
 
 

سطح  یکه رو یاهرگیس یعنیدهد.  یرخ م یعمق دیلخته خون است که در ور کی( DVT) یعمق دیترومبوز ور

  شود. یم دهیرخ دهد، اما اغلب در ساق پا د ییتواند در هر جا یم DVTپوست نباشد. 

به نام لخته شود.  یخون یاز سلول ها یتوده ا جادیتواند باعث ا یحرکت کند، معروق آهسته در  یلیاگر خون خ

 دیآن را ترومبوز ورشککود که  یم وضککعیتیشککود، باعث  یم لیتشکک  قیعم دیلخته خون در ور کیکه  یهنگام

تواند در  یافتد. اما م یاتفاق ملگن  ایسکککاق پا، ران  نییپا قسکککمتدر  اتفاق اغلب نینامند. ا ی( مDVT) یعمق

سمت ها ریسا شده، به  رخ دهد. زینبدن  یق شرق تهران تهیه  شگاه های  در این مقاله که ی ی از بهترین آزمای

 علل و درمان و تشخیص این بیماری پرداخته شده است.

DVT است که  لیدل نیموارد مم ن است کشنده باشد. به هم یشود. در برختواند منجر به مش الت عمده  یم

 .درفوراً به پزشک مراجعه ک دیبا

 ست؟یچ ی ترومبوز ورید عمقیها نشانهعالئم و 

 شود یظاهر م ناگهانیبازو که  ایپا  تورم 

 راه رفتن ای ستادنیدرد هنگام ا 

 که درد دارد یا هیناحدر  گرما 

 متورم یرگها 

 رسد یبه نظر م یآب ایکه قرمز  یپوست 

را  یارمیب نیاکند.  ریگ عروق ریویتواند در  یحرکت کند، مخون  انیلخته خون آزاد شکککود و در جر کی اگر

 تواند کشنده باشد. یمکه  نام دارد PE ای هیر یآمبول

 عبارتند از: PEعالئم 

 نفس یتنگ 

 شودیبدتر م قینفس عمت باکه  نهیقفسه س درد 

 یخون سرفه 

  قلب  ضربانافزایش 

 بروز آن عبارتند از: و عوامل خطر DVT علل



 
 

 سن: DVT است. شتریب یسالگ 40بعد از  بروز آناما خطر  فتد،یاتفاق ب یتواند در هر سن یم 

 ستن ش ش یم یمدت طوالن یبرا یوقت: یمدت طوالن یبرا ن شل م یها چهیماه د،ینین مانند.  یساق پا 

 یسوار نیماش ای یطوالن یروازهاحرکت کند. پ ایدر گردش باشد  یشود که خون به سخت یباعث م نیا

 را در معرض خطر قرار دهد. فردتواند  یم

 ستراحت  یم مرااین  ،بستری است مارستانیدر ب یمدت طوالن یبرا فرد که یمانند زمان :در رختخواب ا

 دهد. شیرا افزا DVTرا ثابت نگه دارد و احتمال تواند عضالت 

 شار ب :یباردار  6تواند تا  یملخته  ن،یکند. عالوه بر ا یوارد مپا و لگن  یدهایبر ور یشتریحمل نوزاد ف

 .فتدیاتفاق ب مانیهفته پس از زا

 یافراد با شاخص توده بدن :یچاق (BMIباال )یبرا یشتریشانس ب 30 ی DVT  .دارند 

 :ر ابتال توانند خط یم یهمگ یقلب یماریسککرطان و ب ر،یپذ کیروده تحر یماریانند بم برخی بیماری ها

 دهند. شیرا افزا

 خانواده ییهایماریاز ب یبرخ :یارث یاز اختالالت خون یبرخ ند مکه در  ندیها وجود دار را خون  توان

 از حد معمول شوند. شیباعث لخته شدن آن ب ایکنند  یعیاز حد طب ترظیغل

 باشد. گرید یها بیآس ای یاستخوان، جراح یاز ش ستگ یتواند ناش یم :دیبه ور بیآس 

 سلول ها یباعث م :گاریس سبنده تر از آنچه با یخون یشود  شند. همچن دیچ شش رگ ه نیبا  یابه پو

 شوند. لیشود که لخته ها راحت تر تش  یباعث مکه  رساند یم بیآس یخون

 ستروژن موجود در ا :نیگزیجا یرمون درمانهو ای یضد باردار یها قرص لخته  یرابرا خون  ییتوانا نهایا

 .دهد یم شیشدن افزا

 تواند منجر به  یم گرید یجاها ای دهایدر خون، ور عفونتDVT .شود 

 رخ دهد گریدهر علت  ایجراحت،  ،یعفونت، جراح لیتواند به دل یم :التهاب. 

 باال کلسترول 

 چگونه انجام می شود؟ DVT صیتشخ

شخ یبرا شک از DVT صیت تا  داد دیخواهانجام  ی یزیف نهیمعا نیهمچنسوال خواهد کرد. در مورد عالئم ، پز

 کند. یدر رنگ پوست را بررس رییتغ ای تیتورم، حساس ینواح

 رد لخته خون عبارتند از: ای صیتشخ یمورد استفاده برا شاتیآزما



 
 

 

سط لخته ها نیپروتئ ینوع D-dimer : D dimerخون  شیآزما ست که تو در  باًیشود. تقر یم دیخون تول یا

ست شیرا افزا مریدا D یسطح خون ،دیشد DVTبه  همه افراد مبتال -D شیدر آزما یعیطب جهینت کی. یافته ا

dimer تواند به رد  یاغلب مPE .کمک کند 

ست که یرتهاجمیغ سونوگرافی یک روش: داپلر یسونوگراف صوت ا صاو جادیا یبرا یاز امواج   یاز چگونگ یریت

ستفاده م خونی یخون در رگ ها انیجر ستاندارد براروش  داپلر یسونوگرافکند.  یا شخ یا ست.  DVT صیت ا

س ،این روش یبرا ست  یرا رو مبدل کی یبه آرام نیت ن اوقات  یدهد. گاه یحرکت م عهمورد مطال هیدر ناحپو

شود که آ یچند روز انجام م یدر ط یسونوگراف یسر کی شخص  ست  ایشود تا م شد ا  ایلخته خون در حال ر

 .ی در حال ایجاد استدیلخته جد

 یم جادیاپا  یدهایاز ور یریتصو  سیشود. اشعه ا یم قیمچ پا تزر ایدر پا  یبزرگ دیرنگ به ور : نوعییونوگراف

 گر،ید شککاتیشککود. آزما یبه ندرت انجام م نیاسککت، بنابرا یتهاجم شیآزما نیکند تا لخته ها را جسککتجو کند. ا

 .ارجحیت دارنداغلب  ،یمانند سونوگراف

س ن ست برا شیآزما نیا: (MRI) یسیرزونانس مغناط یربرداریصوت ا شخ یمم ن ا  یدهایدر ور DVT صیت

 ش م انجام شود

DVT شود؟ یچگونه درمان م 

کند.  یریجلوگ ها هیش ستن لخته خون و رفتن به سمت ر ایاز بزرگ شدن هدف پزشک از درمان این است که 

 را کاهش دهند. ابتالی مجددخواهند شانس  یم نیآنها همچن

 انجام داد: ریاز سه روش ز ی یتوان به  یرا م درمان

ستند که برا ییداروها نیترجیخون را یهاکنندهقیرق :دارو ستفاده م DVTدرمان  یه لخته  یی. آنها تواناشوندیا

باشد  دیشد. اگر عالئم دیماه مصرف کن 6دهند. مم ن است الزم باشد آنها را به مدت  یرا کاهش مشدن خون 

سلخته خون  ای شک دا اریب ست پز شد، مم ن ا داروها که  نیکند. ا زیحل کردن آن تجو یبرا یقو ییروبزرگ با

اسککت که  لیدل نیدارند. به هم یناگهان یزیمانند خونر یجد یعوارض جانبکه شککوند،  یم دهینام کیتیترومبول

 شوند. ینم زیآنها اغلب تجو



 
 

 کند،ینم به درمان یکم دارو  ای دیخون مصککرف کن کنندهقیرق دیتوانیاگر نم :(IVC) یاجوف تحتان دیور لتریف

ورید اجوف قرار دهد.  یاجوف تحتان دیشکک ل را در داخل ور یکوچک مخروط لتریف کیپزشککک مم ن اسککت 

 .جذب کند ها هیبه ر دنیرا قبل از رس بزرگ های تواند لخته یم لتریف نیاست. ابدن  رگ نیبزرگتر تحتانی

شرده یها جوراب صوص از ناح یهاجوراب نیا :ف س هیمخ س اریمچ پا ب ستند و با ر ش به زانو دنیتنگ ه ادتر گ

 شود.  یم فشار مانع از تجمع خون در رگ ها نی. اشوندیم

 ؟ردک یریجلوگ DVTاز  توان یم ایآ

یتواند مرعایت ن ات زیر کمک کند.  DVTمم ن است به کاهش احتمال ابتال به  یساده در سبک زندگ راتییتغ

 موثر باشد: DVTدر پیشگیری از 

 .دیو فعال شو دیوزن کم کن د،یرا ترک کن گاریس

شک دارودیمنظم انجام ده ناتیمعا ش ل  کیکنترل  یبرا یی. و اگر پز ست، آن را طبق زیتجوم ستور  کرده ا د

 .دیمصرف کن

ش ادیز ساق پا یبرا د،یکن یسفر م شتریب ایساعت  4اگر  ،دینینن شدن و کشش عضالت  سترا یخم  حت خود ا

 2هر  ن،یاشککمبا  یطوالن یها ی. در رانندگدیبرو راه ی هواپیماهر سککاعت در راهرو د،ی. اگر در پرواز هسککتدیکن

 .دیبنوش انو آب فراو دیگشاد بپوش ی. لباس هاتوقف کنید و کمی راه برویدبار  کیساعت 

 یراب هاکنند که جو شنهادیآنها مم ن است به شما پ. دیکن یا پزشک مشورت یبعد از جراح یمراقبت ها یبرا

 . دیکننده خون استفاده کن قیرق یاز داروها ای دیبپوش یفشار

 

 

 چیست؟ DVT یآگه شیعوارض و پ

س لیبه دل DVTاز افراد مبتال به  یمیاز ن شیب سندرم پس از ترومبوت دیبه ور بیآ  شی( که در آن خون بکیپا )

مدت خواهند داشککت. مم ن اسککت متوجه  ی( عوارض طوالنیدیمزمن ور ییماند )نارسککا یم یباق یاز حد طوالن

باز شکود. با گذشکت  یبه زخم ها رتواند منج یکه در صکورت عدم درمان زودهنگام م دیشکو یدرد، تورم و قرمز

 راه رفتن را سخت تر کند. یروزانه و حت یها تیتواند انجام فعال یامر م نیزمان، ا



 
 

به  وبزرگ نباشککد و درمان مناسککب  یلیاگر لخته خ اسککت. هیر یآمبوللخته شککدن خون،  یبرا ینگران نیبزرگتر

ست از ا ،شودانجام  عیسر یاندازه کاف ضع نیمم ن ا س د،یکن دایبهبود پ تیو ست آ  یطوالن بیاگرچه مم ن ا

 داشته باشد. وجود هیمدت ر

 هستند. گریحادثه د کی یبرا یداشته اند در معرض خطر باالتر PE ای DVTکه  یسوم افراد کیحدود 
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