
 05درصد از بیماران که جراح شکم یا سییینیه ای
داشته اند ،رخ دهد .شیو  DVTبه وی ه در بیییمیاران
مبتال به سرطان پانکراس ،ریه ،دستگاه ادارای ،میعیده و
پستان ،باالست.
مهمترین پیامدهای مربوط به این اختالل آمبولی رییه
است که پس از سکته قلب و مغزی سومین علت شیاییع
مرگ در جهان است .آمبول ریه در واقع به این معناسیت
که لخته ی ایجاد شده در مویرگ های ریه به دام می
افتد و خون رسان به ریه را مختل م کند و سبب مرگ
م شود.

عوامل افزایش دهنده ی خطر
سن :هرچه سن باالتر برود ،احتمال پیداییش لیخیتیه در
وریدهای پا بیشتر م شود( .سن باالی  05سال)
جراحیهای بزرگ :انجام جراح های طوالن مدت و
بزرگ ،خرر تشکیل لخته را افزایش م دهد ،به ویی ه اگیر
این جراح ها در لگن و اندام های تحتان باشد.
بستری شدن طوالنی :بیماران که به هر دلیل ،به مدت
طوالن در بستر م خوابند ،احتمال تشکیل لخته خیون در
آنها افزایش م یابد .این وضعیت برای افراد فلج و در بستیر
افتاده نیز پیش م آید.
سرطانها :سیرطیان هیا بیه طیور کیلی میوجیب
افزایشDVTم شوند ،به وی ه سرطانهای دستگاه گوارش
و سرطان پانکراس (لوزالمعده).
چاقی :افزایش وزن و عدم تناسب قد با وزن از عیوامیل
تشدیدکننده برای تشکیل لخته هستند.
مسافرتهای طوالنی :مسافرت طوالن چه با هواپیما و
چه با اتومبیل ،احتمال تشکیل لخته را افزایش م دهد .ایین
احتمال در پروازهای هوای و بیش از سه ساعت بیییشیتیر
م شود.
تصادفات و ضربهها :هیر نیو ضیربیه و تصیادفی
(شکستگ ،پیج خوردگ و )...خریر احیتیمیال DVTرا
افزایش م دهد.
سابقه ی خانوادگی ابتال به DVT

واریس :وجود رگ های واریس نیز از عوامل خیریر
برای تشکیل لخته است.
بیماریهای قلبی :بعض از بیماران قلب که دچیار
کاهش جریان خون در قلب هستند یا عارضه دریچههای
قلب دارند و یا مبتال به التهابات و عفونتهای پردههای
قلب شدهاند ،احتمال بیشتر برای ابتال به DVTدارند.
هورمون ها :مصرف بعض هورمون ها سبب افزاییش
خرر DVTم شود .هورمون های زنیانیه ،بیه ویی ه
استروژن و پروژسترون که بعض افراد پس از یائسیگی
آنها را مصرف م کنند و در قرصهای ضدبارداری نیییز
وجود دارند ،از جمله معروفترین این هورمونها هستند.
بارداری :در بارداری ها ،احتیمیال DVTافیزاییش
م یابد .علت آن به دلیل افزایش هورمونهای زنانیه و
شل شدن عضالت و دیواره ی عروق و نیز وجود جنیین
در درون لگن است که روی وریدهای لگن فشیار وارد
م کند و موجب توقف خون در ورییدهیای سیاق پیا
م شود.
بیماری های انعقادی :افزایش عوامل انعقادی خون
که به دالیل مختلف از جمله غلیظ بودن خون(افیزاییش
گلبول های قرمز یا پالکت ها) پیش م آید و در افیراد
سیگاری نیز شایع تر است ،از علل مهم تشکیل لیخیتیه
هستند.

