
 : D-dimer آزمایش

  D-dimer  اصلی  کاربرد.   است  عروقی  ترومبوز  تشخیص  برای   حساس   های  آزمایش   از   یکی  D-Dimer  آزمایش 

  احتمال  که  وقتی ویژه  به  است  ترومبوآمبولی  گذاشتن کنار  برای  منتشره  عروقی  داخل  انعقاد  تشخیص  از  غیر  به

.  کند   می   رد  تقریبا   را  عروقی  ترومبوز  و  ریوی  آمبولی  احتمال  D-dimer  آزمایش   شدن  منفی.  باشد   پائین  آن

Dimer،  تا  گردند. می  تولید   شود می  شکسته  بدن  در  خون  لخته  یک که  هنگامی  هستند که  پروتئینی قطعات  

 است. شناسایی  قابل غیر  آن مقدار  معمول طور به نشود شکسته  و  تشکیل ایی لخته بدن در اینکه  زمان

 

  توانایی  دارند،  قرار  ترومبوز   آمبولی یا و( ترومبوز)  خون  شدن  لخته  متوسط   یا   کم  خطر  معرض  در  که   فردی   برای

 آزمون. کند  تعیین را لخته حضور  احتمال اورژانسی موارد  در تواند  می که  است  این  D-dimer آزمایش

 D-dimer مثبت   آزمایش حال، این  با. است پایین  بسیار ترومبوز وجود  احتمال که  دهد  می نشان منفی 

 D-dimer است  نیاز  مورد  بیشتری  های  تست  انجام   و  خیر   یا  دارد  وجود  لخته  آیا  که  کند   بینی  پیش  تواند   نمی. 

 

  ها  آن   ترین   رایج   از  یکی.  دارد  وجود   خون   در   طبیعی  غیر  لخته  تشکیل   با  ارتباط  در  متعددی   شرایط  و  عوامل

  این .  است  پاها  در  اغلب  بدن،  درون  عمیق  رگهای  در  لخته  تشکیل  شامل  که  است (DVT) عمقی  ورید   ترومبوز

. شوند   بافتی  آسیب  و  درد  تورم،  و   پاها  در  خون   جریان  شدن  متوقف  باعث  و  شوند   بزرگ  بسیار  است  ممکن  ها  لخته

 در تواند  می "آمبولیس" این. گردد منتقل بدن دیگر های قسمت به و شده شکسته لخته قطعه یک  است ممکن

  میرسالیانه  و  مرگ   باعث DVT علت  به  ریوی  آمبولیسم.  گردد (PE) آمبولی  یا  ریوی   آمبول  باعث  و   گیرد  قرار  ها  ریه

 .است متحده ایاالت در نفر  300000

 

 گیری  اندازه. شوند  ایجاد  نیز نقاط سایر در  است ممکن  ، البتهشود  می ایجاد  پا  رگهای در لخته تشکیل معموال 

 D-dimer به .  گیرد  قرار  استفاده  مورد  بدن  های  قسمت  از   یک  هر  در  لخته  تشخیص  به  کمک  برای  تواند   می  

.  شود می ( قلبی حمالت)  میوکارد  انفارکتوس   به منجر  کرونر   عروق های شریان در  شدن لخته  تشکیل مثال  عنوان

  نامنظم   و   ضعیف   قلب   که  هنگامی  ویژه   به  آن،   های  دریچه   یا  قلب  پوشش   روی  بر  است   ممکن  لخته  تشکیل

 تنگی نتیجه در.  گیرد شکل است،   دیده آسیب   آن های دریچه  که  زمانی یا و   کند  می  کار(  دهلیزی فیبریالسیون )



  ها  لخته  این  از  قطعاتی.  آید   وجود   به  تواند   می   نیز  بزرگ  شریانهای در  شدن  لخته  آترواسکلروز،  از  ناشی   آسیب  و

  سکته   باعث)  مغز   مانند   دیگر،   عضو  یک   در  عروق  مثال  برای  شوند   آمبولی  ایجاد  باعث  و  شده  کنده  است  ممکن

 .گردد می  مسدود  ها، کلیه  یا( مغزی

 

  داخل  انعقاد  تشخیص  به  کمک  جهت  ها  آزمایش  سایر  همراه  به  است   ممکن  همچنین  D-dimer  گیری  اندازه

  سراسر  در  سپس و شوند  می فعال لخته تشکیل عوامل که  است  شرایطی DIC. باشد ( DIC) شده منتشر عضالنی

  اوقات   گاهی  و  پیچیده  بیماری  یک  این.  گردد  می  خون  در  لخته  زیادی  تعداد  ایجاد   باعث  که   گردند   می  منتشر  بدن

 بیماری   سمی،  مارهای  گزش  سپسیس،   جراحی،  جمله  از  مختلفی  شرایط  از  تواند   می   که  است  زندگی  کننده  تهدید 

 .است باال بسیار DIC در معموال   D-dimer سطح .  شود  ایجاد زایمان از پس  و  کبد 

 

 

 شود؟  می  استفاده چگونه تست این  از

 

  شرایطی  از  برخی.  شود  می  استفاده(  ترومبوز)  نامناسب  لخته  وجود از  جلوگیری   به  کمک   برای D-dimer تست

 :از عبارتند  شود می  استفاده ها آن  کردن رد  به کمک برای  D-dimer آزمون که

 

 (DVT) عمقی ورید  ترومبوز 

 

 (PE) ریه آمبولی  

 

 مغزی   سکته 

 



  بروز   باعث  که   شرایطی  و  ها  بیماری  تشخیص  برای  الزم  های  آزمایش   آیا   اینکه   تعیین  برای   آزمایش   این

 سطح .  گیرد  می قرار  استفاده مورد دارد، وجود  نادرست شدن لخته به مستعد   یا شوند  می  هیپوکوآواگوالسیون

 D-dimer  شده  منتشر  عضالنی  داخل  انعقاد  تشخیص  به  کمک  برای  (DIC  )درمان   اثربخشی  بر  نظارت  برای  و 

DIC شود می  استفاده . 

 

 

 شود؟ می  تجویز زمانی چه D-dimer آزمایش

  کند  می  مراجعه اورژانس به جدی بیماری یک  عالئم با  فردی که  شود می  تجویز  زمانی دایمر  دی  آزمایش معموال 

  از  عمیق،   وریدی  ترومبوز  عالئم   دارای  فردی   که   زمانی  اینکه   یا   و (.  تنفس  در   مشکل   و   سینه   ی  قفسه   درد   مثال)

 :باشد  زیر  موارد  جمله

 

 

 پا  یک  در معموال   لمس، یا فشار  به نسبت غیرطبیعی حساسیت  حالت  یا  پا درد ❖

 

 

 اِدِم   پا، تورم ❖

 

 

 پا  پریدگی رنگ ❖

 

 

 

 



 :شود تجویز  آزمایش   این است ممکن  باشد، زیر موارد جمله  از ریوی،  آمبولی عالئم دارای  شخصی که زمانی

 

 تنفس سختی ناگهانی، نفس تنگی ❖

 

 خلط(  در  موجود )خون هموپتیزی سرفه، ❖

 

 ریه  به مربوط ی  سینه ی قفسه درد ❖

 

 باال  قلب ضربان ❖

 

 دارند؟ دایمر  دی  آزمایش به نیاز کسانی چه

  یا  عمیق  وریدی  ترومبوز  جز   به   چیزی  کند تصور    پزشک  که  است  مفید   زمانی  ویژه  طور   به D-dimer آزمایش 

 های   لخته  حذف  به  کمک  برای  غیرتهاجمی  و  سریع  روش  یک  این.  باشد   عالئم  این  ایجاد  علت  ریوی  آمبولی

 .است بیماری اصلی  عامل عنوان  به حد  از  بیش  یا غیرطبیعی

 

  این   از  نباید   دیگر   باشد،  زیاد   بالینی  معاینات   اساس   بر   ریوی   آمبولی  وجود   احتمال  که   شرایطی   در  حال،   این   با

 .کرد   استفاده آزمایش 

 

  شدید   درد  استفراغ،  تهوع،  حالت  لثه،  خونریزی  عالئم  جمله  از  گسترده،  عروقی  داخل  انعقاد  عالئم  فردی  که  هنگامی

  شمارش  همراه   به  دایمر  دی   آزمایش  یک  است   ممکن  باشد،  داشته  را  ادرار   کاهش   و   تشنج  شکمی،  و  عضالنی

 DIC درمان تحت شخصی که هنگامی. شود تجویز بیماری تشخیص به کمک برای فیبروژن و  PT، PTT پالکت،

 . شود استفاده درمان روند  بر  نظارت به کمک برای  دایمر  دی  آزمایش  از است  ممکن  هم  باشد  گرفته قرار


