
برخواسته و قدم بزنيد تا خودتان و يا فرد ديگري، اندام هاي 

 تحتاني شما را ورزش دهد.

زماني كه ناگريز از نشستن طوالني مدت هستيد ماانا اد      -

ه گام سفر با هواپيما يا خودرو هر چ د وقت يكبار قدم بزنيد 

يا حداقل انگشتان پا را خم و راست كرده و پاهاي خاود را      

 حركت دهيد.

اگر قادر به حركت نيستيد اندام هاي تحتاني خود را بااال  -

 قرار دهيد و جوراب هاي واريسي بپوشيد.

همه اين اقدامات به پيشگيري از راكد ماندن خون و تشكيل -

لخته در سياهرگ هاي اندام تحتاني كه عامل شايع آمباولاي   

 است، كمك مي ك د.

مصرف مايعات كافي در مسافرت تا غلظت خون زياد             -

 نشود.

در صورت مدفوع تيره يا خوني و يا خونريزي از هر                 -

 قسمت بدن به پزشك معالج اطالع دهيد.
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 آمبولي ريه 
واژه آمبولي به مع ي انسداد شريان به وسيله يك جسم متحرك 
است . اين جسم متحرك به طور معمول يك لخته خون است، اما 
گاهي اوقات يك توده چربي، يك حباب هوا، تكه اي از ياك        
موتور يا دسته اي از باكتري هاست. اين جسم متحرك به يك رگ 
خوني واقع در ريه ها وارد شده، در آنجا گير افتاده و مااناع از       

 جريان خون مي شود.
بيشتر آمبولي ها از لخته هاي خون تشكيل شده و از سايااهارگ    
هاي اندام هاي تحتاني و لگن م شامي گيرند.جريان خاون از       
طريق سياهرگ ها ، اين لخته را به سمت بخش راسات قالا       
م تقل كرده و از آنجا به ريه مي فرست د.آمبولي ها مي توان د از    

 ديواره هاي قل  نيز م شا بگيرند.

اگر لخته اي در سمت چپقل  درست شود و به جاي ريه به مغز 
يا ساير بخش هاي بدن برود يا زماني كه لخته جريان خون بافت 
را قطع مي ك د، بافت دچار مرگ )انفاركتوس( مي شود.آمبولي 

اما ريه ها بطور  مي تواند در همه شريان هاي كوچك روي دهد. 
 چشمگيري مستعد اين  آسي  هست دزيرا همه خون موجود در

آمبولي مي   بدن، در هر بار گردش خون از ريه ها عبور مي ك د. 
تواند در همه شريان هاي كوچك روي دهد، اما ريه هاا باطاور      
 چشمگيري مستعد اين آسي  هست د، زيرا همه خون موجود در 

 بدن، در هربار گردش خون از ريه ها عبور مي ك د.
آمبولي مي تواند در همه شريان هاي كوچك روي دهد ، اما ريه هاا  
بطور چشمگيري مستعد اين آسي  هست د،زيرا همه خون موجود در 
بدن در هر بار گردش خون از ريه ها عبور مي ك د.عالئم و نشااناه    
هاي آمبولي عبارت د از ت گي نفس ناگهاني، اضطراب ، سرفه توليد 
ك  ده خلط خوني يا حاوي رگه هاي خون، تعريق شديد و افزايش 
ضربان قل . دقت ك يد كه نشانه هاي ناشي از انسداد، باه انادازه      

گاهي ريوي بستگي دارد.  -جسم متحرك و سالمت دستگاه قلبي
اوقات تشخيص آمبولي ريه دشوار است . به ويژه اگر فرد مبتال  به  
يك بيماري قلبي يا عروقي زمي ه اي نيز باشد. پزشك براي يافاتان   
لخته ، يك راديوگرافي از قفسه سي ه ، اسكن ريه و آ؛نژيوگرافي ريه 
درخواست مي ك د.آنژيوگرافي ريه دقيق ترين روش تشاخاياص       

  آمبولي ريه است .

طي آنژيوگرافي دارو در شريان هاي ريه گردش مي يابد ، سرخرگ 
اسكن( قابل رويات    CTها روي عكس تهيه شده با اشعه ايكس )

مي شوند و اگر لخته اي وجود داشته باشد ديده مي شود . پزشاك   
 ممكن است آزمايش هاي ديگري را نيز درخواست دهد.

 آمبولي ريه چه خطري دارد؟
درصد از بيماران ، در عرض يك سااعات      01آمبولي ريه در حدود 

م جر به مرگ مي شود.اگر فرد زنده بماند و تحت تشخيص و درمان 
صحيح قرار گيرد، پيامد آن خوب خواهد بود و در صورت نداشتن 

بيماري جدي ، در عرض ت ها چ د هفته به سالمت طباياعاي بااز                         
 مي گردد.

عمل جراحي ، بستري شدن طوالني مدت يا عدم تحرك، سكاتاه   
مغزي ، حمله قلبي، چاقي و شكستگي لگن يا استخوان ران خطار  
آمبولي ريه را افزايش مي دهد. عالوه براين، هرگونه افزايش تمايل 
خون به تشكيل لخته، شما را براي ابتال به اين بيماري، مستعد تار  

 مي ك د.

 خود مراقبتي:

پزشك شما داروهاي ضد انعقاد را براي پيشگيري از ايجاد لخته -

هاي بيشتر يا بزرگتر شدن لخته موجود تجويز مي ك د . در اباتادا    

هپارين به صورت داخل سياهرگي تجويز مي شود كه اغل  همراه با 

ماه طول  6آن وارفارين خوراكي نيز داده مي شود كه حداقل درمان 

مي كشد و توسط بيمار آزمايش هاي  رقت خون انجام و اطالع داده 

 شود.

اگر آمبولي ريه وسيع باشد يا چ د بار تكرار شود و نارسايي قل  -

راست ناشي از آمبولي ايجاد شده باشد و يا در مواردي كاه ساايار      

درمان ها موثر نباش د، براي درمان از روش حل كردن لخته استفاده 

 مي شود.

 از مسواك نرم استفاده ك يد.-

پس از هر نوع جراحي ، براي پيشگيري از تشكيل لخته ، پزشك -

 شما  را تشويق مي ك د كه در اولين فرصت ممكن است  از جا 


