
ريه آمبولي

است متحرك جسم يك وسيله به شريان انسداد معني به آمبولي معمول.واژه طور به متحرك جسم اين
تكه هوا، حباب يك چربي، توده يك اوقات گاهي اما است، خون لخته دستهيك يا تومور يك از ازاي اي

ريه.هاستباكتري در واقع خوني رگ يك به متحرك جسم شاين وارد ازها مانع و افتاده گير آنجا در ده،
مي خون .شودجريان

آمبولي لختهبيشتر از سياهرگها از و شده تشكيل خون اندامهاي منشأهاي لگن و تحتاني هاي
.گيرندمي

ميسياهرگ ريه به آنجا از و كرده منتقل قلب راست بخش سمت به را لخته اين .فرستندها،

ميآمبولي دها از بگيرنديوارهتوانند منشأ نيز قلب .هاي

لخته بخشاگر ساير يا مغز به ريه، جاي به و شود درست قلب چپ سمت در كهاي زماني يا برود بدن هاي
مي قطع را بافت خون، جريان ميلخته (انفاركتوس) مرگ دچار بافت .شودكند،

مي شريانآمبولي همه در ريهتواند اما دهد، روي كوچك بههاي آسيبها اين مستعد چشمگيري طور
ريه از خون گردش بار هر در بدن، در موجود خون همه زيرا ميهستند، عبور .كندها

عالئم:
نشانه و عبارتعاليم آمبولي ناگهاني،هاي نفس تنگي از يا	���،ا���اباند خوني خلط كننده توليد

رگه قلبحاوي ضربان افزايش و شديد تعريق خون، نشانه.هاي و عاليم كه كنيد بهدقت انسداد، از ناشي هاي
قلبي دستگاه سالمت و متحرك جسم دارد-اندازه بستگي .ريوي

تشخيص:
آمب تشخيص اوقات مبتالگاهي فرد اگر ويژه به است، دشوار ريه ولي


يك�� زمينه����ر� عروقي باشديا نيز لخته،.اي يافتن براي پزشك
ريه آنژيوگرافي و ريه اسكن سينه، قفسه از راديولوژي پرونده يك

مي .كنددرخواست

دقيقآنژيوگرافي استريه ريه آمبولي تشخيص روش داخل.ترين به رنگي ماده يك ريه، آنژيوگرافي طي
اندام يا بازو ميسياهرگ تزريق شريان.شودتحتاني در ماده اين كه ميهنگامي گردش ريه يابد،هاي

ميسرخرگ رويت قابل ايكس اشعه با شده تهيه عكس روي لختهها، اگر و داشتهشوند وجود ديدهاي باشد
آزمايش.شودمي است ممكن دهدپزشك درخواست نيز را ديگري .هاي

دارد؟ خطري چه ريه آمبولي
حدود در ريه در10آمبولي بيماران، از درصد

مي مرگ به منجر ساعت يك .شودعرض

درمان و تشخيص تحت و بماند زنده فرد اگر
در و بود خواهد خوب آن پيامد گيرد، قرار صحيح
چند تنها عرض در جدي، بيماري نداشتن صورت

بازمي طبيعي سالمت به .گرددهفته

طوالني شدن بستري جراحي، ياعمل مدت
تحرك، قلبيي،مغزسكتهعدم وچاقي،حمله

آمبولشكستگي خطر ران استخوان يا ريهلگن ي
مي افزايش .دهدرا

را شما لخته، تشكيل به خون تمايل افزايش هرگونه اين، بر مستعدترعالوه بيماري، اين به ابتال براي
.كندمي

:درمان
لخته ايجاد از پيشگيري براي را ضدانعقاد داروهاي شما بزرگپزشك يا بيشتر موجودهاي لخته شدن تر

مي هپاري.كندتجويز ابتدا ميدر تجويز سياهرگي داخل صورت به وارفارينن آن با همراه اغلب كه شود
مي داده نيز .شودخوراكي

بروز از پيش بيمار اينكه يا و شود، تكرار بار چند يا باشد وسيع ريه آمبولي بيمارياگر به آمبولي
درمانقلبي ساير كه مواردي در يا و بوده دچار هاعروقي

براي نباشند، لختهموثر كردن حل روش از درمان
مي .شوداستفاده



:پيشگيري
تشويق را شما پزشك لخته، تشكيل از پيشگيري براي جراحي، نوع هر از پس

فردمي يا و خودتان تا بزنيد قدم و برخاسته جا از ممكن فرصت اولين در كه كند
اندام دهدديگري، ورزش را شما تحتاني .هاي

ا ناگزير كه طوالنيزماني نشستن وقتز چند هر خودرو، يا هواپيما با سفر هنگام مانند هستيد مدت
دهيد حركت را خود پاهاي و كرده راست و خم را پا انگشتان حداقل يا بزنيد قدم .يكبار

اندام نيستيد حركت به قادر جوراباگر و دهيد قرار باال را خود تحتاني .بپوشيدوار��
هايهاي

سياهرگ در لخته تشكيل و خون ماندن راكد از پيشگيري به اقدامات اين عاملهمه كه تحتاني اندام هاي
مي كمك است، آمبولي .كندشايع

ريه آمبولي
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