
 
  

 درمان

  :درهاى تزٍهثَس عیاّزگی ػومی ػثارتٌذاس

  ِاعتزاحت هطلك ٍ ػذم توزیي درهاًی در ایي دٍرُ ک

 .هذت سهاى آى تِ ًظز پشؽک هتخقـ تغتگی دارد

  ٍارفاریي(  یا ّپاریي )هثالتجَیش دارٍّای ضذ اًؼمادی

 .تزطثك ًظز پشؽک هؼالج

 اًذام هثتال تایذ تاالتز اس عطح للة لزار گیزد. 

 ّای االعتیک راُ اًذاسی تذریجی  اعتفادُ اس جَراب

ّایی کِ  ّا رػایت تزًاهِ تیوار تا تَجِ تِ ػالین ٍ ًؾاًِ

تاػث پیؾگیزی اس تزٍس هجذد تزٍهثَس ٍریذی ػومی 

 .گزدد هی

  یک تزًاهِ دارٍ درهاًی جْت تؼییي هیشاى ٍ تٌظین

هذت سهاى هقزف دارٍ پظ اس دٍرُ حاد درهاى جزاحی. 

ػول جزاحی هوکي اعت در تیواراًی کِ تجَیش 

دارٍّای ضذ اًؼمادی احتوال خًَزیشی را افشایؼ 

 .ّا فَرت گیزد دّذ ٍ یا هَارد خافی اس تیواری هی

 ِای هٌاعة  تزًاهِ تغذی 

 

 اصول پیشگیری

پیؾگیزی اس تزٍس تزٍهثَس عیاّزگی ػومی هْوتز اس درهاى پظ اس 

ایجاد آى اعت. هَاردی کِ تایذ جْت پیؾگیزی اس ایجاد تزٍهثَس 

 :ٍریذی ػومی درًظز داؽت ػثارتٌذاس

  اًؼمادی لثل اس ػول جزاحی اعتفادُ اس دارٍّای ضذ

ّای اًذام تحتاًی( ٍ  )تِ خقَؿ در هَارد ؽکغتگی

 .هَارد تغتزی خاؿ طثك ًظز هتخقـ هزتَطِ
  ِتایذ تیوار را در اٍلیي فزفت هوکي تا تَجِ ت

 .هؾکالتؼ راُ اًذاسی کزد
 ّای االعتیک جْت جلَگیزی ٍ  اعتفادُ اس جَراب

 .ٍرمکاّؼ 
 حزکات فؼال هچ پا ٍ اًگؾتاى 
 ّا جْت جلَگیزی ٍ کاّؼ تَرم تاالتز لزاردادى اًذام 
 ّای طَالًی هذت پزّیش اس تی حزکتی ٍ ًؾغتي 
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 ترومبوز سیاهرگی عمقی
(Deep venous thrombosis) 

تِ هؼٌای تؾکیل لختِ خًَی در دیَارُ داخلی یک عیاّزگ 

هؼزٍف اعت، تیؾتز  DVT ػومی اعت. ایي اختالل کِ تِ

ّای  کٌذ. ایجاد لختِ را درگیز هی اًذام تحتاًی ّای عیاّزگ

ّا، تاػث اختالل جزیاى خَى  خًَی در هغیز ػزٍق خًَی اًذام

د ًغثی یا کاهل ػزٍق خًَی تِ اًغذا ؽذُ ٍ درًتیجِ هٌجز

  گاّی  کٌذ ٍلی را درگیز هی  ؽکن  یا پاییي  هؼوَالً عاقگزدد.  هی

  عال 06  کٌذ. در افزاد تاالی را هثتال هی  تذى  عایز ٍریذّای

 . تز اعت ؽایغ

  ، یکی اس هْوتزیي ػَارك احتوالی تزٍهثَس عیاّزگی ػومی

خًَی تِ دعتگاُ اعت کِ تِ ػلت اًتمال لختِ  آهثَلی ریَی

گزدد. پیؾگیزی اس آهثَلی ریِ  گزدػ خَى ریَی ایجاد هی

هْوتزیي دلیل جْت درهاى تیواراى هثتال تِ تزٍهثَس عیاّزگی 

، چَى تزٍهثَس در هزاحل اٍلیِ هوکي اعت عغت ٍ  ػومی اعت

ؽکٌٌذُ تَدُ ٍ تِ خَتی تِ دیَارُ ػزٍق هتقل ًثاؽذ. آهثَلی 

تیوار گزدد. اس ػالین آهثَلی ریِ، ریَی هوکي اعت هٌجزتِ هزگ 

اعت کِ تا تٌفظ ػویك  کَتاُ ؽذى تٌفظ ٍ درد لفغِ عیٌِ

یاتذ ؽذت درد افشایؼ هی  

 علل

 :در ایجاد تزٍهثَس در ػزٍق خًَی ًمؼ دارًذکِ عِ ػاهل افلی 

 رکَد جزیاى خَى 

 افشایؼ اًؼمادپذیزی 

 ضایؼِ دیَارُ رگ 

 

 عوامل افسایش خطر

ػٌَاى ػاهل افشایؼ خطز در ایجاد تزٍهثَس هَاردی کِ تِ 

 :ؽًَذ ػثارتٌذاس عیاّزگی ػومی هحغَب هی

 (ّای ارتَپذی پظ اس اػوال جزاحی )تِ ٍیضُ جزاحی 

 تی حزکتی 

 ّا ؽکغتگی 

 ًارعایی احتماًی للة 

 ّا ضزتِ تِ عیاّزگ 

 ّای تذخین تَهَرّا یا تیواری 

 حاهلگی 

 هاُ اٍل پظ اس سایواى 

  ّای خَراکی تارداریاعتفادُ اس ضذ 

 طَالًی ؽذى اعتزاحت هطلك 

 ٍجَد کاتتز ٍریذ هزکشی 

 عاتمِ تزٍهثَس عیاّزگی ػومی 

 آهثَلی ریَی لثلی 

 اًؼماد داخل ػزٍلی هٌتؾز (DIC) 

 آعیة طٌاب ًخاػی 

 عکتِ هغشی 

 ّای طَالًی هذت ٍ یا هغافزت طَالًی تا اتَهثیل ًؾغتي  ،

 ، لطار ٍ َّاپیوا اتَتَط

 ِتاػث ایجاد تزٍهثَس )لختِ خًَی( گزدد هؾکل صًتیکی ک. 

 ٍریذّای ٍاریغی گاّی تِ ػلت 

 
 
 

 افشایؼ عي 

 چالی 

 تیواری تَرگز 

 تیواری لَپَ ط اریتواتَی عیغتویک 

 ّای ًاتَاى کٌٌذُ داؽي تیواری 

 اعتفادُ اس کاتتزّای عاب کالٍیي 

 عپتی عوی 

 لزهش ّای  پلی عیتوی یا اریتزٍعیتَس )افشایؼ گلثَل

 (ّا تزٍهثَعیتَس )افشایؼ پالکت(خَى
 

 

 

 

 تغیاری افزاد تا ٍجَد داؽتي 

  تزٍهثَس عیاّزگی ػومی، ّیچ

 گًَِ ػالهتی ًذارًذ، اها عایزیي 

 یها عالیم و نشانههوکي اعت 

 :سیز را تزٍس دٌّذ 

  تِ  تغییز رًگ پَعت ٍ گزهیتغییز دها تِ فَرت

 در ًاحیِ لزهشی فَرت

 هحیطی ادم احتوال 

 درد اًذام درگیز کِ هوکي اعت هثْن یا ؽذیذ تاؽذ 

 در هغیز عیاّزگ درگیز تِ ٌّگام لوظ  حغاعیت

 ػویك

 ؽَد کِ کوتز دیذُ هی عیاًَس احتوال 

 اتغاع عیاّزگی عطحی کِ ًادر اعت 

 ِآهثَلی ریِ احتوال داؽتي ػالین هزتَط ت 

 خغتگی ٍ احغاط ًاخَؽی 

 تة خفیف 

 

1 
2 3 

 

 


