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تناول فيتامني ب (الخمرية والحليب واللحوم والحبوب).
يوىص كثريا بتناول فيتامني ( Cالحمضيات ،الفراولة ،التوت ،األناناس ،القرنبيط ،الطامطم  ..إلخ).
زيت السمك وبذور دوار الشمس والسمسم والشاي األخرض هي أيضا فعالة يف ترقق الدم.
تجن ــب اإلف ـراط يف تن ــاول األطعم ــة الت ــي تحت ــوي ع ــى نس ــبة عالي ــة م ــن املل ــح واللح ــوم ومنتج ــات
األلب ــان الغني ــة بالدس ــم وقش ــطة الحلي ــب املخ ــرة (القيم ــر) وج ــوز الهن ــد.

نصائح حول مضادات التخرث
إذا كنت تستخدم الوارفارين والهيبارين:
عند حالقة الذقن ،يجب استخدام ماكينة حالقة كهربائية بدالً من الشفرة.
استخدام فرشاة أسنان ناعمة.
تجنب الحقن تحت الجلد والعضالت قدر اإلمكان.
إذا وجب الحقن ،قم بالضغط عىل مكان الحقن ملدة  10دقائق.
إذا ت ــم وص ــف الوارفاري ــن ،قل ــل م ــن اس ــتهالك األطعم ــة الغني ــة بالده ــون والغني ــة بفيتام ــن K
(الخ ــس والبص ــل والس ــبانخ واللف ــت والس ــمك والكب ــدة) ألنه ــا تتداخ ــل م ــع امتص ــاص الوارفاري ــن.
احمل دامئًا بطاقة هوية طبية مذكور فيها انك تستخدم أدوية مضادة للتخرث.
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راجع طبيبك إذا كان لديك األعراض التالية:
نزي ــف م ــن األن ــف واللث ــة ،البلغ ــم املخل ــوط بال ــدم ،دم يف الب ــول ،بــراز أحم ــر أو اس ــود ،نزي ــف
طوي ــل األم ــد م ــن الج ــروح ،ازدي ــاد نزي ــف الحي ــض ،كدم ــات ع ــى الجل ــد ،الحــرارة والرجف ــة والتع ــب،
ج ــرح يف الحل ــق ،الغثي ــان والق ــيء
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منع جلطات األوردة العميقة:
الخ ــروج م ــن الرسي ــر والتح ــرك يف أرسع وق ــت ممك ــن بع ــد الراح ــة الطويل ــة يف الفــراش بس ــبب
الجراحـــة أو املـــرض.
إذا كن ــت بحاج ــة إىل الوق ــوف أو الجل ــوس لفــرات طويل ــة م ــن الزم ــن ،فاس ــتخدم ج ــوارب ضيق ــة
تضغ ــط ع ــى رشاي ــن الرج ــل ومتن ــع تجم ــع ال ــدم يف الس ــاقني( .اس ــتخدم الج ــوارب املض ــادة لل ــدوايل)
استرش طبيبك قبل استخدام العالجات الهرمونية (تناول أدوية االسرتوجني او حبوب منع الحمل).
اس ــتخدام األدوي ــة امل ــوىص به ــا م ــن قب ــل الطبي ــب (مض ــادات التخ ــر) ملن ــع تك ــون جلط ــات ال ــدم
بع ــد بع ــض العملي ــات الجراحي ــة.
رفع األطراف ملنع وتخفيف التورم
قــم بإج ـراء مترينــات األط ـراف الســفلية إذا كان عليــك الجلــوس لف ـرات طويلــة( .فتــح وضــم أصابــع
القــدم ،تحريــك عضلــة الســاق)
اب ــدأ بتحري ــك األط ـراف الس ــفلية يف أرسع وق ــت ممك ــن بع ــد أي عملي ــة جراحي ــة أو خ ــال أي م ــرض
يقل ــل م ــن حركت ــك.
يف الرحالت الربية والجوية الطويلة ،حرك ساقيك عىل األقل كل ساعة إىل ساعتني.
ارشب الكثري من املاء خالل اليوم وتجنب املرشوبات الكحولية والسجائر.
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النصيحة األخرية ...
يف حالة املرض ،اتّبع العالج بجدية ثم بعدها اتّبع مبادئ الوقاية.
منبع :
MED LINE PLUS
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شمـاره بازنگـری :

0

تاریخ بازنگری مجدد:

98/05/30

تاریـخ بازنگـــری:

99/05/30

شماره شناسایی :

651726

إنسداد االوردة العمقیة ( ) DVT

تکون خرثه فی الورید العمقی ( ) DVT

ما هو ؟
يحدث هذا املرض بسبب تشكل جلطة دموية يف احد األوردة العميقة (عاد ًة خلف الساق أو الفخذ).
أه ــم عواق ــب ه ــذا االضط ـراب ه ــو االنس ــداد الرئ ــوي ،وه ــو ثال ــث س ــبب ش ــائع للوف ــاة يف الع ــامل بع ــد
الس ــكتة القلبي ــة والدماغي ــة .املقص ــود باالنس ــداد الرئ ــوي يف الواق ــع أن الجلط ــة الت ــي تش ــكلت ،تتجم ــع
يف الش ــعريات الدموي ــة الرئوي ــة وت ــؤدي إىل إعاق ــة تدف ــق ال ــدم إىل الرئ ــة وتس ــبب الوف ــاة.
العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة:
االسرتاحة يف الفراش
الس ــمنة :زي ــادة ال ــوزن وع ــدم تناس ــق الط ــول م ــع ال ــوزن ه ــي العوام ــل الرئيس ــية املس ــاهمة يف
تش ــكيل الجلط ــة.
الحمــل والــوالدة خــال الـــ  6أشــهر الســابقة :أثنــاء الحمــل ،تــزداد فرصــة اإلصابــة بجلطــات األوردة
العميق ــة .ويع ــود ذل ــك إىل زي ــادة الهرمون ــات األنثوي ــة واس ــرخاء عض ــات وج ــدران األوعي ــة ،وكذل ــك
وج ــود الجن ــن يف الح ــوض ،وال ــذي يضغ ــط ع ــى األوردة الحوضي ــة ويتس ــبب يف توق ــف ال ــدم يف اوردة
الس ــاق.
كسور الحوض واألرجل
وجود هذا املرض لدى فرد آخر من أفراد العائلة
وجـــود اختـــاالت أخـــرى كقصـــور القلـــب والســـكتة الدماغيـــة كـــرة كريـــات الـــدم الحمـــر او
البوليســـايتيام (زيـــادة تركيـــز الـــدم)
يعــد اســتخدام اإلســروجني املوجــود يف حبــوب منــع الحمــل أو اســتخدامه الســتبداله مــا بعــد ســن
اليــأس خط ـ ًرا خصوصــا إذا كانــت املســتخدمة مدخنــة أيضــا.
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اضطرابات املناعة الذاتية مثل مرض الذئبة الحمراء
الدوايل :الدوايل هي أيضا من عوامل خطر تشكيل الجلطة.
العم ــر :كل ــا تقدم ــت يف العم ــر ،ي ــزداد احت ــال ظه ــور الجلط ــات يف ع ــروق رجل ــك( .أك ــر م ــن
 60س ــنة)
العملي ــات الجراحي ــة األخ ــرة والكب ــرة :تزي ــد العملي ــات الجراحي ــة الكب ــرة والطويل ــة م ــن خط ــر
تك ــون الجلط ــة ،خاص ــة إذا كان ــت ه ــذه العملي ــات الجراحي ــة تش ــمل الح ــوض واألطــراف الس ــفلية.
اإلقام ــة الطويل ــة يف املستش ــفى :امل ــرىض الذي ــن يبق ــون يف الفــراش مل ــدة طويل ــة ألي س ــبب م ــن
األس ــباب ه ــم أك ــر عرض ــة لإلصاب ــة بالجلط ــات الدموي ــة .ه ــذا ه ــو الح ــال أيضً ــا بالنس ــبة لألش ــخاص
الذي ــن يعان ــون م ــن الش ــلل اواملقعدي ــن.
الرسط ــان :يزي ــد الرسط ــان بش ــكل ع ــام م ــن خط ــر اإلصاب ــة بجلط ــات األوردة العميق ــة ،خاصــ ًة
الرسطانـــات املعوي ــة ورسط ــان البنكري ــاس.
الرحــات الطويلــة :تزيــد الرحــات الطويلــة ســواء الجويــة أو الربيــة مــن احتــال تشــكل الجلطــات.
يزيــد هــذا االحتــال يف الرحــات الجويــة والتــي تطــول ألكــر مــن ثــاث ســاعات.
الحــوادث والرضبــات :أي نــوع مــن الحــوادث او الرضبــات (كــر ،التــواء ،ومــا إىل ذلــك) يزيــد مــن
خطــر االصابــة بجلطــات االوردة العميقــة.
األعراض:
تورم يف الساق
أمل أو مضض (الشعور باألمل عند اللمس) يف الساق (خاصة عند امليش أو الوقوف)
ارتفاع حرارة املنطقة املنتفخة أو املؤملة يف الساق.
احمرار او شحوب الجلد
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العالج غري الجراحي:
االسرتخاء ورفع الطرف املصاب (ال تهز الطرف املصاب اكرث من الالزم ومتنع عن امليش)
وص ــف ادوي ــة مض ــادات التخ ــر (الهيباري ــن  ،الوارفاري ــن) ملن ــع تک ــون جلط ــات جدي ــدة او توس ــع
الجلط ــات الس ــابقة
حقن األدوية املذيبة للجلطات (سرتبتوكيناز  ،يوروكيناز)
استخدام الجوارب املضادة للدوايل
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العالج الجراحي:
وضع مصفاة يف أحد األوردة الكبرية ملنع الجلطة من الدخول إىل الرئة.
سحب الجلطة املتشكلة
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أخرب طبيبك إذا حدث أي من األعراض التالية أثناء العالج.
أمل يف الصدر
سعال دموي (نفث الدم)
مشاكل يف الجهاز التنفيس
اإلغامء وفقدان الوعي
أعراض حادة أخرى

النظام الغذايئ:
تن ــاول األطعم ــة الغني ــة بالربوت ــن ،ويفض ــل تن ــاول الربوتين ــات النباتي ــة (الع ــدس ،الصوي ــا ،خب ــز
القم ــح ،الحب ــوب ،الج ــوز ،الل ــوز).

•

3

