
კონსენსუს ანგარიში  

 

ქვემო კიდურების ღრმა ვენური თრომბოზის ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკა   

 

რადიოლოგთა საზოგადოების კონსენსუს კონფერენციის 

მულტუდისციპლინარული რეკომენდაციები  

ვენური ულტრასონოგრაფია წარმოადგენს სტანდარტულ კვლევის მეთოდს ღრმა 

ვენური თრომბოზის (ღვთ) სადიაგნოსტიკოდ. თუმცა ვენური დუპლექსსკანირების 

კომპონენტების აუცილებლობაზე ავტორთა ჯგუფებს შორის არსებობს აზრთა 

სხვადასხვაობა.  პროტოკოლები, რომლებიც გამოიცა ამერიკის გულმკერდის ექიმთა 

კოლეჯის1, ულტრაბგერითი მედიცინის ამერიკული კოლეჯის, რადიოლოგთა 

ამერიკული კოლეჯის, ულტრაბგერით რადიოლოგთა საზოგადოების 2, 

სისხლძარღვთა ულტრასონოგრაფიის საზოგადოების3 და ვასკულური 

ტექნოლოგიების საზოგადოებათაშორისი აკრედიტაციის კომისიის მიერ 

განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ერთიანი პროტოკოლის არარსებობა იწვევს 

გაუგებრობას დამკვეთ კლინიცისტებს და სერვისის მიმწოდებლებს შორის.  

შედეგად ვიღებთ არასრულფასოვან დიაგნოსტიკას, არასაჭირო კვლევებს და 

არასრულყოფილ დიაგნოსტიკას. ულტრაბგერის რადიოლოგთა საზოგადოებამ 

შეკრიბა ვენური დიაგნოსტიკის ექსპერტთა ინტერდისციპლინური პანელი, რათა 

განეხილა თანამედროვე ლიტერატურა და შეემუშავებინა კონსენსუს 

რეკომენდაციები ქვემო კიდურების ღრმა ვენური თრომბოზის(ღვთ) 

ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის სტანდარტიზებული მიდგომის შესაქმნელად. 

პანელი რეკომენდაციას უწევს სრულყოფილი დუპლექსსონოგრაფიული 

პროტოკოლის არსებობას, რომელიც მოიცავს დოპლეროგრაფიული მეთოდით 

კვლევას ბარძაყიდან ტერფამდე შერჩეულ სალოკაციო წერტილებში, ვიდრე 

ლიმიტირებულ, მხოლოდ კომპრესიულ ულტრაბგერით კვლევას. ეს პროტოკოლი 

ამჟამად ხორციელდება ბევრ დაწესებულებაში სტანდარტული ულტრაბგერითი 

აპარატურით და პერსონალით. ამ რეკომენდაციების გამოყენება ზრდის წვივის 

ღვთ-ს დიაგნოსტირების შესაძლებლობას   და უზრუნველყოფს მონაცემების 

სიზუსტეს, რომელიც იქნება შესაბამისობაში სიმპტომებთან.  პანელი 



რეკომენდაციას უწევს მიზნობრივი კვლევის პროტოკოლს, რომელიც ამცირებს 

პროქსიმალური ღვთ-ის სრულყოფილი დიაგნოსტირების ალბათობას. პანელი 

რეკომენდაციას უწევს ტერმინს ქრონიკული პოსტთრომბოზული ცვლილებები, 

ღვთ-ს შემდგომ განვითარებული ცვლილებების აღსაწერად, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული მწვავე თრომბოზის არასწორი ინტერპრეტაცია.  ერთი 

სტანდარტიზირებული ყოვლისმომცველი დუპლექსსონოგრაფიული პროტოკოლის 

შექმნა გაზრდის პაციენტის უსაფრთხოებას და ნდობას კლინიცისტების მიმართ.  

 

მეთოდები 

რადიოლოგთა ულტრასონოგრაფიის საზოგადოებამ სპონსორობა გაუწია 

მულტიდისციპლინარულ კონსენსუს კონფერენციას (2016 წლის 18–19 

ოქტომბერი).  პანელს დაევალა არსებული ვენური დუპლექსსკანირების 

პროტოკოლების კრიტიკული შეფასება იმ ტერმინოლოგიის შესამუშავებლად, 

რომელიც გამოიყენება კლინიცისტებისთვის შედეგების საინტერპრეტაციოდ და 

ერთიანი შეთანხმებული რეკომენდაციების შექმნა.  პანელში მოწვეულნი   იყვნენ   

ულრასონოგრაფიის და ღვთ -ს მკურნალობის დარგის ექსპერტები, მათ შორის 

კრიტიკული მედიცინის, ჰემატოლოგიის, რენტგენოლოგიის, ულტრასონოგრაფიის, 

ანგიოლოგიის და სისხლძარღვთა ქირურგიის დარგის ექსპერტები. შეხვედრის 

დაწყებამდე ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა შეაგროვეს შესაბამისი 

პირველადი წყაროების სამეცნიერო პუბლიკაციების ბიბლიოგრაფია, სამეცნიერო 

ლიტერატურის მიმოხილვები და გამოაქვეყნეს პროფესიული საზოგადოებების 

მითითებები. თითოეული რეკომენდაცია მიღებულია ღია დისკუსიით და 

წარმოადგენს მონაწილეთა ერთსულოვან თანხმობას. ამ რეკომენდაციებს 

ამტკიცებს რადიოლოგთა საზოგადოება. 

 

 

 

 

 

 



კონსენსუს რეკომენდაციები: 

კონსენსუს კონფერენციის რეკომენდაციები შეიძლება შეჯერდეს 5 საკვანძო 

ნაწილად: 

1. პაციენტების შერჩევა 

2.  დუპლექსსკანირების პროტოკოლები 

3. სერიული და შემდგომი დაკვირვების (follow-up) რეკომენდაციები  

4. ტერმინოლოგია და დასკვნის ნაწილი 

5. დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები 

1. პაციენტების შერჩევა 

გაიდლაინების უმრავლესობა რეკომენდაციას უწევს ღვთ-ს კლინიკური 

ალბათობის პრეტესტის გამოყენებას ულტრასონოგრაფიის ჩატარებამდე17–20.  

არსებობს რამდენიმე შეფასების მეთოდი, მათ შორის ყველაზე ხშირად 

გამოყენებადი არის Wells-ს ქულათა სისტემა (ცხრილი 1) 19. ღვთ-ს კლინიკური 

ალბათობის პრეტესტის უარყოფითი შედეგი და უარყოფითი D-დიმერი სრულად 

გამორიცხავს ღვთ-ს, ამიტომ ასეთ შემთხვევაში დუპლექსსკანირება არ სრულდება.  

დუპლექსსკანირება ნაჩვენებია იმ პირებში, სადაც დადებითი D-დიმერის და 

პრეტესტის მიხედვით არის ღვთ-ს საშუალო ან მაღალი ალბათობა ან ალბათობის 

პრეტესტი არ არის შეფასებული. 17-18 

 

რეკომენდაციები 

ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს ღვთ-ს ალბათობის პრეტესტი. პრეტესტის 

დაბალი ალბათობის (ნაკლებსავარაუდო) შემთხვევაში განისაზღვროს D-დიმერი 

სისხლში.  

 

 ვენური დუპლექსსკანირების კვლევის შედეგები განსხვავდება ერთმანეთისგან, 

რაც იწვევს დაბნეულობას და შეცდომებს, მათ შორის პაციენტთა არასწორ 

მკურნალობას.  

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ერთჯერადი სრულყოფილი კვლევის ჩატარება წარმოაგდენს 

ყველაზე უსაფრთხო სტრატეგიას.  მუხლამდე ლიმიტირებული კვლევა მოითხოვს 

განმეორებით კვლევას იმისათვის, რომ გამოვრიცხოთ არადიაგნოსტირებული 



წვივის ვენების თრომბოზი, რომელიც შესაძლოა გავრცელდეს პროქსიმალურად 

გამორკვლევებს შორის პერიოდში (სურ.1)  

რეკომენდაცია 

მიზანშეწონილია სრული დუპლექსსონოგრაფია (CDUS) მწვავე ღვთ-ს 

სადიაგნოსტიკოდ.  CDUS არის ღრმა ვენების კომპრესია საზარდულის იოგიდან 

დისტალურად წვივის მიმართულებით (მათ შორის წვივის უკანა და პერონეალური 

ვენების), მარჯვენა და მარცხენა ბარძაყის საერთო ვენის სპექტრული დოპლერის 

ანალიზი (ფასდება სიმეტრიულობა) მუხლქვეშა ვენის სპექტრული და ფერადი 

დოპლერის გამოსახულების შეფასება. (სურ.2). კომპრესია სრულდება 2 სმ -იანი 

დისტანციით. [3.21] 

სიმპტომური უბნები უნდა შეფასდეს ზედაპირული ვენური თრომბოზის ან სხვა 

პათოლოგიის გამოსარიცხად, განსაკუთრებით იმ შემთვევაში, თუ ღრმა ვენური 

სისტემა ნორმის ფარგლებშია.  

ლიმიტირებული პროტოკოლები (რომელიც არ მოიცავს წვივის ვენებს) და წვივის 

სეგმენტის სელექციური კვლევა არ არის რეკომენდირებული, რადგან ამ დროს 

საჭიროა განმეორებითი კვლევის ჩატარება 5-7 დღის ინტერვალით იმისათვის, რომ 

სრულად იქნას გამორიცხული ღვთ-ს დიაგნოზი. (ცხრილი 2)  

წვივის ვენების თრომბოზის შემთხვევაში, სადაც კლინიცისტი მკურნალობის 

დაწყებამდე ირჩევს მოცდის სტრატეგიას, უნდა ჩატარდეს განმეორებითი 

სკანირება 1 კვირის შემდეგ ან უფრო ადრე თუ რისკ-ფაქტორები ან სიმპტომები 

მიუთითებს თრომბოზის არსებობაზე. (ცხრილი 3)  

 

დუპლექსსონოგრაფიის ხელმისაწვდომობა და მიზნობრივი (point-of-care) 

ულტრასონოგრავია 

პრობლემა 

დუპლექსსონოგრაფიისთვის საჭირო აპარატურა და პერსონალი არ არის 

ხელმისაწვდომი ყველა დაწესებულებაში. 

 

რეკომენდაციები 

 



მიზნობრივი ულტრასონოგრაფია, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ლიმიტირებულ 

კომპრესიით შეფასებას ბარძაყიდან მუხლამდე (გაფართოებული კომპრესიული 

ულტრასონოგრაფია ECUS) მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, როცა სრული 

ულტრასონოგრაფია (CDUS) შეუძლებელია დროის თვალსაზრისით (სურ 2). ECUS 

გულიხსმობს ლოკალურად 2 ზონის კომპრესიას, რომ არ გამოგვეპაროს 

იზოლირებული ბარძაყის ვენის თრომბოზი. უარყოფითი შედეგის შემთვევაში 5-

7დღის შემდეგ რეკომენდირებულია ჩატარდეს სრული კომპრესიული 

ულტრასონოგრაფია. იქ, სადაც ულტრასონოგრაფია ვერ ტარდება 

რეკომენდირებულია ანტიკოაგულაციის დაწყება დამადასტურებელი კვლევის 

ჩატარებამდე უსაფრთხოების თვალსაზრისით [22,23]; 

 

 
 

სურ 1;  ნორმალური ბარძაყის ვენა და მწვავე თრომბოზი 1 კვირის შემდეგ;  

A და B ნორმალური ბარძაყის ვენის ულტრაბგერითი სურათი A კომპრესიის გარეშე და 

Bკომპრესიით; C და D ბარძაყის ვენის მწვავე თრომბოზის ულტრაბგერითი სურათი, C კომპრესიის 

გარეშე, D კომპრესიით 1 კვირის შემდეგ; პაც-ს აღენიშნებოდა წვივის ვენების თრომბოზი, რომელიც 

არ იყო ნამკურნალები;  

 



 

 

ცხრილი 1      WellsScore 

 

ცხრილი 1  ღრმა ვენური თრომბოზის ალბათობის Wells-ის ქულათა სისტემა 

კლინიკური მახასიათებლები.                                                                                                            ქულა 

აქტიური სიმსივნე (პაციენტს უტარდებოდა აქტიური თერაპია 

ბოლო 6 თვის განმავლობაში ან ამჟამად გრძელდება პალიატიური 

მკურნალობა) 

                                     1 

პლეგია, პარეზი ან ქვემო კიდურების იმობილიზაცია                                                                            1                                             

წოლითი რეჟიმი მინიმუმ 3 დღე, ან დიდი ქირურგიული ჩარევა უკანასკნელი 12 კვირის      

განმავლობაში, რომლიც მიმდინარეობდა ზოგადი ან რეგიონალური ანესთეზიით.                       1                          

ლოკალური მტკივნეულობა ღრმა ვენების საპროექციო არეში                                                             1 

ქვემო კიდურის შეშუპება                                            1 

წვივის შეშუპება, სხვაობა გარშემოწერილობას შორის ჯანმრთელ მხარესთან შედარებით  

3 სმ(იზომება წვივის შუა მესამედში)                                                                                                           1 

კიდურის პასტოზურობა                                                                                                                                         1 

უნილატერალური  კანქვეშა ვენური ქსელი  (არავარიკოზული)                                                           1 

გადატანილი ღრმა ვენური თრომბოზი                                                                                                      1 

ღრმა ვენური თრომბოზის მსგავსი ალტერნატიული დიაგნოზი                                                         2                                                                                                                     

საერთო ჯამი

*

 

 

Wells ქულთა სისტემა: 2- 1 –DVT ნაკლებად სავარაუდოა    2- 8 – სავარუდოაDVT; 

* ალბათობის მიხედვით 2-0 ქულა = დაბალი ალბათობა; 1-2 ქულა- საშუალო ალბათობა; 3-8 ქულა 

მაღალი ალბათობა.   

 

 



 

 

 

ცხრილი 2.  პირველადი უარყოფითი ვენური დუპლექსსკანირების შემდგომი 

დაკვირვების რეკომენდაციები.  

 

კლინიკური მახასიათებლები რეკომენდაცია 

უარყოფითი სრული ულტრაბგერითი კვლევა 

სიმპტომები რჩება ან აღინიშნება 

უარყოფითი დინამიკა 

გაიმეორეთ კვლევა 5 დღიდან  1 კვირის 

ინტერვალში და უფრო ადრეც, თუ 

დინამიკა უარყოფითია. 

მაღალი რისკი სასურველია კვლევის გამეორება თუ 

სიმპტომების ეტიოლოგია არ არის 

სრულად გარკვეული. 

ტექნიკურად შეზღუდული კვლევა რეკომენდირებულია კვლევის გამეორება 

5 დღიდან 1 კვირის ინტერვალში თუ 

ტექნიკური შეზღუდვა უმნიშვნელოა. 

უარყოფითი D-დიმერის შემთვევაში 

კვლევას არ ვიმეორებთ.  

ილიოკავალური ღვთ -ს შემთვევაში მენჯის ვენების ულტრასონოგრაფია, 

უკეთესია კტ-ანმრტვენოგრაფია, ან 

ილიოკავალური სეგმენტის 

დუპლექსსკანირება.  

უარყოფითი ტესტი გაფართოებულ ან 2 ზონის კომპრესიულ ულტრაბგერაზე 

ღვთ -რისკი რჩება ან სიმპტომების 

ეტიოლოგია არ არის დადგენილი.  

გაიმეორეთ კვლევა, სასურველია სრული 

დუპლექსსკანირება 5 დღიდან 1 კვირის 

ვადაში.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ცხრილი 3 

 

კლინიკური მახასიათებლები რეკომენდირებულია 

დადებითი სრული ულტრაბგერითიკვლევა 

წვივის ვენების  მწვავე  თრომბოზი 

მკურნალობის გარეშე 

გაიმეორეთ კვლევა 1 კვირის შემდეგ, 

სიმპტომების პროგრესირების შემთხვევაში 

უფრო ადრე. ილიო-ფემორალური 

თრომბოზის შემთხვევაში დაიწყეთ 

მკურნალობა. თუ არ პროგრესირებს 

შეწყვიტეთ დაწყებული მკურნალობა. წვივის 

ვენების თრომბოზის შემთვევაში, სადაც 

მკურნალობა არ არის დაწყებული გაიმეორეთ 

კვლევა 2 კვირაში. 2 კვირისშემდგომ კვლევის 

ჩატარება ზოგადად არ არის აუცილებელი. 

მწვავე ღვთ მკურნალობით კვლევის გამეორება არ არის აუცილებელი, 

თუ მისი შედეგები არ ცვლის პაციენტის 

მკურნალობის ტაქტიკას. 

შემდგომი დაკვირვების პერიოდში 

გაიმეორეთ კვლევა მკურნალობის ბოლოს, 

რათა დადგინდეს ახალი საწყისი 

მაჩვენებელი.   

დაუდგენელი შედეგი გვეხმარება მხოლოდ D-დიმერის უარყოფითი 

მაჩვენებელი. რეკომენდირებულია კვლევის 

გამეორება 5 დღიდან 1 კვირის ინტერვალში.   

ეჭვი რეციდიულ თრომბოზზე, ორაზროვანი 

მონაცემები ნაწიბუროვანი ცვლილებების ან 

მის ადგილას თრომბოზის არსებობაზე 

გვეხმარება მხოლოდ D-დიმერის 

უარყიოფითი მაჩვენებელი. 

რეკომენდირებულია კვლევის გამეორება 1-3 

დღეშ იდა 7-10 დღის შემდეგ.  

ეჭვი ილიო-კავალურ ღვთ-ზე, 

განსაკუთრებით დოპლერის სპექტრის 

ცვლილებების დროს.  

მენჯის ვენების კვლევა, განსაკუთრებით კტ-

ან მრტ ვენოგრაფია, ან ქვემო ღრუ ვენის და 

თეძოს ვენების დუპლექსსკანირება.  

დადებითი ტესტი 2 ზონის კომპესიულ ულტრაბგერაზე 

მწვავე ღვთ გაიმეორეთ კვლევა, სასურველია სრული 

ფორმატით 5დღიდან 1 კვირის 

ინტერვალით,რომ მოხდეს ქვემო კიდურის 

ვენური სისტემის სრული აღწერა.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

სურ.2 ქვემო კიდურის ვენური 

სისტემა და გაფართოებული 

ულტრაბგერითიკვევა.  

შავიხაზი წარმოადგენს 

კომპრესიის ზონებს. 

ნაცრისფერი ხაზით 

წარმოადგენილია სრული 

დუპლექსსკანირების ზონები. 

 2 CUS (2 ზონის კომპრესიული 

ულტრასონოგრაფია) მოიცავს 2 

ზონას, ესენია ბარძაყის ვენები 

საფენო-ფემორულიშერთულის 

1-2 სანტიმეტრით ზემოთ და 

ქვემოთ, მეორე არის მუხლქვეშა 

ვენები წვივის ვენებისკონფლუენსამდე. ECUS (გაფართოებული კომპრესიული 

ულტრასონოგრაფია) - ეს არის კომპრესია ბარძაყის საერთო ვენიდან მუხლქვეშა 

ვენის ჩათვლით წვივის ვენების კომფლუენსამდე. CCUS (სრული კომპრესიული 

ულტრასონოგრაფია) კომპრესია იწყება ბარძაყის საერთო ვენიდან და მოიცავს 

წვივის ვენებსაც (ფასდება წვივის უკანა და პერონეული ვენები), ორმხრივ ბარძაყის 

საერთო ვენის (ან თეძოს ვენების) ფერადი და სპექტრული დოპლერი, მუხლქვეშა 

ვენის ფერადი და სპექტრული დოპლერი სიმპტომურ მხარეს. სიმპტომური 

უბნების ულტრასონოგრაფია საჭიროა იმ შემთვევაში, თუ სიმპტომები არ ემთხვევა 

ბარძაყ-წვივისსეგმენტში მიღებულ მონაცემებს.  

 

 

 

 

 

 

 



ილიოკავალური ღვთ 

პრობლემა 

ილიოკავალური ღვთ -ს დიაგნოსტირება ხშირად ვერ ხდება, რადგან სტანდარტული 

კომპრესიული კვლევით ეს გართულებულია. თუმცა შეშუპებული ქვემო კიდური 

და ულტრასონოგრაფიით სრულად კომპრესირებადი ღრმა ვენები, ასევე 

მონოფაზური ნაკადი და სპექტრული დოპლერის ასიმეტრიული მონაცემები 

მიუთითებს უფრო პროქსიმალურად ობსტრუქციული პროცესის არსებობაზე.   

 

რეკომენდაცია 

თუ   სიმპტომები ან სპექტრული დოპლერის მონაცემები მიუთითებს 

ილიოკავალურ სეგმენტში პათოლოგიური პროცესის არსებობაზე ამ შემთხვევაში 

აუცილებელია მენჯის ღრუს ულტრასონოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია ან 

მაგნიტურრეზონანსული ვენოგრაფია. 

 

სერიული და შემდგომი დაკვირვების პერიოდი  

მაღალი რისკის მქონე პაციენტები, სიმპტომური პაციენტები ან კვლევის 

შეზღუდვები 

პრობლემა 

იმ პაციენტებს, სადაც ტექნიკური პრობლემების გამო CDUS არის ნეგატიური და 

შემდეგში უდასტურდებათ ღვთ, რაც განპირობებულია წვივის სეგმენტში 

დუპლექსსკანირების დაბალი სენსიტიურობით ბარძაყ-მუხლქვეშა სეგმენტთან 

შედარებით. (ცხრილი 2 და 3) 

რეკომენდაცია 

კვლევის გამეორება შესაძლოა საჭირო გახდეს იმ პაციენტებთან, სადაც CDUS არის 

ნეგატიური, მაგრამ კვლავ აღენიშნებათ ან უარესდება სიმპტომები, სადაც CDUS 

ტექნიკურად შეზღუდულია ან იძლევა ორაზროვან შედეგებს. შემდგომი 

დაკვირვების პერიოდი მოიცავს 5-7 დღემდე, თუმცა  შეიძლება გამოერდეს უფრო 

ადრეც თუ სიმპტომები საგანგაშოა.  

პაციენტები, რომელთაც აქვს ბარძაყის დ/ან 2 ზონიანი კვლევის ნეგატიური 

შედეგები, საჭიროებენ კლვევის განმეორებას 5-დან 7 დღემდე ვადაში.  

 



 

რეციდიული ღვთ 

 

პრობლემა 

რეციდიული ღვთ-ს დიაგნოსტირება რთულია მწვავე თრომბოზის 

დაბალექოგენურობის გამო (სურათი 3).ძველი ნაწიბუროვანი ცვლილებები 

გვაძლევს შესაძლებლობას გავარჩიოთ ახალი პროცესი ქრონიკულისგან.  

 

რეკომენდაციები 

 

ორაზროვანი ექოლოგიური მონაცემები მოითხოვს სერიულ კვლევას 1 -3 მდე ან 10 

დღემდე ვადაში, რომ გავარჩიოთ მწვავე თრომბოზისთვის დამახასიათებელი 

ცვლილებები, რაც მიუთითებს რეციდიულ თრომბოზზე. ამაში ასევე გვეხმარება D 

დიმერის მონაცემები.  

 

 

 

 
 

სურ 3; მწვავე ღვთ, პოსტთრომბოზული ცვლილებები და განმეორებითი ღვთ; 

მარცხენა მუხლქვეშა ვენის სიგრძივი ჭრილის ულტრასოგრაფიული გამოსახულება; 

A. მწვავე ღვთ, ვენა მოიცავს ჰეტეროგენულ მწვავე თრომბოზს; B ქრონიკული 

პოსტთრომბოზული ცვლილებები; სანათური არის ნაწილობრივად აღდგენილი 

რეტრაქციის გამო; C განმეორებითი ღვთ -ფერადი დოპლერის რეჟიმში სიგრძივ 

ჭრილში აღინიშნება ავსების დეფექტი სანათურში ფერადი სიგნალის გარეშე; 

 

 

 

 



 

ანტიკოაგულანტურ თერაპიაზე მყოფი პაციენტების დაკვირვების პერიოდი. 

პრობლემა 

განმეორებითი კვლევის აუცილებლობა პაციენტის ანტიკოაგულაციის პერიოდში არ 

არის სტანდარტიზირებული.  არ არსებობს ასევე სტანდარტი ანტიკოაგულაციის 

დასრულების შემდგომი კვლევის შესახებ.  

 

რეკომენდაცია 

ადექვატური ანტიკოაგულაციის დროს კვლევის აუცილებლობა დაუსაბუთებელია, 

თუ ის არ ცვლის მკურნალობის ტაქტიკას.   

მკურნალიბის პერიოდში კლვევა რეკომენდირებულია ახალი საწყისი მონაცემების 

და ძველი, ნაწიბუროვანი პროცესის დასადგენად.  

 

ტერმინოლოგია, რომელიც გამოიყენება დუპლექსსკანირების დასკვნისთვის 

 

ნაწიბუროვანი პროცესი 

ნორმალური ვენის და მწვავე ღვთ-ს ნიშები კარგად არის დადგენილი, მაგრამ სხვა 

აღსაწერი ტერმინები დუპლექსსკანირების კვლევის დროს დიაგნოზის დასმის 

შედმგომ რთული საინტერპრეტაციოა.  

ღვთ-ს შემდგომ ვენა შეიძლება აღდგეს სრულად ან არასრულად სანათურში 

ნაწიბურების ჩამოყალიბებით.  თრომბში ხდება ფიბრობლასტების ინფილტრაცია, 

განიცდის ორგანიზებას და რეენდოთელიზაციას რამდენიმე კვირის ან თვეების 

შედმგომ.  ფიბროზი, რომელიც წარმოქმნის ნაწიბუროვან პროცესს, კედლის 

გასქელება და სინექიები, რომელიც იწვევს ვენის ნაწილობრივ ობსტრუქციას, 

შესაძლოა დარჩეს წლებისგანმავლობაში. [24.25] აღნიშნული რეზიდუალური 

ნიშნები არ წარმოადგენს თრომბს.[26] 

ტერმინი ქრონიკული თრომბოზი ან რეზიდუალური თრობოზი შესაძლოა იყოს 

ინტერპრეტირებული არასწორად პროვაიდერი ექიმების მიერ, რაც შესაბამისად 

განაპირობებს პაციენტების არასწორ ანტიკოაგულაციას.  

 

 



ეკომენდაცია 

 

ქრონიკული პოსტთრომბოზული ცვლილებები არის უფრო მიზანშეწონილი 

ტერმინი იმ ცვლილებების აღსაწერად, რაც რჩება მწვავეთ რომბოზის შემდგომ. 

(სურ.3)  

 

ქვემწვავე თრომბოზი 

თრომბის ულტრაბგერითი ნიშნები შესაძლოა ჩანდეს ან გაქრეს მისი 

განვითარებიდან პირველი 6 თვისგანმავლობაში. [24,25] ტერმინი ქვემწვავე 

თრომბოზი მეტად დამაბნეველია; იგი შეცდომით გვაფიქრებინებს, რომ არსებობს 

თრომბის ხანდაზმულობის კარგად განსაზღვრული ულტრაბგერითი ნიშნები 

პირველი 6 თვის განმავლობაში.  

 

რეკომენდაცია 

არ არსებობს ტერმინი-  ქვემწვავე თრომბოზისთვის განსაზღვრული მკაფიო 

ულტრაბგერითი ნიშნები და შესაბამისად იგი უნდა იქნეს გამოყენებული ძალიან 

იშვიათად.   მისი გამოყენება მკურნალობის შედმგომ დაკვირვების პერიოდში 

შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთვევაში, თუ (1) რამდენიმე კვირით ადრე 

ჩატარებული კვლევით დადგენილია მწვავე თრომბოზი და (2) თუ განმეორებითი 

კვლევით ჩანს ცვლილებები, რომელიც არ არის ტიპიური პოსტთრომბოზული 

ცვლილებებისთვის.  არასწორია ამ ტერმინის გამოყენება რეციდიული თრომბოზის, 

პოსტთრომბოზული ცვლილებების ან არადიფერენცირებადი ცვლილებების 

აღსაწერად.  

 

 

დიაგნოსტიკური კრიტერიუმი 

რუხშკალოვანი გამოსახულების მონაცემები 

 

არაკომპრესირებადობა არის საერთო, როგორც მწვავე თრომბოზის, ისე 

ნაწიბუროვანი პროცესის შემთხვევაშიც.  მათი გარჩევისკრიტერიუმები 

ხარისხობრივად განსხვავდება. 

რეკომენდაციები 



პათოლოგიური ცვლილებები უნდა კლასიფიცირდეს როგორც მწვავე ვენური 

თრომბოზი, პოსტთრომბოზული ცვლილებები ან შუალედური ცვლილებები.  

მწვავე ვენური თრომბოზი განაპირობებს ვენის არაკომპრესირებადობას, მაგრამ 

თვითონ თრომბი არის რბილი და განიცდის დეფორმაციას გადამწოდით 

ზეწოლისას. ზოგადად თრომბის ზედაპირი არის გლუვი და ვენის დიამეტრი 

ზომაში უფრო დიდია ნორმასთან შედარებით.  ასევე შესაძლებელია  ჩანდეს 

თრომბის არაადჰეზირებული თავისუფლად მოძრავი ბოლოც. 

პოსთრომბოზული ცვლილებების შემთხვევაში ვენა ასევე არაკომპრესირებადია, 

თუმცა სანათურშიდა სტრუქტურები არის რიგიდული და არ დეფორმირდება 

გადამწოდით ზეწოლისას. ზედაპირი არის არასწორი, იშვიათად 

კალციფიცირებული. აღნიშული სტრუქტურები განიცდის რეტრაქციას და 

წარმოქმნის თხელ ქსელს (სინექიები) ან უფრო სქელ ბრტყელ ზოლებს. 

რეკანალიზირებული ვენის კედელი შეიძლება იყოს თანაბრად ან არათანაბრად 

გასქელებული. ნაწიბუროვანი პროცესის გათვალისწინებით ვენა ზომაში არის 

ნორმალური ან შემცირებული. თრომბის ექოგენობა ვერ განსაზღვრავს მის 

ხანდაზმულობას. [28] 

თრომბის კლასიფიცირებისას მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს მწვავე თრომბოზის 

განმსაზღვრელ ყველაზე მკაფიო ნიშნებს. პანელი გვირჩევს როც აკრიტერიუმები 

არის არამკაფიო, ასეთი ცვლილებები კლასიფიცირდე სროგორც 

არადიფერენცირებადი, სადაც დასკვნები არ კეთდება არც მწვავე და არც 

ქრონიკული პროცესის სასარგებლოდ. მორეციდივე ღვთ არის (1) ახალი თრომბოზი 

ნორმალურ დაუზიანებელ ვენაში იმ პაციენტებში, რომელთაც აქვთ ანამნეზში ღვთ, 

ან (2) მწვავე თრომბოზი იმ ვენაში, სადაც არის ნაწიბუროვანი პროცესი.  

 

 

 

დისკუსია 

ვენურ თრომბოზზე ეჭვის არსებობისას, მოწოდებულია რამდენიმე სტრატეგია იმ 

პაციენტთა იდენტიფიცირებისთვის, რომლებშიც შეიძლება უსაფრთხო იყოს 

ანტიკოაგულაციური თერაპიისგან თავის შეკავება, იმ შემთხვევაში, თუ 

გამოკვლევა ან გამოკვლევების სერია უარყოფით შედეგს გვიჩვენებს. ეს 



სტრატეგიები მოიცავს ერთჯერად სრულ ულტრაბგერით გამოკვლევას; ორჯერად 

ულტრაბგერით   კომპრესიულ კვლევას  5-7 დღის ინტერვალით; ასევე - 

კლინიკური ალბათობის პრეტესტის, D-დიმერის მაჩვენებლის და  სრული ან 

კომპრესიული ულტრაბგერით ჩატარებულ გამოკვლევების სხვადასხვა 

კომბინაციას. 6,17,30,31 

 

სრული ულტრაბგერითი კვლევის პროტოკოლები 

ერთჯერადი სრული ულტრაბგერითი გამოკვლევა წარმოადგენს უსაფრთხო 

სტრატეგიას.  მეტა-ანალიზის შედეგების თანახმად, სრული   ულტრაბგერითი 

გამოკვლევის უარყოფითი შედეგის შემდეგ ვენური თრომბოემბოლიზმის 

განვითარების 3-თვიანი რისკი შეადგენს მხოლოდ 0.57%-ს (95%-იანი სანდოობის 

ინტერვალი - 0,25%-0,89%). 11 

პაციენტებში, სადაც ეჭვი გვაქვს ღრმა ვენური თრომბოზის პირველ ეპიზოდზე, 

წვივის მიდამოში ერთჯერადი, კარგად განსაზღვრული, სრული 

დუპლექსსონოგრაფიული გამოკვლევის ჩატარებას აქვს გარკვეული 

უპირატესობები. პაციენტებს გამოკვლევა ზოგადი წესით უტარდებათ, 

მიუხედავად იმისა, თუ სად ტარდება ის: სისხლძარღვოვან ლაბორატორიაში, 

რადიოლოგიურ განყოფილებაში თუ ნებისმიერ სხვა ამბულატორიულ პირობებში. 

პანელი შეთანხმდა, რომ წვივის ღრმა ვენების თრომბოზის დიაგნოზის დადგენა 

მნიშვნელოვანია, თუნდაც ანტიკოაგულაციური თერაპია არ იქნას დაწყებული. 

წვივის იზოლირებული ღრმა ვენური თრომბოზის შემთხვევაში, მკურნალობასთან 

და რისკის სტრატიფიკაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიღებული 

უნდა იქნას მაქსიმალურად სრულყოფილი დიაგნოსტიკური შეფასების 

საფუძველზე. 

წვივის ღრმა ვენების თრომბოზის დადგენამ შეიძლება გარკვეული ინფორმაცია 

მოგვაწოდოს პაციენტის საბოლოო კლინიკურ გამოსავალთან დაკავშირებით, 

როგორიცაა: ღრმა ვენური თრომბოზის რეციდივი, სიკვდილობა, კიბოს დიაგნოზი 

მომავალში და ქრონიკული ვენური უკმარისობის ჩამოყალიბება.15,32 თუნდაც 

ულტრაბგერითი გამოკვლევის მომენტისთვის პაციენტს წვივის მიდამოში 

სიმპტომები არ აღენიშნებოდეს, წვივის ვენების მდგომარეობის აღწერა შეიძლება 



სასარგებლო  გახდეს მომავალში, თუ პაციენტი განმეორებით მოგვმართავს 

ახლადწარმოქმნილი სიმპტომებით. წვივის გამოკვლევამ შეიძლება მიგვიყვანოს 

ალტერნატიულ დიაგნოზამდეც, როგორიცაა მაგალითად საყრდენ-მამოძრავებელი 

სისტემის დარღვევები.33 

მთავარი არგუმენტი CDUS (სრული დუპლექსსონოგრაფიის) ჩატარების 

წინააღმდეგ დაკავშირებულია წვივის იზოლირებული ღრმა ვენური თრომბოზის 

მართვასთან და ჰიპერმკურნალობასთან ასოცირებულ პრობლემებთან.33 წვივის 

ულტრაბგერითი გამოკვლევის შედეგად ღრმა ვენური თრომბოზის ცრუ-დადებითი 

დიაგნოზი იშვიათია; წვივის ღრმა ვენების თრომბოზის დიაგნოსტიკისთვის 

კომპრესიული ულტრასონოგრაფიის სპეციფიკურობა 97,8%-ს შეადგენს (97,0%-

98,4%).34 ჩვენ ვთანხმდებით, რომ წვივის ვენების ულტრაბგერითი სკანირება 

გულისხმობს, რომ ექიმს, რომელიც ამ კვლევაზე აგზავნის პაციენტს, უნდა 

ესმოდეს ამ კვლევით მიღებული ინფორმაციის მნიშვნელობა, ან ხელი 

მიუწვდებოდეს სპეციალისტის კონსულტაციაზე, დისტალური ღრმა ვენური 

თრომბოზის მკურნალობის და შემდგომი თვალყურის მიდევნების მიზნით. ჩვენ 

გვესმის, რომ მართვის პროტოკოლები შეიძლება მკაფიოდ არ იყოს განსაზღვრული. 

1, 35-38  იმ შემთხვევაში, თუ მოხდა წვივის იზოლირებული ღრმა ვენური თრომბოზის 

დიაგნოსტიკა და გადაწყდა დაკვირვება მკურნალობის გარეშე, მოქმედებს 

შემდგომი დაგვირვების კარგად განსაზღვრული პროტოკოლები.17 პაციენტებს, 

რომელთაც წვივის ღრმა ვენების თრომბოზი აღენიშნებათ და ექვემდებარებიან 

დაკვირვებას ანტიკოაგულაციური მკურნალობის გარეშე, უნდა ჩაუტარდეთ 

განმეორებითი სკანირება 1 კვირის შემდეგ; და მესამედ - 2 კვირის შემდეგ, თუ 

წვივის ღრმა ვენური თრომბოზი რჩება, მაგრამ არ პროგრესირებს. 17 იმ შემთხვევაში 

კი, თუ აღინიშნება თრომბოზის პროქსიმალური გავრცელება, პაციენტთან უნდა 

დაიწყოს ანტიკოაგულაციური მკურნალობა. თუ 1 კვირის შემდეგ დისტალური 

ღრმა ვენური თრომბოზი ქრება, ან 2 კვირის შემდეგ მნიშვნელოვნად არ იზრდება, 

დამატებითი ულტრაბგერითი გამოკვლევა საჭირო აღარ არის. თუ პაციენტს 

ანტიკოაგულაცია უტარდება, სერიული ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჩატარება 

არ არის ნაჩვენები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ კლინიკური მდგომარეობის 

ცვლილება საჭიროს ხდის მკურნალობის ცვლილების განხილვას. 39 



ვინაიდან წვივის იზოლირებული ღრმა ვენური თრომბოზის დიაგნოზის დროს 

ანტიკოაგულაციური თერაპიისგან თავის შეკავება აუცილებლად მოითხოვს 

განმეორებით სკანირებას, იმისთვის რომ კომპრესიული ულტრასონოგრაფიული 

პროტოკოლებიც უსაფრთხო სტრატეგიად ჩაითვალოს, აუცილებელია 

განმეორებითი კვლევები. კომპრესიული ულტრაბგერითი კვლევის უარყოფითი 

პასუხის შემდეგ D-დიმერის ანალიზის ჩატარება არ ცვლის განმეორებითი 

ულტრაბგერითი გამოკვლევების სიხშირეს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ D -დიმერი 

უარყოფითია.  D -დიმერის დადებითი მაჩვენებელი ისეთივე ხშირია, როგორც 

წვივის იზოლირებული ღრმა ვენური თრომბოზი და არ გვაძლევს ისეთ 

ინფორმაციას, რომელიც დიფერენცირების საშუალებას მოგვცემდა.6 

CDUS უარყოფითი შედეგი ბოლომდე არ გამორიცხავს ღრმა ვენების თრომბოზის 

არსებობას, განსაკუთრებით წვივის ვენების შემთხვევაში. წვივის ვენების 

თრომბოზის გამოსავლენად კომპრესიული ულტრაბგერის სენსიტიურობა 

შეადგენს 56,8%-ს (95% სანდოობის ინტერვალი - 49%-66,4%), რაც ბევრად 

ნაკლებია, ვიდრე დუპლექსსონოგრაფიის სენსიტიურობა პროქსიმალური ღრმა 

ვენური თრომბოზის მიმართ (95% სანდოობის ინტერვალი 95,1%-97,6%).34 ღრმა 

ვენური თრომბოზის გავრცელება ჩვეულებრივ გამოიწვევს სიმპტომების 

პერსისტირებას ან გაუარესებას. ასეთი გართულების შემთხვევაში მივმართავთ 

პაციენტის განმეორებით შეფასებას და სერიულ ულტრაბგერით სკანირებას. 

კუნთოვანი (კანჭის ტყუპი კუნთის ან ქუსლის კუნთის) ღრმა ვენური თრომბოზი 

შეიძლება გამოვლინდეს ტკივილის სიმპტომით. CDUS პროტოკოლის ნაწილს 

შეადგენს სიმპტომური მიდამოს სკანირება; ამ გზით შესაძლებელია ღრმა ვენური 

თრომბოზის დიაგნოსტიკა.  

წვივის ვენების სკანირება ართულებს და ახანგრძლივებს პაციენტის გასინჯვის 

პროცესს. ის დაწესებულებები, რომლებიც მიჰყვებიან საზოგადოებათაშორისი 

სააკრედიტაციო კომისიის სისხლძარღვოვანი ტესტირების გაიდლაინებს, 

სისხლძარღვოვანი ულტრაბგერითი გამოკვლევის საზოგადოების გაიდლაინებს, 

ამერიკის რადიოლოგიის კოლეგიის/ამერიკის სამედიცინო ულტრაბგერის 

ინსტიტუტის/ულტრაბგერითი რადიოლოგიის საზოგადოების გაიდლაინებს, წვივის 

ვენებს იკვლევენ ყველა ან ზოგიერთ პაციენტში. წვივის ვენების გამოკვლევის 



ჩართვამ შეიძლება წარმოშვას დამატებითი ტრენინგის საჭიროება ზოგიერთი 

ლაბორატორიისთვის, თუმცა დღეისათვის, სრული ულტრაბგერითი კვლევის 

პროტოკოლი თანამედროვე ულტრასონოგრაფიული კურიკულუმის 

სავალდებულო კომპონენტს წარმოადგენს და დეტალურად არის განხილული 

სტანდარტულ სახელმძღვანელოებში. წვივის ვენების დუპლექსსკანირების 

კრიტერიუმები პროქსიმალური ვენების დუპლექსსკანირების კრიტერიუმების 

იდენტურია; ამრიგად, წვივის ვენების დუპლექსსკანირების უნარის ათვისება 

მხოლოდ ანატომიური ნაწილის და პაციენტის სწორი პოზიცირების შესწავლას 

მოითხოვს.  

თანამედროვე ულტრაბგერით აღჭურვილობას საკმარისი შესაძლებლობა გააჩნია 

როგორც პროქსიმალური, ასევე წვივის ვენების გამოსაკვლევად. ყველა 

ლაბორატორიას აქვს ხაზოვანი გადამწოდი და უმრავლესობას აქვს კონვექსური 

გადამწოდი (მუცლის ღრუს კვლევისთვის). კონვექსური გადამწოდები და 

გამოსახულების ოპტიმიზაციის მეთოდები გვეხმარება ტექნიკურად რთულ 

შემთხვევებში. 

ზოგიერთი ანალიზით ნაჩვენებია, რომ კომპრესიული ულტრაბგერითი კვლევა 

პროქსიმალური ღრმა ვენური თრომბოზის შემთხვევაში დუპლექსსკანირების 

ექვივალენტურია40, მაგრამ პანელი უპირატესობას ანიჭებს დუპლექსკსანირებას, 

მათ შორის ფერად და სპექტრულ დოპლეროგრაფიას ქვემო კიდურის მინიმუმ 2 

ლოკაციაზე. ფერად დოპლეროგრაფიას შეუძლია გაარჩიოს სრული და არასრული 

ვენური ობსტრუქცია. ფერად დოპლერს შეუძლია აგრეთვე უფრო მცირე ზომის, და 

მენჯის ღრუს ვენების იდენტიფიკაცია, განსაკუთრებით აუგმენტაციის 

გამოყენებისას. მისი გამოყენება შეიძლება ტექნიკურად რთული შემთხვევების 

ინტერპრეტაციისთვის. 

სპექტრული დოპლეროგრაფიით გამოვლენილი დარღვევები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას საკვლევი უბნიდან პროქსიმალურად მდებარე ვენური 

სეგმენტების ობსტრუქციის იდენტიფიკაციისთვის. მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 

შეიძლება მოგვაწოდოს ბარძაყის და თეძოს გარეთა ვენების გამოკვლევამ ორივე 

მხარეს, კერძოდ მათი ფაზურობის და სიმეტრიის შესწავლამ (ნახატი 5). 

პათოლოგიური სპექტრის გამოვლენა, განსაკუთრებით ტალღის ბრტყელი 



(უწყვეტი) ფორმის ვიზუალიზაცია მაღალი სპეციფიკურობის მქონე ნიშანია 

ილიოკავალური ვენური ობსტრუქციის დიაგნოსტიკისთვის, რაც თავის მხრივ 

შეიძლება იყოს პროქსიმალური თრომბოზის, ნაწიბუროვანი პროცესის ან მენჯის 

პათოლოგიით გამოწვეული ექსტრავაზალური კომპრესიის შედეგი.41,42  

 

სურ 5.  

ბარძაყის ვენის ტალღის ნორმალური და პათოლოგიური ფორმები. ბარძაყის ვენის 

ტალღის ფორმების გამოსახვა სპექტრული დოპლერით. 

ტალღის ნორმალური ფორმა, რომელიც იცვლება სუნთქვასთან ერთად და 

კარდიული ციკლისას, მიედინება გულის მიმართულებით (შორდება გადამწოდს, 

იზოხაზის ქვემოთ). აღინიშნება უკუდინების (რევერსული ნაკადის) ნორმალური 

კომპონენტი (იზოხაზის ზემოთ). 

ტალღის პათოლოგიური ფორმა ბრტყელი უნიფორმული სიგნალით გულის 

მიმართულებით. ფერადი კომპონენტი გვიჩვენებს, რომ თავად ვენა გამავალია. ეს 

მიგვითითებს ობსტრუქციის არსებობაზე სკანირების პროქსიმალურად.  

 

ლიმიტირებული კვლევის პროტოკოლები;  

ლიმიტირებული ან სრული კვლევის პროტოკოლები 

ულტრაბგერითი კვლევის (ნაწილობრივი) პროტოკოლები ვერ გამოავლენს ღრმა 

ვენურ თრომბოზს გამოკვლეული სეგმენტის ფარგლებს გარეთ. გამოუკვლეველ 

სეგმენტებს მიეკუთვნება წვივი, და კონკრეტული პროტოკოლიდან გამომდინარე - 

ბარძაყის ვენური სისტემის ნაწილები. პაციენტების 5%-ს აღენიშნება თრომბოზი 

მხოლოდ წვივის მიდამოში17, თუმცა, ზოგიერთი კვლევა მიუთითებს, რომ ეს 

პროცენტული მაჩვენებელი შეიძლება უფრო მაღალიც კი იყოს.13, 43   ერთჯერადი 



ულტრაბგერითი გამოკვლევა ნაწილობრივი კომპრესიით ვერ გამოავლენს ამგვარ 

თრომბოზებს. წვივის იზოლირებული თრომბოზების 9-დან9 21,4%-მდე17 

ვრცელდება პროქსიმალურად და მოითხოვს კონსერვატულ მკურნალობას. 

ლიმიტირებული პროტოკოლები ამ დეფიციტს ავსებენ განმეორებითი 

ულტრაბგერითი გამოკვლევის რეკომენდაციით. თუმცა, პაციენტთა დამყოლობა 

განმეორებით დაგეგმილი ულტრაბგერითი გამოკვლევის მიმართ 

არაერთგვაროვანია44, განმეორებით დაგეგმილი ულტრაბგერითი კვლევის 

გამოტოვებას კი შეიძლება მძიმე შედეგები მოჰყვეს. მეორე ულტრაბგერითი 

გამოკვლევისას პროქსიმალური ღრმა ვენური თრომბოზი დიაგნოსტირდება 

პაციენტთა 5, 7%-ში (1,9%-12,8%), რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.6, 33 

გარდა ამისა, ნაწილობრივი გამოკვლევა, რომელიც არ მოიცავს წვივის მიდამოს, 

შეიძლება ვერ გვაწვდიდეს იმ ინფორმაციას, რომელიც სჭირდება მკურნალ ექიმს ან 

პაციენტს, განსაკუთრებით, თუ სახეზეა წვივის მიდამოს სიმპტომები.33,45 

ალგორითმები, რომლებიც გვთავაზობს არჩევანის გაკეთებას სრულ ან 

კომპრესიულ ულტრაბგერით კვლევას შორის, ძალიან რთულია1,2, 17 და სამედიცინო 

შეცდომამდე შეიძლება მიგვიყვანოს.45 ამერიკის რადიოლოგიის კოლეგიის/ამერიკის 

სამედიცინო ულტრაბგერის ინსტიტუტის/ულტრაბგერითი რადიოლოგიის 

საზოგადოების თანამედროვე გაიდლაინები მოიცავს წვივის სელექტიურ კველვას 

პაციენტთა იმ ჯგუფისთვის, რომელთა წვივის მიდამოს სიმპტომები ვერ აიხსნება 

პროქსიმალური სკანირებისას. ამ შემთხვევაში, სიმპტომების განსაზღვრის 

პასუხისმგებლობა გადაინაცვლებს მკურნალი ექიმიდან მკვლევარისკენ ან 

რადიოლოგიური დაწესებულებისკენ. ეს კი ზრდის იმის ალბათობას, რომ არ 

ჩატარდეს წვივის გამოკვლევა საჭიროებისას, ან პირიქით, ჩატარდეს არასაჭირო 

კვლევა ჩვენების არარსებობისას. ამერიკის გულმკერდის ექიმთა კოლეჯის 

პროტოკოლი ითვალისწინებს სხვადასხვა გამოკვლევის ჩატარებას სხვადასხვა 

ფაქტორიდან გამომდინარე, როგორიცაა კლინიკური ალბათობის პრეტესტი, 

პაციენტის განმეორებით კვლევაზე მოსვლის ალბათობა, სიმპტომები და რისკ-

ფაქტორები. ასეთმა რთულმა მიდგომამ შეიძლება მიგვიყვანოს შეცდომამდე სწორი 

დიაგნოსტიკური ალგორითმის შერჩევისას, ან ალგორითმული გზის 

კომპონენტების მცდარ არჩევნამდე (მაგ. მაღალი რისკის მქონე პაციენტისთვის D-



დიმერის ანალიზის დანიშვნა, ან აუცილებელი განმეორებითი კვლევის 

გამოტოვება). 44 გარდა ამისა, იმ პაციენტებისთვის, რომელთა შემთხვევაშიც არ 

მოხდა ალბათობის პრეტესტის შეფასება (რაც არარეკომენდებულია, მაგრამ მაინც 

საკმაოდ ხშირი სიტუაციაა), ამერიკის გულმკერდის ექიმთა კოლეჯი გვთავაზობს 

რამდენიმე სხვადასხვა პროტოკოლს: სრული ქვემო კიდურის ულტრაბგერითი 

კვლევისთვის, პროქსიმალური ქვემო კიდურის ულტრაბგერითი კვლევისთვის, ან 

D-დიმერის განსაზღვრისთვის, თითოეულს - საკუთარი ალგორითმული 

სქემებით.17 

 

მიზნობრივი ულტრაბგერითი კვლევის პროტოკოლები (point-of care)  

სრული გამოკვლევის პროტოკოლები მოითხოვს დუპლექსსონოგრაფიის აპარატს, 

ხოლო კვლევას ჩვეულებრივ ატარებს ულტრაბგერითი კვლევის სპეციალისტი 

(ექოსკოპისტი) ან შესაბამისი დარგის სპეციალისტი.  მაგრამ, არსებობს სიტუაციები 

(მაგ. გადაუდებელი დახმარების განყოფილება, შორეული სოფელი, არასამუშაო 

დრო და ა.შ.), როდესაც კლინიკური თვალსაზრისით გონივრულ დროში 

სრულყოფილი გამოკვლევის ჩატარება ვერ ხერხდება. ასეთ სიტუაციაში, თუ არის 

შესაძლებლობა, გამოკვლევა ადგილზე უნდა ჩაატაროს კომპეტენტურმა 

პრაქტიკოსმა ექიმმა. 46,47 

მიზნობრივი კომპრესიული ულტრაბგერითი გამოკვლევა წარმოადგენს ადგილზე 

გამოკვლევის პროტოკოლს, რომელიც ითვალისწინებს კომპრესიულ 

ულტრაბგერით გამოკვლევას საზარდულის იოგიდან მუხლქვეშა ვენის გავლით 

წვივის ვენების შეერთების ადგილამდე.48 

ორ-ზონიანი ულტრაბგერითი გამოკვლევა წარმოადგენს ლიმიტირებული 

გამოკვლევის პროტოკოლს, რომელიც ითვალისწინებს ბარძაყის და მუხლქვეშა 

რეგიონების კომპრესიას.46,49 მას ზოგჯერ მოიხსენიებენ, როგორც ორწერტილოვან 

ულტრაბგერით გამოკვლევას, მაგრამ ეს ტერმინი დამაბნეველია, რადგან სწორი 

პროტოკოლი ითვალისწინებს ორ რეგიონს და არა ორ კომპრესიას.  

ადგილზე გამოკვლევის მეთოდებს შორის, ღრმა ვენების თრომბოზის 

დიაგნოსტიკისთვის ყველაზე შესაფერისია-ECUS (გაფართოებული კომპრესიული 

ულტრაბგერითი გამოკვლევა). მას უპირატესობა ენიჭება ორ-ზონიან კომპრესიულ 



გამოკვლევასთან შედარებით, რადგან გამოავლენს ბარძაყის ვენის იზოლირებულ 

თრომბოზს, რომელიც გვხვდება ღრმა ვენების თრომბოზების შემთხვევათა 5-7%-

ში.5,8 

ECUS ან ორ-ზონიანიგამოკვლევის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში საჭიროა 

განმეორებითი CDUS გამოკვლევა 5-7 დღის შემდეგ, ვინაიდან წვივი არ არის 

გამოკვლეული.46,50 CDUS უნდა ჩატარდეს ლიმიტირებული ულტრაბგერითი 

გამოკვლევის დადებითი შედეგის შემდეგაც, რათა შესწავლილი იქნას მთლიანი 

ვენური სისტემა, დოპლეროგრაფიის და წვივის გამოკვლევის ჩათვლით.  

მიზნობრივი ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩატარებისას შეცდომების მინიმუმამდე 

დაყვანის მიზნით, აუცილებელია ადეკვატური ტრენინგის გავლა და გარკვეული 

გამოცდილება ნორმალური და პათოლოგიური შედეგის მქონე გამოკვლევების 

ჩატარებაში.16,46,51,52 ადეკვატური ტრენინგის ტიპის და ხანგრძლივობის 

განსაზღვრისთვის, აგრეთვე კომპეტენციის შეფასების გზების მოფიქრებისთვის 

საჭიროა შემდგომი კვლევების ჩატარება. 

 

განმეორებითი ულტრაბგერითი გამოკვლევები 

კვალიფიციურ ლაბორატორიაში CDUS კვლევის უარყოფითი პასუხის მიღების 

შემდეგ პაციენტთა უმრავლესობას განმეორებითი გამოკვლევა აღარ ესაჭიროება, 

თუმცა, არსებობს გამონაკლისები. თუ ღრმა ვენური თრომბოზის სიმპტომები 

პერსისტირებს ან უარესდება, რეკომენდებულია განმეორებითი ულტრაბგერითი 

კვლევა 5-7 დღის შემდეგ, ან უფრო ადრე.53 

ტექნიკურად არასრულყოფილად ჩატარებული კვლევის შემდეგაც შეიძლება 

საჭირო გახდეს განმეორებითი კვლევა 5-7 დღის შემდეგ. სრული ულტრაბგერითი 

კვლევის ჩატარებისას უზუსტობები  უფროიშვიათია ბარძაყ-მუხლქვეშა 

სეგმენტებში, ვიდრე წვივისმიდამოში.54 მუხლქვეშა ვენებში ფერადი დოპლერით 

დემონსტრირებული ავსება და სპექტრული დოპლერით დემონსტრირებული 

სიმეტრიული ნაკადები უფრო სარწმუნოს ხდის კვლევის უარყოფით შედეგს. 

ასევე, ნაკლებად სავარაუდოა, კლინიკურად მნიშვნელოვანი იყოს წვივის ვენების 

მოკლე არაკომპრესირებადი მონაკვეთების გამოვლენა.54 ამ სიტუაციაში შეიძლება 



გამოგვადგეს დამატებითი გამოკვლეები, მაგალითად D-დიმერის ანალიზი ან სხვა 

გამოსახვითი კვლევები. 

თეძოს ვენის იზოლირებული თრომბოზი გვხვდება ღრმა ვენური თრომბოზის 

შემთხვევათა 1,6%-ში.12თეძოს და მენჯის ღრუს ვენების კვლევა აუცილებელია იმ 

პაციენტებში, რომელთა სიმპტომები და ობიექტური ნიშნები მიგვითითებს 

ილეოკავალური პრობლემის არსებობაზე (მაგ., პაციენტები რომელთაც 

გამოუვლინდათ მთლიანი ფეხის შეშუპება). ეს შეიძლება განხორციელდეს მენჯის 

ვენების ულტრაბგერითი გამოკვლევით, კომპიუტერული ტომოგრაფიით ან 

მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევით. ვინაიდან დუპლექსსონოგრაფიის 

სიზუსტე ილეოკავალური ვენური თრომბოზის დიაგნოსტიკისთვის ჯერჯერობით 

დადგენილი არ არის, აუცილებელი ანკომპიუტერული ტომოგრაფიის ან მაგნიტურ-

რეზონანსული ვენოგრაფიის ჩატარება.55 

CDUS გამოკვლევის უარყოფითი პასუხი მიგვითითებს ბარძაყ-მუხლქვეშა და 

წვივის ღრმა ვენური თრომბოზის არარსებობაზე წვივის ვიზუალიზირებულ 

ვენებში. თუ კლინიკური სიმპტომატიკა შეუსაბამოა ამ შედეგთან, ან თუ 

სიმპტომები პერსისტირებს ან უარესდება, შეიძლება საჭირო გახდეს შემდგომი 

გამოსახვითი გამოკვლევა (შესაძლოა, თეძოს ვენების ვიზუალიზაციით). 

 

რეციდიული ღრმა ვენური თრომბოზი 

საკმაოდ ხშირია ახალი ღრმა ვენური თრომბოზის განვითარება წინამორბედი ღრმა 

ვენური თრომბოზის შემდეგ.56 ულტრაბგერითი კვლევით ნაწიბუროვანი პროცესი 

წარმოადგენს რეციდივის განვითარების რისკ-ფაქტორს.57 მწვავე რეციდიული 

თრომბოზის განსხვავება ნაწიბურისგან შეიძლება საკმაოდ რთული იყოს. ღრმა 

ვენური თრომბოზის რეციდივის ყველაზე ზუსტი ულტრაბგერითი ნიშანი არის 

პათოლოგიური მონაცემის გაჩენა წინა კვლევისას დაფიქსირებულ ნორმალურ 

ვენურ სეგმენტში იმავე ან კონტრალატერალურ კიდურში.14 კონტრალატერალური 

ღრმა ვენური თრომბოზი არც ისე იშვიათია.58 სადიაგნოსტიკო მნიშვნელობა აქვს 

ასევე ახალ მწვავე თრომბოზს ნაწიბურის მიდამოში, მაგრამ მისი იდენტიფიკაცია 

და ინტერპრეტაცია შეიძლება რთული იყოს.14,29, 59 



იმ შემთხვევებში, როცა ულტრაბგერა ვერ გამოავლენს მკაფიო ახალ პათოლოგიას 

ან როცა მონაცემთა ინტერპრეტაცია გაძნელებულია, შეიძლება გამოგვადგეს 

სერიული სკანირება ან D-დიმერის განსაზღვრა.14,61,62 ცვლილების არარსებობა 

განმეორებით ულტრაბგერით გამოკვლევაზე 1-3 დღის შემდეგ და 7-10 დღის 

შემდეგ შემოთავაზებულია, როგორც ღრმა ვენური თრომბოზის რეციდივის 

გამორიცხვის ეფექტური საშუალება.14,17 მმაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა ამ 

შემთვევაში განიხილება, როგორც გონივრული გამოკვლევის მეთოდი. 62 

 

შემდგომი დაკვირვების პერიოდი  

პაციენტები, რომელთაც ადეკვატური მკურნალობა უტარდებათ, დამატებით 

სარგებელს ვერ იღებენ სერიული ულტრაბგერითი კვლევების ჩატარებით 

მკურნალობის პროცესში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა განმეორებითი კვლევის 

შედეგი სავარაუდოდ შეცვლის მკურნალობის ტაქტიკას.39 თრომბის ზომის 

უმნიშვნელო ზრდა შეიძლება მოხდეს ადეკვატური ანტიკოაგულაციის ფონზეც კი. 

ეს ცვლილება, ცალკე აღებული, არ წარმოადგენს ჩვენებას ქვემო ღრუ ვენის 

ფილტრის ჩადგმისთვის ან ანტიკოაგულანტის შეცვლისთვის.24,63,63 

მკურნალობის ბოლოს ულტრაბგერითი გამოკვლევის ჩატარება რეკომენდებულია 

მომავალი გამოკვლევებისთვის საბაზისო (შესადარებელი) სურათის დასადგენად.14, 

57,59,61,65CDUS გამოკვლევის სანდოობას ღრმა ვენების თრომბოზის რეციდივის 

დიაგნოსტიკის (ან პირიქით - გამორიცხვის) მიზნით აუმჯობესებს წინამორბედი 

მკურნალობის კურსის ბოლოს ჩატარებული საბაზისო ულტრაბგერითი 

გამოკვლევის არსებობა, სადაც ჩანს, რომელი ვენებია ნორმალური და რომელი - 

დაზიანებული.61,65 

ულტრაბგერითი გამოკვლევით გამოვლენილი ნარჩენი პათოლოგიური ნიშნების 

გამოყენება ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ხანგრძლივობის გადასაწყვეტად არ 

არის გამყარებული ძლიერი მტკიცებულებებით. საჭიროა შემდგომი სამეცნიერო 

კვლევები, რათა განისაზღვროს, არსებობს თუ არა რაიმე ულტრასონოგრაფიული 

კრიტერიუმები, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ამ სიტუაციაში.7 

 

 



განხილვის ფარგლებს მიღმა დარჩენილი საკითხები 

მოცემულ დოკუმენტში არ განხილულა ქვემო კიდურების ვენების ულტრაბგერით 

გამოკვლევასთან დაკავშირებული რამდენიმე საკითხი. კერძოდ, არ არის 

დადგენილი ულტრაბგერის, როგორც სკრინინგული გამოკვლევის მნიშვნელობა 

უსიმპტომო პაციენტებში.66 წვივის ვენების იზოლირებული თრომბოზის 

პრევალენტობა სხვადასხვა მონაცემებით სხვადასხვაა, ამიტომ მეტი კვლევაა 

საჭირო მისი სიხშირის განსაზღვრისთვის და არანამკურნალები წვივის ვენების 

თრომბოზის პროგრესირების რისკ-ფაქტორების დადგენისთვის.67 

 

დასკვნები 

ვენების ულტრაბგერითი გამოკვლევის თანამედროვე გაიდლაინთა უმრავლესობა 

წარმოდგენილია მრავალრიცხოვანი ალგორითმული სქემით, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს ალგორითმის არასწორი გამოყენება და პოტენციურად - სამედიცინო 

შეცდომა. იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც ესაჭიროებათ ვენების ულტრაბგერითი 

გამოკვლევა, ერთიანი, სტანდარტიზებული სრული დუპლექსსონოგრაფიული 

გამოკვლევის შემოღება, უმრავლეს შემთხვევაში, გაამარტივებს სადიაგნოსტიკო 

მართვას და შემდგომ დაკვირვების პერიოდს. ა გამოკვლევით მოხერხდება უფრო 

მეტი პაციენტის დიაგნოსტირება, განსაკუთრებით წვივის ვენების თრომბოზის 

შემთხვევაში. წვივის ვენების თრომბოზის დიაგნოსტიკას ნებისმიერშ ემთხვევაში 

აქვს უპირატესობები, მიუხედავად იმისა, გადაწყდება თუ არა მკურნალობის 

დაწყება. იმ პაციენტებისთვის, რომელთაც დროულად ვერ უტარდებათ 

სრულყოფილი ულტრაბგერითი გამოკვლევა, მაგრამ შესაძლებელია ჩაუტარდეთ 

ადგილზე გამოკვლევა პორტატიული აპარატით კვალიფიციური პირების მიერ, 

რეკომენდებულია ECUS გამოკვლევა. პაციენტებს, რომელთაც ჩაუტარდათ 

ლიმიტირებული გამოკვლევები, აღენიშნებათ სიმპტომების პერსისტირება ან 

გაუარესება, ან გამოკვლევის შედეგები მკაფიო დასკვნის გაკეთების საშუალებას არ 

იძლევა, შეიძლება დასჭირდეთ სერიული ულტრაბგერითი გამოკვლევები ან მენჯის 

ღრუს გამოსახვითი კვლევები.   
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