
D-Dimer
خون شناسی

نیم در بدن در پی هرگونه آسیبی که به رگها وارد شود سیستم انعقادي فعال شده و با مصرف پالکتها و همانطور که همه میدا

از وظایف مهم سیستم . فاکتورهاي انعقادي اقدام به تشکیل لخته و در نتیجه ممانعت از خونریزي از رگ آسیب دیده مینماید

ستم در هنگام جراحت با فعال کردن آبشار انعقادي باعث تشکیل لخته در واقع این سی. انعقادي میتوان به هموستاز اشاره نمود

. مانع از تشکیل بی رویه لخته می شودC, Sشده و از طرفی با فعال کردن فاکتورهاي ضد انعقاد مانند آنتی ترومبین و پروتئین

فیبرینی در محل جراحت می باشد که ماحصل فعالیت سیستم انعقادي در اثر فعال کردن آبشار انعقادي تشکیل فیبرین و شبکه 

حاصل عمل پالسمین روي لخته . این شبکه بعد از بهبود محل آسیب دیده توسط پالسمین شکسته شده و از بدن حذف می گردد

یا محصوالت تولید شده از تخریب فیرین می باشد که از جمله این FDPفیبرین تولید قطعات کوچکی تحت عنوان کلی

پالسمین یک آنزیم فیبرینولیتیک بوده که روي فیبرین اثر گذاشته و با عمل . اشاره نمودD-Dimerبهمحصوالت میتوان 

.را می کندFDPو سایرD-Dimerفیبرین شده و ایجادDوEفیبرینولیزي خود باعث شکست پیوند بین واحدهاي

افزایش در مقدار این محصول را نشان D-Dimerگیريدر حالت طبیعی در بدن غیر قابل ردیابی می باشد ولی در مواردي اندازه

به عنوان یکی از تستهاي مهم آزمایشگاهی در D-Dimerاز این رو تست اندازه گیري. داده و از نظر بالینی مهم محسوب می شود

.آمده است

D-Dimerموارد درخواست تست

:این تست در موارد شک به افزایش تولید لخته از جمله در موارد زیر درخواست می شود

(VDT)ترومبوز در سیاهرگهاي عمیق بدن

در این حالت لخته هاي کوچکی بدون جراحت خاصی به عروق در سیاهرگهاي نواحی عمیق بدن مثل پا تشکیل شده و باعث بروز 

از طرفی گاها این لخته ها حرکت کرده و به قسمتهاي مختلف . یب به بافتهاي مجاور می گرددعالئمی مانند درد و تورم در پا و آس

، در قلب باعث گرفتاري PEبدن وارد می شوند و عالئم خاص محل را ایجاد می کنند از جمله در ریه ها ایجاد آمبولی ریوي

.د سکته مغزي می کندماهیچه هاي قلب و یا دریچه هاي قلب و در مغز باعث عوارض مغزي مانن



)PE (Polmunary Embolism

.در این حالت همانطور که قبال ذکر شد لخته به ریه ها آمده و ایجاد مشکالت تنفسی و درد در قفسه سینه میکند

DICیا انعقاد منتشره داخل عروقی

زایمان اتفاق می افتد که در این بیماري این حالت به دنبال جراحی ها، عفونتهاي سپتیک، سوختگی و یا در زنان باردار بعد از 

فاکتورهاي انعقادي مرتب مصرف شده و باعث ایجاد لخته هاي ریز در کل بدن می شود و از طرفی عمل سیستم فیبرینولیتیک نیز 

می مانند تهوع، در این افراد به دنبال بروز عالئ. فعال شده و باعث لیز لخته می شود که این افراد شدیدا مستعد خونریزي می باشند

و اندازه گیري میزان PT, PTTهمراه با تستD-Dimerتشنج، خونریزي، درد شدید شکمی و ماهیچه ها و الیگوري تست

.میشودفیبرینوژن و شمارش پالکتی درخواست 

روش انجام تست

از آنتی بادي منوکلونال ضد این روش االیزا می باشد که در این روش با استفاده D-Dimerمناسب ترین روش در اندازه گیري

.ماده به ردیابی آن می پردازند

خصوصیات تست

می باشد بنابراین این تست به تنهایی مالك تشخیص ناهنجاري % 50و اختصاصیتی حدود % 95این تست داراي حسایتی حدود 

.یص رسیدهاي سیستم انعقادي نمی باشد و همراه با سایر تستها و عالئم بالینی می توان به تشخ

موارد مثبت کاذب این تست

D-Dimerدر جراحی، بارداري، تروما، عفونتها و التهابات شدید، آرتریت روماتوئید شدید، بدخیمی و بیماري هاي کبدي مقادي

.بدون ارتباط با وجود ترومبوز افزایش دارد

موارد منفی کاذب



بعد از تشکیل لخته در بدن انجام شده باشد این تست منفی می در صورتیکه بر حسب اتفاق نمونه گیري در فاصله بسیار کمی

تاخیر زیاد در . همچنین در صورت استفاده از آنتی کواگوالن ها به دلیل جلوگیري از تشکیل لخته این تست منفی می شود. باشد

.انجام تست نیز باعث بروز منفی کاذب می گردد
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