
.گويند را پا عمقي هایسياهرگ در التهاب يا لخته ايجاد

عاليم:

،گيااریاناادا   و نگااا  بااا کااه صااور ي بااه ،پااا ورم

در اخاتال   ،شاود  مشاخ   پاا  دو هار   باودن  متقارننا

لما  در حساسيت ،مبتال یپا گرمي مبتال، اندام حرکت

 .پا ساق کبودی و قرمزی ،خفيف  ب درد، و

لخته: ايجاد در موثر عوامل

ايجاد برای رسد مي نظر به که دارد وجود مهم عامل سه

وجود بايد عامل 2 حداقل پا عمقي سياهرگهای در لخته

 باشد: داشته وجود

دياد   خاون  جريان کاهش  مان در وريدی: رکود .1

.هااندام مدت طوالني حرکتيبي مثل: شودمي

محلاي  ايجااد  باعا   صدمه رگ: یديوار  به صدمه .2

در رگ به مستقيم ضربه مثل: شود.مي لخته  شکيل برای

.استخواني هایشکستگي

لختاه   شاکيل  باعا   خاون:  پایيری  انعقااد  افزايش .3

يناگهاان  طاور  باه  کاه  افرادی در مورد اين و گرددمي

مصار   در و کنندمي قطع را خود انعقاد ضد داروهای

.شودمي ديد  بارداریضد داروهای

درمان: روش

ا  ابتادا  پزشک ،بستری ا   پ  او  رو  3 الي 1 طي در

يماد   کو اا   اثار  دارای کاه   زريقاي  انعقااد ضد يک

وسعت صورت در .کرد خواهد استفاد  شما برای ،است

ی خلياه  برای ،جراحي ا  است ممکن بيماری شدت و

باه  رسايدن  ا  پا   .دگارد  اساتفاد   شاما  پای یلخته

نام به خوراکي انعقادضد داروی يک  ،مطلوب ینتيجه

در وردا ايان  .گاردد ماي  جايگزين شما برای  وارفارين

آن عملکارد  و شد خواهد استفاد  شما برای مدت درا 

معماو   طاور  به د.گردمي   عيين PT منا به آ مايشي با

ايان دارو  واناايي    .ديشاو مي مرخ  وارفارين با شما

خاوني جدياد کام     هاای بدن را برای سااختن لختاه  

 کند.مي

در فاوق  ماوارد  رعايات  کاه  بدانيد است ال م

 است: الزامي شما بهبودی

 5   خود  بستر  در   پزشک  نظر   به  بسته  رو   7  الي

باشيد. داشته مطلق استراحت

 است موثر  ورم و درد کاهش در پا کردن گرم. 

 باشيد داشته پشت به خوابيد  وضعيت خود  خت در

 گيرد. قرار  بدن  سطح  ا   رباال کمي بايد مبتال یپا و

 شاد   جاويز  خاوراکي  مسکن ا  درد کنتر  جهت

.شودمي استفاد  شما برای پزشک،  وسط

  استفاد  شما پای برای واري  جوراب يا کشيباند ا

 شد. خواهد

 رخي : ا  بعد ال م های وصيه
 در خاون   خاوني،  اساتفرا   مثل: خونريزی گونه هر

لثاه،  ا  خاونريزی  رنا،، سايا   ياا  خاوني  مدفوع ،ادرار

را ... و بينااي ا  خااونريزی باادن، علاات باادون کبااودی

 دهيد. گزارش
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نماييد. مصر  معين ساعت سر رو  هر را دارو "حتما

نکنيد. قطع سرانهخود را دارو پزشک یاجا   بدون

آ مايش PT  شد    عيين های مان در و موقع به را

وی  اطالع  به  را  نتيجه  و  دهيد  انجام  ،پزشک   وسط

برسانيد.

       در صورت وجاود عالمماي مانناد ساردرد، احساا

 مراجعه کنيد.خود به پزشک  حاملگي وسر  سبکي

 در صورت نيا  به اقدام دندانپزشکي يا عمل جراحي

وارفاارين   به پزشک خاود ياادآوری کنياد کاه قار      

 کنيد.مصر  مي

 مصار   ا  خاون  انعقااد  در داروها برخي اثر دليل به

باروفن،  استامينوفن، آسپرين، ها،ويتامين  نظير داروهايي

خاودداری  وارفارين با همزمان ناپروکسن و  ديکلوفناك

 نيد.ک

 باه  بادن  پاسا   در  غيير ايجاد دليل به الکل مصر  ا

 کنيد. پرهيز انعقاد ضد داروهای

 پرهياز  ،گاردد  خاونريزی  باع  که صدما ي ايجاد ا

 کنيد.

کنيد. استفاد   راش ريش ماشين ا   يغ جای به

کنيد: پرهيز  ير غیاييمواد  ياد مصر  ا 
سبز، کلم، اسفناج، کاهو، س  ماايونز، ساويا،   جگر، چای

فرنگي، جعفاری، شااهي،   سويا، بستني، شلغم، نخودروغن

 .پستهلوبيا، باقال، پيا ، مرکبات، گوجه فرنگي و 

در خااود جااای ا  لختااه اساات ممکاان نااادر مااوارد در

و  کناد  حرکات  رياه  سمت به و  شد کند  پا سياهرگ

د،نمايا  رياه  آمبولي نام به خطرناك بيماری يک ايجاد

،ساااينه درد ماننااد  يعاليمااا صااورت  در اساات  ال م

خاود  پزشاک  به سريع  ،خوني خلط و سرفه نف ، نگي

.نماييد مراجعه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

عمقي پا  رومبو  سياهرگهای 

 يا

 DVT چيست؟

نکته:
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