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محدوديت فعاليت )انجام تمرينات ساده روي تخت و...( نيز بايد داشته باشند.      
برخي پزشکان بدنبال يک حمله رها شدن لخته از سياهرگهاي عمممقمي در      
حاملگي، انجام آزمايشات ترومبوفيلي )آزمايشات مربوط به كمبود پروتميميمن     

 هاي تنظيم كننده انعقادي( را توصيه مي كنند.

 طول مدت درمان:
 8به بيشتر خانم ها از زمان بروز بيماري تا بعد از زايمان به مدت حداقل                    

 هفته داروي ضد انعقاد تجويز مي شود.
مدت ايده آل ادامه ضدانعقادها نامشخص است و بر اساس صالحديد پزشک 

 مي باشد.

 آموزش به بيماراني كه از داروهاي ضد انــعقاد استفـاد  

 مي كنند:              
به محض شروع درد زايمان يا خونريزي با نظر پزشک دوز بعدي دارو را    -8

 مصرف نکنيد.
به دليل تداخالت دارويي از مصرف داروهاي ديگر همزمان با داروهماي   -2 

 ضد انعقاد بدون مشورت و تجويز پزشک خودداري نماييد.
از انجام فعاليت هايي كه منجر به آسيب و خونريزي مي شود پرهيز نموده   -

 و از مسواك نرم استفاده كنيد )براي جلوگيري از خونريزي لثه(.          
قبل از شروع هر نوع درمان يا انجام اعمال جراحي پزشک يا دندانپزشک  -7 

 را در جريان رژيم دارويي خود قرار دهيد.
در صورت بروز كبودي و ساير عالئم افزايش خونريزي مانند خونريزي از  -8

 لثه و يا ساير اختالالت شديد فوراً به پزشک اطالع دهيد.

 نكات مهم جهت پيشگيري از اين بيماري  در بارداري:   
ساعت، حتي االمکان 7توصيه مي شود در صورت مسافرت زميني بيشتر از  -

 ساعت يک بار راه بروند.                                      2از جوراب الستيک استفاده نمايد و حداقل هر
به تمام مادران باردار صرف نظر از مصرف يا عدم مصرف داروي ضد انعقاد  -

توصيه مي شود كه بايد در مورد عالئم خطر: درد، تورم اندام، اختالف در قطر 
 ساقها و قرمزي، آگاهي داشته و مراجعه به موقع داشته باشند.

 مصرف كافي مايعات وتحرك روزانه نيز از مهمترين موارد مي باشد. -
 

تمحمتمانمي       در حاملگي در اغلب موارد لخته در سياهرگهاي عمقي انمدام   
 تشکيل مي شود.

 تظاهرات باليني
و   درد، تورم اندام، حساسيت در لمس كردن، اختالف در قطر ساقها و رانهما 

 ناگمهمانمي     شروع  افتد. معموال % موارد در پاي چپ اتفاق مي 87قرمزي. در  

از   بمايمد    زنمان   تمام  همراه با درد و ورم ران و ساق پاست. پيشگيري   دارد و
يک بار در طي بارداري  و نظر خطر اين پيش امدها يک بار پيش از بارداري

 و در هر بار پذيرش در بيمارستان  توسط پزشک  مورد بررسي قرار گيرند. 

 تشخيص
درصد خانم هاي حامله مقمدور   80تشخيص باليني مشکل است و تنها در 

مي باشد. با توجه به خطرناك بودن عوارض در صورت عدم تشمخميمص       
 باليني، بايد يک سري اقدامات تشخيصي ديگر انجام داد نظير:

 انجام آزمايش خون -
 سونوگرافي داپلراز اندام مبتال-

 درمان 
اصول درمان با داروهاي ضد انعقادي )ضد لخته( نظير هپارين و وارفاريمن    

 است. 


