
 
در اثر تشكيل لخته خون در  ترومبوز وریدهای عمقی

يك سياهـرگ عمقي )معموال پشت ساق پا يا جلوي 

 .ران( به وجود مي آيد

 :عوامل افزایش دهنده خطر

هاي اخير )  جراحي -چاقي  - راستراحت در بست

ماه  6زايمان در  - ) جراحي مفصل ران و زانوبخصوص 

ي  سابقه-  شكستگي در لگن و پا  -  سرطان -  گذشته

  - اختالالتي چون نارسايي قلبي سـكـتـه مـغـزي

استفاده از  -  ( پليسيتمي )افزايش غلظت خون

استروژن موجود در قـرصهـاي ضـد بارداري خوراكي يا 

اختالالت خود ايمني  - ياز يائسگـ براي جايگزيني پس

 وريدهاي واريسي -  مانند لوپوس

  : عالیم

 اناحيه متورم در پ 

  درد يا حساسيت در پا )بخصوص در زمـان راه

 رفـتـن يـا ايستادن احساس شود

  افزايش گرما در ناحيه اي از پا كه متورم يا دردناك

 است

 پوست قرمز يا رنگ پريده 

 

 

 تشخیص :

 معاينه باليني و شرح حال 

 سونوگرافي رنگي عروق اندام تحتاني 

 تست آزمايشگاهي 

 درمان :

  استراحت مطلق كه مدت زمان آن به نظر پزشك

 معالج بستگي دارد

  درمان با ضد انعقاد هاي تزريقي و خوراكي مانند

 وارفارين مي باشد . –كلگزان  –هپارين 

  مصرف ضد انعقاد هاي خوراكي ممكن است به مدت

 باشد . ماه يا بيشتر الزم 6

 استفاده از جوراب واريس يا بانداژ كشي 

  جهت كاهش درد از مسكن هاي تجويز شده توسط

 . پزشك استفاده شود

  رژیم غذایی :

  ليوان در روز  6تا  8دريافت مايعات را به حداقل

 افزايش دهيد

  استفاده از ملين ها همچون انجير ، زرد آلو ،آلو و

 سبزيجات جهت جلوگيري از يبوست

  از مصرف غذاهاي حاوي نمك و لبنيات پرچرب ) كره

، سرشير ،ماست و شير پرچرب ( و نارگيل خودداري 

 شود

  مصرف ويتامينc  مركبات ، گوجه فرنگي ،آناناس (

،انواع كلسيم ها ، حبوبات ( به طور منظم در برنامه 

 غذايي توصيه مي شود.

  با توجه به مصرف وارفارين در درمان ترومبوز وريد

هاي عمقي از مصرف غذاهاي حاوي ويتامين 

K سيزيجات برگ سبز مثل اسفناج ، كاهو و ميوه جات(

دل و قلوه ( با توجه به ، سبز رنگ مثل خيار ، جگر

 وارفارين خودداري شود .كاهش اثر 

  شما نكته قابل توجه اين است كه با توجه به اينكه

تقريبا روزانه اين موتد غذايي را استفاده مي كنيد 

 تاثيري در مقدار داروي مورد مصرف شما ندارد .

 نکات آموزشی :

 وزن اضافي را كم كنيد 

 دارو ها هرگز خودسرانه قطع يا كم و زياد نكنيد 

  دارو را نيم ساعت قبل يا يك ساعت بعد از غذا

 مصرف نماييد

 عدم كنترل آن از  در صورت افزايش فشار خون و

خوردن قرص وارفارين جدا خودداري كنيد و قبل از 

 مصرف آن با پزشك معالج خود مشورت كنيد



 
  انجام تمرينات تنفسي مثل بادكردن بادكنك و

 تنفس عميق توصيه مي شود

 از ايستادن يا نشستن طوالني مدت پرهيز شود 

 از توالت فرنگي استفاده شود 

  خودداري شوداز استعمال دخانيات 

 از مصرف قرص هاي ضدبارداري اجتناب كنيد 

 از پوشيدن لباس هاي تنگ و كمربند خودداري شود 

  آزمايشات خونINR-PT  طبق دستور پزشك

 انجام شود

  بدون در صورت استفاده از جوراب واريس ،

تاخوردگي و چين خوردگي پوشيده شود.هنگام 

ز بستر را درآوريد و قبل از برخاستن ا بخواب جورا

بار در روز از پا خارج  2بپوشيد.جوراب را حداقل 

وست پا را از نظر زخم و درد و تورم چك پو  كنيد

 كنيد.

  ورزش هاي منظم مانند پياده روي و شنا توصيه مي

 شود

  ، در صورت خونريزي از لثه ، خون در ادرار يا مدفوع

خلط خوني ، كبودي پوست ، تهوع و استفراغ به 

 كنيدپزشك مراجعه 

  بالشت زير اندام مبتال آن را باالتر از  2با قرار دادن

 سطح قلب قرار دهيد

 

 

 : درمان جراحی

  قرار دادن يك فيلتر در يكي از سياهرگ هاي

 شودبـزرگ،براي پيشگيري از اينكه لخته وارد ريه 

 بيرون كشيدن لخته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بابل كلينيك  خصوصي بيمارستان                           

 

 ورید عمقی  ترومبوز                                       

 

 

 

 

 

 تهیه کننده : واحد آموزش به بیمار و ارتقا سالمت               

                    

 سايت بيمارستان :                       

www.babolclinic.com 


