آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

لخته های خون مجموعه های ژل مانندی از خون هستند که وقتی خون از مایع به نیمه جامد تبدیل می شود،
در رگ ها یا شررریان ها تش ر یل می شرروندل تهته شرردن یک عمل رد طبیعی اسررک که خونریزی بیش از حد را
متوقف می کندل با این حال ،تهتههای خونی که در برخی م انها تش یل میشوند و خود به خود حل نمیشوند،
میتوانند برای سالمتی خطرناک باشندل برای انجام آزمایشات تشهیصی تهته خون می توانید از نمونه گیری در
منزل آزمایشگاه نیکو استفاده کنیدل
به طور معمول ،تهته شدن خون به عنوان پاسهی به آسیب یک رگ خونی شروع می شودل در ابتدا خون در یک
م ان باقی می ماندل پالکک ها و فیبرین با هم ترکیب می شوند و پالک پالکتی را ت ش یل می دهند تا خونریزی
را متوقف کنندل
زمانی که تهته خون در جایی که نباید ایجاد می شد تش یل شود ،ترومبوز نامیده می شودل تهته مم ن اسک در
یک نقطه بماند (به نام ترومبوز) یا در بدن حرکک کند (به نام آمبوتی یا ترومبوآمبوتی)ل تهته هایی که حرکک
می کنند ب سیار خطرناک ه ستندل تهته های خون می توانند در شریان ها (تهته های شریانی) یا سیاهرگ ها
(تهته های وریدی) ایجاد شوندل
عالئم تهته خون و درمان توصیه شده بستگی به محل تش یل تهته در بدن و میزان آسیب آن داردل
هر تهته خونی که در شریان ها (تهته های شریانی) یا سیاهرگ ها (تهته های وریدی) ایجاد می شود ،می تواند
جدی باشدل
تهته ای که در ی ی از وریدهای بزرگ بدن ایجاد می شررود ،ترومبوز ورید عمقی ( )DVTنامیده می شررودل تهته
خون ثابک ،یا تهته ای که در جای خود باقی می ماند ،مم ن اسررک به بدن آسرریبی نرسرراندل تهته خونی که از
جای خود جدا می شود و شروع به حرکک در جریان خون می کند ،می تواند خطرناک باشدل
ی ی از مهمترین نگرانیهای تهته شدن خون زمانی ا سک که  DVTبه ریهها راه پیدا میکند و گیر میکندل این
وضررعیک که آمبوتی ریه ( )PEنامیده می شررود ،می تواند جریان خون را متوقف کند و نتایج آن می تواند بسریار
جدی و حتی کشنده باشدل در واقع ،ساالنه  100000نفر در ایاالت متحده بر اثر  DVTو  PEمی میرندل
تهته های شریانی در مغز را س ته مغزی می گویندل تهته می تواند در شریان های قلب ایجاد شود و باعث حمله
قلبی شودل تهتههای خون میتوانند در رگهای خونی ش م ایجاد شوند و باعث درد و/یا حاتک تهوع و ا ستفراغ
شوندل
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چه کسانی بیشتر در معرض خطر لخته شدن خون هستند؟
تهته شدن خون با افزایش سن ،به ویژه زمانی که افراد باالی  65سال سن دارند ،شایع تر می شودل ب ستری
طوالنی مدت در بیمارستان ،جراحی ها و ضربه مم ن اسک به طور قابل توجهی خطر تهته شدن خون را افزایش
دهدل
عوامل دیگر عبارتند از:
 استفاده از قرص های ضد بارداری یا هورمون درمانی
 بارداری
 ابتال به سرطان یا تحک درمان سرطان بودن
 سررابقه خانوادگی تهته شرردن خون یا ابتال به یک بیماری خاص مانند بیماری فاکتور  Vتیدن ،سندرم
آنتی فسفولیپید یا پلی سیتمی ورا که احتمال تهته شدن را افزایش می دهدل
 ابتال به بیماری کرونا
برخی از عوامل بر اساس انتهاب سبک زندگی اسکل این عوامل که با تهته شدن خون مرتبط هستند عبارتند از:
 اضافه وزن یا چاقی
 سبک زندگی بی تحرک
 سیگار کشیدنل
تهته های خونی که مم ن اسک در طول دوره قاعدگی مشاهده شوند اغلب نگران کننده نیستندل
شایع ترین عالئم لخته خون چیست؟
عالئم تهته خون به محل تش ر یل تهته در بدن بسررتگی داردل برخی از افراد مم ن اسررک هیچ عالمتی را تجربه
ن نندل تهته شدن خون مم ن اسک با عالئم زیر همراه باشد:
تهته در ش م :تهته شدن خون در ناحیه ش م می تواند باعث درد یا حاتک تهوع و استفراغ شودل
تهته در بازوها یا پاها :پا یا بازو مم ن اسررک در تمد دردناک یا حسرراس باشرردل تورم ،قرمزی و گرمی از دیگر
عالئم شایع تهته شدن خون هستندل
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تهته در مغز :تهته شدن خون در مغز ( س ته مغزی) ب سته به این ه کدام ق سمک از مغز را تحک تاثیر قرار می
دهد ،می تواند عالئم مهتلفی ایجاد کندل این تهته ها مم ن اسرررک باعث اختالل در صرررحبک کردن یا بینایی،
ناتوانی در حرکک یا احساس بی حسی یک طرف بدن و گاهی تشنج شوندل
تهته در قلب یا ریه :تهته شرردن خون در قلب باعث عالئم حمله قلبی مانند درد قفسرره سررینه ،تعریق ،درد در
بازوی چپ و یا تنگی نفد می شررودل تهته شرردن خون در ریه ها می تواند باعث درد قفسرره س رینه ،مش ر ل در
تنفد و گاهی اوقات منجر به سرفه خونی شودل
لخته خون چگونه تشخیص داده می شود؟
پزش ان از انواع آزمایشات برای تشهیص تهته شدن خون و رد علل دیگر استفاده می کنندل اگر پزشک مش وک
به تهته شدن خون باشد ،مم ن اسک موارد زیر را توصیه کند:
در برخی موارد می توان از آزمایش خون برای رد تهته خون استفاده کردل
سونوگرافی دید واضحی از رگها و جریان خون ارائه میکندل
سی تی ا س ن سر ،ش م یا قف سه سینه مم ن ا سک برای تایید تهته شدن خون ا ستفاده شودل این ت سک
تصویربرداری می تواند به رد سایر علل باتقوه نیز کمک کندل
آنژیوگرافی رزوناند مغناطیسی ( )MRAیک آزمایش تصویربرداری شبیه به آزمایش تصویربرداری ( )MRIاسکل
 MRAبه طور خاص رگ های خونی را بررسی می کندل
اس ن  V/Qگردش هوا و خون را در ریه ها بررسی می کندل
لخته های خون چگونه درمان می شوند؟
هدف از درمان تهتههای خون ،بهویژه  ،DVTجلوگیری از بزرگتر شرردن یا حل شرردن تهته خون اسررکل درمان
می تواند شاند فرد را برای ایجاد تهته های خون بیشتر در آینده کاهش دهدل
درمان بستگی به این دارد که تهته خون کجاسک و چقدر احتمال دارد به فرد آسیب برساندل پزشک مم ن اسک
درمان های زیر را توصیه کند:
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دارو :داروهای ضررد انعقاد که رقیق کننده های خون نیز نامیده می شرروند ،به جلوگیری از تشرر یل تهته خون
کمک می کن ندل در مواردی که ته ته های خونی زندگی را تهد ید میکنند ،داروهایی به نام ترومبوتیت یک ها
میتوانند تهتهها را حل کنندل
جوراب های ف شاری :این جوراب های تنگ ف شاری را برای کمک به کاهش تورم پا یا جلوگیری از ت ش یل تهته
های خون ایجاد می کندل
جراحی :در یک روش ترومبوتیز با هدایک کاتتر ،متهصررصرران یک کاتتر (یک توته بلند) را به تهته خون هدایک
می کنندل کاتتر دارو را مسررتقیماً به تهته می رسرراند تا به حل شرردن آن کمک کندل در جراحی ترومب تومی،
پزش ان از ابزارهای مهصوصی برای برداشتن تهته خون استفاده می کنندل
استنک :پزش ان مم ن اسک تصمیم بگیرند که آیا استنک برای باز نگه داشتن رگ خونی ضروری اسک یا خیرل
فیلترهای ورید اجوف :در برخی موارد ،مم ن اسرررک فرد نتواند رقیقکنندههای خون مصررررف کند و فیلتری در
ورید اجوف تحتانی (بزرگترین سیاهرگ بدن) قرار داده می شود تا تهتههای خون را قبل از این ه به ریهها برود،
جمعآوری کندل
چگونه می توان از لخته شدن خون جلوگیری کرد؟
 فعاتیک بدنی منظمل
 ترک سیگار
 داشتن یک رژیم غذایی ساتم و اطمینان از هیدراته ماندنل
 حفظ وزن ساتمل
 کنترل مش التی مانند فشار خون باال و دیابکل
 انجام غرباتگری سرطان ها

منابع:
/https://my.clevelandclinic.org
/https://www.webmd.com
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%
88%B9%86B)%B8%BB%B8%B1%B9%88%B9%85%B8%B8%B9%88%B8%B2(
/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24750682
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