
NEDİR
Derin Ven Trombozu (DVT), en sık bacakta 

veya kolda bulunan ve ekstremitede kan 

akışının olmamasına neden olarak iç doku 

hasarına, ödem (şişme) ve cilt bozulmasına 

neden olabilen kan pıhtısıdır. Pıhtı gevşeyip 

akciğerlere gidebilir ve solunum ile kalp 

fonksiyonlarını etkileyebilen pulmoner 

emboli (PE) veya beyne giderek inme ve 

ölüme neden olabilir. Omurilik yaralanması 

(SCI) ile karşılaşırsanız, kan pıhtılaşması riski 

ilk yaralanmadan 72 saat sonra başlar ve 

yaşam boyu sürer. Çoğu kişi SCI'dan sonra 

bir kan pıhtısı geliştirir. Kan pıhtısı için tedavi 

edilenlerin neredeyse yarısında başka pıhtılar 

gelişecektir.

Derin Ven Trombozu tıbbi bir 
acil durumdur. Derhal sağlık 

uzmanınıza görünün.

Kanınızın durumunu değerlendirmek için 
laboratuvar testlerine zamanında uymak 

zorunludur.

Uygun bir şekilde, önemli 
DVT sağlık geçmişinizi Sağlık 
Uzmanınıza bildirin:

    DVT açısından beni yüksek riske sokan felç 

veya omurilik yaralanmam var.

    Daha önce bir DVT geçirdim veya ailemde 

DVT geçmişi var.

    DVT'yi önlemek için kan sulandırıcı 

kullanıyorum veya yakın zamanda DVT için 

kan sulandırıcı kullanmayı bıraktım.

Derin Ven
Trombozu
(DVT)  ∙ Hastanede yatmayı/uzun süreli hareketsiz kalmayı 

gerektiren herhangi bir akut hastalık
 ∙ Özellikle 4 saatten fazla, uzanma ve esneme 
yeteneği olmadan normunuzu aşan uzun süreli 
oturma

 ∙ Travma
 ∙ Bacakların veya kolların herhangi bir yerinde, 
özellikle diz arkasında, kasıkta, dirsekte veya 
koltuk altlarında dış baskı

 ∙ Elastik bacak torbası bantları, buruşuk veya 
kıvrılmış uzun çoraplar veya çoraplar, konstriktif 
pantolonlar veya gömlekler gibi konstriktif 
giysiler

 ∙ Ritim bozukluğu gibi bazı kalp anormallikleri
 ∙ Artan kan pıhtılaşmasına yatkınlık
 ∙ İlerleyen yaş
 ∙ Oral kontraseptifler veya hormon replasman 
tedavisi 

 ∙ Ameliyat
 ∙ Önceki kan pıhtısı yenisi için daha yüksek risk 
oluşturur

 ∙ Genetik eğilim

YAYGIN NEDENLER
 
 
Ad:

______________________________________

 
HASTALIK ÖYKÜSÜ

Kan Basıncı Referans Değeri:

______________________________________

Vücut Sıcaklığı Referans Değeri:

______________________________________

Yaralanmanın Nörolojik Lokasyonu:

______________________________________

Birincil Sağlık Hizmeti Sağlayıcısı:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

Alerjiler:

______________________________________

ACİL DURUMDA ULAŞILACAK KİŞİ

 
Acil Çağrı Halinde:

______________________________________

Yakınlık Derecesi:

______________________________________

Telefon Numarası:

______________________________________

BİLGİLERİM

Bu yayın, %100’ü Toplum Yaşamı İdaresi (ACL)/ABD 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (HHS) tarafından 
fonlanan, toplamda 8.700.000 ABD Doları finansal 
yardımın bir parçası olarak ACL ve HHS tarafından 
desteklenmektedir. İçerikler yazar(lar)a aittir ve ACL/HHS 
veya ABD Hükümetinin resmi görüşlerini veya onayını 

temsil etmez.



Sağlık Hizmeti Sağlayıcısına 
veya İlk Müdahale Görevlisine

DVT'nin teşhisi, felçli/SCI'lı bireyde, duyu 
eksikliği ve ağrıyı bildirme yeteneğinin 
eksikliği nedeniyle zor olabilir. DVT'den 
şüpheleniliyorsa test belirtilir. Travmatik 
SCI'lı çoğu kişi, kan akışının uzuvlardan 
kalbe dönüşünü azaltabilen, böylece DVT 
olasılığını artıran, ancak pıhtının pulmoner 
artere gitmesini önleyen intravenöz 
filtrelere sahip olacaktır.

Virchow Üçlüsü nedeniyle SCI'da DVT riski 
artar:
 ∙ Damar Tıkanıklığı
 ∙ Hiper pıhtılaşma
 ∙ İntimal Yaralanma

Otonomik disrefleksiyi izleyin ve uygun 
şekilde tedavi edin.

Felçli bireylerin tedavisi, herhangi 
bir bireyinki ile aynıdır.

DVT İÇİN YAYGIN TESTLER
 ∙ Doppler Ultrasonografi—tercih edilir
 ∙ Radyokontrast Venografi
 ∙ D-dimer tahlili
 ∙ Pulmoner Emboli Tanısı için VQ Taraması 
veya Spiral CT

TEŞHİSTEN SONRA YAPILMASI 
GEREKENLER

 ∙ Sıkıştırma veya pnömatik çoraplar
 ∙ Kan sulandırıcılar (antikoagülasyon)

 - Düşük moleküler ağırlıklı heparin 
(SCI'da en iyi seçim)

 - Fraksiyone olmayan heparin
 - Varfarin

 ∙ Ameliyat
 - Pıhtı geçişini engellemek için kan 
damarına yerleştirilmiş filtre (yüksek 
riskli invazif ).

 - Tromboembolektomi (pıhtı(lar)ın 
çıkarılması)

 ∙ Pıhtı çözücü (pıhtı çözücü) ilaçlar
 - Doku plazminojen aktivatörü t-PA
 - Ürokinaz
 - Streptokinaz

YAYGIN DTV BELİRTİLERİ VE 
SEMPTOMLARI

 ∙ Bacak veya kol şişmesi 
 ∙ Baldırda, uylukta veya kolda hassasiyet
 ∙ Etkilenen bölgedeki cilt daha sıcak 
olacaktır
 ∙ Etkilenen bölgede kızarıklık veya 
beyazımsı renk değişikliği
 ∙ Ağrı
 ∙ Düşük dereceli ateş
 ∙ Nörolojik yaralanma seviyesi T6 veya 
üzerindeyse otonom disrefleksi belirtileri

YAYGIN PULMONER EMBOLİ 
BELİRTİLERİ VE SEMPTOMLARI

 ∙ Göğüs ağrısı
 ∙ Nefes darlığı
 ∙ Kan tükürme
 ∙ Kötü bir şeyler olacağı duygusuna kapılma
 ∙ Hızlı veya yavaş kalp atışı
 ∙ Zihinsel durumda değişiklik
 ∙ Ateş
 ∙ Gürültülü solunum

DVT'DEN KAÇINMAK İÇİN İPUÇLARI

 ∙ Kolunuzu sandalyenizin arkasına 
'bağlamayın'

 ∙ Bacak bacak üstüne atmaktan kaçının
 ∙ Otururken sandalyenizin dizlerinizin 
arkasına çarpmasına izin vermeyin

 ∙ Giysilerinizi, özellikle koltuk altı veya 
kasıkları sıkı olmayacak şekilde ayarlayın.

 ∙ Kırışık olmayan veya kıvrılmayan 
antiembolik çoraplar giyin

 ∙ Bacak torbası kayışlarını gevşek bir şekilde 
takın 

 ∙ Oral kontraseptiflerden ve hormon 
replasmanından kaçının

 ∙ Sigarayı bırakın
 ∙ Uzuvlarınızı hareket ettirirken nazik olun
 ∙ Kol ve bacakları sık sık inceleyin, 
gerektiğinde ayna kullanın

 ∙ Kollara veya bacaklara masaj yapmayın
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