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شود،  یم لیجامد تبد مهیبه ن عیخون از ما یاز خون هستند که وقت یژل مانند یمجموعه ها خون یلخته ها

را از حد  شیب یزیاسررک که خونر یعیعمل رد طب کیشرروندل تهته شرردن  یم لیها تشرر  انیشررر ایدر رگ ها 

 شوند،یو خود به خود حل نم شوندیم لیها تش م ان یکه در برخ یونخ یهاحال، تهته نیکندل با ا یمتوقف م

نمونه گیری در برای انجام آزمایشات تشهیصی تهته خون می توانید از  خطرناک باشندل یسالمت یبرا توانندیم

 استفاده کنیدل منزل آزمایشگاه نیکو

 کیشودل در ابتدا خون در  یشروع م یرگ خون کی بیبه آس یطور معمول، تهته شدن خون به عنوان پاسه به

ش یل می دهند یپالکت پالکشوند و  یم بیبا هم ترک نیبریماندل پالکک ها و ف یم یم ان باق خونریزی تا  را ت

 را متوقف کنندل

شودل تهته مم ن اسک در  یم دهیشود، ترومبوز نام لیشد تش  یم جادیا دیکه نبا ییکه تهته خون در جا یزمان

که حرکک  یی(ل تهته هایترومبوآمبوت ای یدر بدن حرکک کند )به نام آمبوت اینقطه بماند )به نام ترومبوز(  کی

سیار کنند  یم ستندخطرناک ب شر یخون م یل تهته هاه ها  اهرگیس ای( یانیشر یها )تهته ها انیتوانند در 

 شوندل جادی( ایدیور ی)تهته ها

 آن داردل  بیآس زانیتهته در بدن و م لیبه محل تش  یشده بستگ هیتهته خون و درمان توص عالئم

تواند  یشود، م یم جادی( ایدیور یها )تهته ها اهرگیس ای( یانیشر یها )تهته ها انیکه در شر یهر تهته خون

 باشدل  یجد

شررودل تهته  یم دهی( نامDVT) یعمق دیشررود، ترومبوز ور یم جادیبزرگ بدن ا یدهایاز ور ی یکه در  یا تهته

که از  ینرسرراندل تهته خون یبیآسرر بدنماند، مم ن اسررک به  یم یخود باق یکه در جا یتهته ا ایخون ثابک، 

 باشدل خطرناک واندت یکند، م یخون م انیشود و شروع به حرکک در جر یخود جدا م یجا

سک که  یشدن خون زمان تهته یهاینگران نیتراز مهم ی ی  نیل اکندیم ریو گ کندیم دایراه پ هاهیبه ر DVTا

 اریتواند بسرر یآن م جیخون را متوقف کند و نتا انیتواند جر یشررود، م یم دهی( نامPE) هیر یکه آمبوت کیوضررع

 لرندیم یم PEو  DVTمتحده بر اثر  االتیانفر در  100000کشنده باشدل در واقع، ساالنه  یو حت یجد

شود و باعث حمله  جادیقلب ا یها انیتواند در شر یل تهته مندیگو یم یدر مغز را س ته مغز یانیشر یها تهته

ستفراغ  ایشوند و باعث درد و/ جادیش م ا یخون یهادر رگ توانندیخون م یهاشودل تهته یقلب حاتک تهوع و ا

 شوندل
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 در معرض خطر لخته شدن خون هستند؟ شتریب یچه کسان

شا 65 یکه افراد باال یزمان ژهیسن، به و شیشدن خون با افزا تهته سن دارند،  ستریشودل  یتر م عیسال   ب

 شیخطر تهته شدن خون را افزا یها و ضربه مم ن اسک به طور قابل توجه یجراح مارستان،یمدت در ب یطوالن

 دهدل

 عبارتند از: گرید عوامل

 یهورمون درمان ای یضد باردار یقرص ها ازده استفا  

 بارداری 

 ابتال به سرطان یا تحک درمان سرطان بودن 

 فاکتور  یماریخاص مانند ب یماریب کابتال به ی ایتهته شرردن خون  یخانوادگ سررابقهV سندرم  دن،یت

 دهدل یم شیورا که احتمال تهته شدن را افزا یتمیس یپل ای دیپیفسفول یآنت

 کرونا یماریبه ب ابتال  

 :این عوامل که با تهته شدن خون مرتبط هستند عبارتند ازاسکل  یاز عوامل بر اساس انتهاب سبک زندگ یبرخ

 یچاق ایوزن  اضافه 

 تحرک  یب یزندگ سبک 

 لدنیکش گاریس 

 شوند اغلب نگران کننده نیستندلمشاهده  یدر طول دوره قاعدگکه مم ن اسک  یخون یتهته ها

 ست؟یعالئم لخته خون چ نیتر عیشا

را تجربه  یعالمت چیاز افراد مم ن اسررک ه یداردل برخ یتهته در بدن بسررتگ لیتهته خون به محل تشرر  عالئم

 با عالئم زیر همراه باشد: ن نندل تهته شدن خون مم ن اسک

 حاتک تهوع و استفراغ شودل ایتواند باعث درد  یش م م هی: تهته شدن خون در ناحش متهته در 

 گریاز د یو گرم یحسرراس باشرردل تورم، قرمز ایبازو مم ن اسررک در تمد دردناک  ایپاها: پا  ای بازوهاتهته در 

 تهته شدن خون هستندل عیعالئم شا
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س ته مغزمغزتهته در  شدن خون در مغز ) سته به ای: تهته  سمک از مغز را تحک تاث ن هی( ب  یقرار م ریکدام ق

 ،یینایب ایتهته ها مم ن اسرررک باعث اختالل در صرررحبک کردن  نیکندل ا جادیا یتواند عالئم مهتلف یدهد، م

 تشنج شوندل یطرف بدن و گاه کی بی حسی احساس ایدر حرکک  یناتوان

درد در  ق،یتعر نه،یمانند درد قفسرره سرر ی: تهته شرردن خون در قلب باعث عالئم حمله قلبهیر ای قلبتهته در 

مشرر ل در  نه،یتواند باعث درد قفسرره سرر یها م هیشررودل تهته شرردن خون در ر ینفد م یتنگ ای چپ و یبازو

 دلشو یاوقات منجر به سرفه خون یتنفد و گاه

 شود؟ یداده م صیلخته خون چگونه تشخ

کنندل اگر پزشک مش وک  یاستفاده م گریتهته شدن خون و رد علل د صیتشه یبرا شاتیپزش ان از انواع آزما

 کند: هیرا توص ری، مم ن اسک موارد زبه تهته شدن خون باشد

 رد تهته خون استفاده کردل یخون برا شیتوان از آزما یموارد م یبرخ در

 لکندیخون ارائه م انیها و جراز رگ یواضح دید یسونوگراف

ش م  یت یس سر،  س ن  س ایا سه  سک برا نهیقف شودل ا دییتا یمم ن ا ستفاده  شدن خون ا سک  نیتهته  ت

 کمک کندل نیزعلل باتقوه  ریتواند به رد سا یم یربرداریتصو

( اسکل MRI) یربرداریتصو شیبه آزما هیشب یربرداریتصو شیآزما کی( MRA) یسیرزوناند مغناط یوگرافیآنژ

MRA کندل یم یرا بررس یخون یبه طور خاص رگ ها 

 کندل یم بررسیها  هیگردش هوا و خون را در ر V/Qاس ن 

 شوند؟ یخون چگونه درمان م یلخته ها

شرردن تهته خون اسررکل درمان  حل ایتر شرردن از بزرگ یری، جلوگDVT ژهیوخون، به یهااز درمان تهته هدف

 کاهش دهدل ندهیدر آ شتریخون ب یتهته ها جادیا یرا برا فرداند شاند وت یم

برساندل پزشک مم ن اسک  بیآس فرددارد که تهته خون کجاسک و چقدر احتمال دارد به  نیبه ا یبستگ درمان

 کند: هیتوصدرمان های  زیر را 
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تهته خون  لیاز تشرر  یریشرروند، به جلوگ یم دهینام زیخون ن یکننده ها قیضررد انعقاد که رق ی: داروهادارو

ندل  یکمک م که کن هد یزندگ یخون یهاتهته در مواردی  نام ترومبوت ییداروها کنند،یم دیرا ت  هاکیتیبه 

 ها را حل کنندلتهته توانندیم

ش یها جوراب شار یجوراب ها نی: ااریف ش  یریجلوگ ایکمک به کاهش تورم پا  یرا برا یتنگ ف تهته  لیاز ت

 کندل یم جادیخون ا یها

 کیتوته بلند( را به تهته خون هدا کیکاتتر ) کیکاتتر، متهصررصرران  کیبا هدا زیروش ترومبوت کی: در یجراح

 ،یترومب توم یرسرراند تا به حل شرردن آن کمک کندل در جراح یبه تهته م ماًیکنندل کاتتر دارو را مسررتق یم

 کنندل یبرداشتن تهته خون استفاده م یبرا یمهصوص یپزش ان از ابزارها

 لریخ ایاسک  یضرور یباز نگه داشتن رگ خون یاستنک برا ایکه آ رندیبگ می: پزش ان مم ن اسک تصماستنک

در  یلتریخون مصررررف کند و ف یهاکنندهقیموارد، مم ن اسرررک فرد نتواند رق یاجوف: در برخ دیور یرهالتیف

برود،  هاهیبه ر ن هیخون را قبل از ا یهاتا تهته شودیبدن( قرار داده م اهرگیس نیتر)بزرگ یاجوف تحتان دیور

 کندل یآورجمع

 د؟رک یریتوان از لخته شدن خون جلوگ یچگونه م

 منظمل یبدن کیفعات 

  گاریسترک  

 ماندنل دراتهیاز ه نانیساتم و اطم ییغذا میرژ کی داشتن 

 وزن ساتمل حفظ 

 لابکیمانند فشار خون باال و دی مش الت کنترل 

  هاسرطان  یغرباتگرانجام 

 

 منابع:

https://my.clevelandclinic.org/ 

https://www.webmd.com/ 

https://my.clevelandclinic.org/
https://www.webmd.com/
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