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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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األدوية املضادة للتخرث
طب الباطنية
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مقدمة
تحرص األدوية املضادة للتخرث )مخففات الدم( عىل أن يكون تخرث الدم )أن يتصلب( بشكل أبطأ. وتكون 

نسبة إصابتك بالخثار أقل بسبب ذلك. ميكن أن يكون االستخدام الخاطئ لألدوية املضادة للتخرث خطريا.

من املهم لذلك أن تعلم ما تفعله األدوية املضادة للتخرث وكيف يجب عليك تناولها وأن تتبع نصيحة الطبيب 

بشكل جيد. نخربك هنا أكرث حول األدوية املضادة للتخرث والخثار.

حول الخثار
ينغلق الوعاء الدموي بسبب جلطة دموية يف حالة الخثار. وال يرسي الدم بذلك بشكل جيد. ميكن أن يحصل 

الخثار يف وريد أو يف رشيان.

الخثار يف الوريد
األوردة هي األوعية الدموية التي يعود من خاللها الدم من الجسم إىل القلب. لألوردة جدار وصاممات رقيقة 

وهي تحرص عىل أال يرسي الدم يف االتجاه الخاطئ.

عندما يغلق الوريد بسبب الخثار، نسمي ذلك بالخثار الوريدي. يحدث هذا الخثار غالبا يف الساق أو جوف 

البطن. إذا انكرست الجلطة الدموية، تنحرش يف األوعية الصغرية يف الرئتني. ونسمي ذلك باالنسداد الرئوي. 

ميكن كذلك أن تنشأ الجلطة الدموية يف الرئتني ونسمي ذلك كذلك باالنسداد الرئوي. نسمي الخثار يف 

.)DVT( األوردة الكبرية املوجودة يف العمق مثل الساقني بالخثار الوريدي العميق
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الخثار يف الرشيان
الرشايني هي األوعية الدموية التي يذهب من خاللها الدم من القلب إىل  كامل الجسم. لهذه الرشاين جدار 

سميك مطاطي. يرسي الدم يف الرشايني برسعة.

إذا انغلق الرشيان بسبب الخثار، نسمي ذلك بالخثار الرشياين. إذا انكرست الجلطة الدموية، تنحرش الدماغ 

أو يف األوعية الصغرية يف الدماغ. نسمي ذلك بالجلطة القلبية أو الجلطة الدماغية.

كيف يتكون الخثار؟
يختل توازن نظام التجلط يف حالة الخثار. هناك مواد موجودة يف دمنا تؤدي إىل أن يتجلط دمك يف حالة 

حدوث جرح صغري. ويفرز الجسم بذلك تجلطا يسبب وقف النزيف. عند توقف النزيف، يتوقف التجلط 

كذلك. يختل توازن هذا النظام يف حالة الخثار مام يسبب تكون الجلطة الدموية يف أماكن غري رضورية.

الخثار يف الوريد
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حول األدوية املضادة للتخرث
األدوية املضادة للتخرث )أو مخففات الدم( هي أدوية نؤدي إىل أن يكون تجلط الدم بشكل أبطأ. وتكون 

نسبة إصابتك بالخثار أقل بسبب ذلك.

متى ُتنح األدوية املضادة للتخرث؟

تكون نسبة اإلصابة بالخثار أكرب يف حالة وجود أمراض مختلفة أو يف حالة تداخل أو عملية. مننح األدوية 

املضادة للتخرث لتقليل نسبة إلصابتك بالخثار

)من جديد(. نصف األدوية املضادة للتخرث يف حالة هذه األمراض او التداخالت او العمليات:

• يف حالة اضطراب نبض القلب مثل رجفان األذين أو البطني

• يف حالة صامم القلب الصناعي

• بعد عالج الدعامة أو وضع الدعامة

• بعد الخثار

• بعد الجلطة الدماغية أو القلبية

• بعد عملية أو خالل ارتداء رباط الجبس حيث تكون أقل تحركا.

• يف حالة وجود مرض تخرث ورايث

• يف حالة الرسطان، وخاصة أثناء العالج

أنواع األدوية املضادة للتخرث
هناك أربعة أنواع من األدوية املضادة للتخرث. يقرر طبيبك أي دواء ُتنح.

مثبطات الصفيحات الدموية أو مثبطات تراكم الصفيحات الدموية )TAR( الصفيحات الدموية هي خاليا 

صغرية تلتصق ببعضها لتكوين التجلط. تجعل TAR الصفيحات الدموية أقل التصاقا، مام يجعل تكون 

التجلط أبطأ.
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يتم استخدام TAR غالبا يف حالة )وجود نسبة( خثار يف الرشايني. TAR هي مخففات دم »خفيفة« سهلة 

االستخدام )نسبيا(. TAR هي أقراص. ويتم منحها غالبا بجرعة واحدة وال يجب فحص دمك.

)K )VKA مثبطات فيتامني
فيتامني K هو مادة يستخدمها كبدك إلنتاج عوامل التجلط. عن طريق تثبيط فيتامني K، يتم بذلك إنتاج 

عوامل تجلط أقل. ويتجلط الدم برسعة أقل بذلك.

يتم استخدام VKA غالبا يف حالة الصاممات الصناعية ورجفان األذين والخثار. VKA هي أقراص. من 

الصعب تحديد كم تحتاج من VKA. إذا كنت تستخدم VKA، ميكن أن يتجلط دمك بـأرسع أو بأبطأ مام 

يجب بسبب كونك مريضا مثال أو منط تغذية أو تغيري يف أدويتك. يتم لذلك تسجيلك لدى خدمة الخثار إن 

كنت تستخدم VKA. يتم فحص دمك بشكل منتظم لدى خدمة الخثار. عىل أساس قيم دمك، تم تحديد كم 

من VKA ميكنك تناوله.

.VKA خدمة الخثار متواجدة دامئا من أجل األسئلة حول
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)DOAC( مضادات التخرث املبارشة الفموية
توقف DOAC مفعول عامل تخرث واحد.

يتم استخدام DOAC يف حالة خثار الساقني وانسداد الرئتني ملنع حدوث الخثار عند الرجفان اإلذيني. 

DOAC هي أقراص. تعمل DOAC بشكل جيد مثل VKA. لدى DOAC مفعول مستقر وهي أسهل 

استخداما )نسبيا(. ال يحدث تخرث الدم بشكل رسيع أو أرسع أو أبطأ من الالزم. لذلك فال حاجة لفحص دمك 

يف حالة DOAC. تتناول جرعة ثابتة يوميا بحسب وصفة الطبيب.

تعمل DOAC لوقت قصري وتختفي من جسمك برسعة. إذا نسيت تناول األقراص، تزداد خطورة الخثار.

لذلك فمن املهم أال تنىس تناول أقراصك.
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)LMWH( الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي
الهيبارينات منخفضة الوزن الجزيئي هي مواد مانعة للتخرث بشكل حقن. ميكن منح هذه الحقن تحت 

الجلد. يقرر طبيبك جرعة )كمية( LMWH عىل أساس وظيفة الكلية والوزن وسبب استخدامك ملخفف 

الدم.

يتم وصف حقن LMWH إذا:

• كان يجب عليك أن تخضع لعملية.

• كنت ملزما بالفراش ملدة.

• كنت حامال ولديك خثار وريدي أو خطورة مرتفعة للخثار.

• مل تكن مستقرا مبا فيه الكفاية باألقراص من خدمة الخثار بعد حدوث خثار أو انسداد الرئتني.

• وجب عليك التوقف مؤقتا عن استخدام املادة )املواد( املضادة للتخرث الخاصة بم بسبب عملية أو تداخل 

)طب أسنان( مثال )ندعو ذلك التجسري(.

ما الذي يجب عليك أن تنتبه إليه عند استخدامك لألدوية املضادة للتخرث
تؤدي األدوية املضادة للتخرث إىل أن دمك يتجلط برسعة أقل وتقل بذلك نسبة حصول الخثار. يؤدي التجلط 

برسعة أقل كذلك إىل أنك تنزف بشكل أسهل. سوف ينزف الجرح )عىل الجهة الخارجية أو الداخلية من 

جسمك( لوقت أطول وبشكل أغزر.

من املهم جدا أن تتناول األدوية املضادة للتخرث بشكل صحيح وأن تتبع نصيحة الطبيب بشكل جيد. وإال 

فيمكن أن تكون األدوية خطرية. إذا حدث تجلط دمك بشكل أبطأ من الالزم، يكون من الصعب جدا وقف 

النزيف. يجب عليك لذلك االنتباه إىل إشارات اإلنذار بحدوث نزيف.

 



8

إشارات اإلنذار بحدوث نزيف
اتصل مبارشة بأخصائيك املعالج أو طبيب العائلة أو خدمة الخثار )إن كنت قيد العالج هناك( عند:

• كون البول باللون األحمر

• كون الرباز بلون أسود قاتم أو وجود دم مع الرباز

• أعراض شلل يف ذراعك او ساقك أو اعوجاج الوجه او عدم القدرة عىل الحديث بشكل جيد

• أمل شديد مفاجئ يف البطن

• بقعة زرقاء كبرية بقطر أكرب من 10 سم

• حدوث بقع زرقاء بشكل مفاجئ بدون سبب لذلك

• نزيف أنف لوقت طويل يستمر أكرث من نصف ساعة

• دم يخرج بالسعال أو التقيؤ

الجمع مع أدوية أخرى
ميكن لبعض االدوية أن تؤثر عىل عمل األدوية املضادة للتخرث. وتقوم بتقوية املفعول او تعمل بشكل مضاد 

له. من املهم جدا أن يكون لدى صيدليتك وطبيبك املعالج وخدمة الخثار كشف حديث باألدوية التي 

تستخدمها. ينطبق ذلك أيضا عىل األدوية التي تشرتيها بدون وصفة من محل العقاقري. احرص دامئا عىل أن 

يكون لديك كشف باألدوية عند طلب ذلك منك.
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العملية والتداخالت مع األدوية املضادة للتخرث
إذا كنت مضطرا إلجراء تداخل أو عالج أسنان او عملية أثناء عالج منع التخرث أخرب طبيبك املعالج أو أخصايئ 

التخدير عندئذ دامئا بأنك

تستخدم األدوية املضادة للتخرث. من الرضوري يف بعض التداخالت التوقف لبعض الوقت عن استخدام 

األدوية املضادة للتخرث ملنع النزيف. إذا تم عالجك من قبل خدمة الخثار، يجب عليك إبالغ خدمة الخثار 

بأنك ستجري تداخال أو عملية. ويجب أن يعلموا ما هو التداخل الذي ستجريه ومتى سيحدث.

تعليامت العيش مع األدوية املضادة للتخرث
من املهم أن تستخدم األدوية املضادة للتخرص يف الوقت املناسب دامئا وبحسب الوصفة. هل نسيت جرعة؟ 

تشاور عندئذ مع خدمة الخثار أو الصيديل حول ما يجب عليك فعله.

كن منتبها
كام أن من األفضل أن تبقى منتبها الستخدام األدوية املضادة للتخرث. هل ستذهب من املستشفى إىل املنزل 

أو ستذهب إىل دار رعاية؟ انتبه إن كانت أدويتك املضادة للخثار مل تتغري. أخرب طبيبك أو ممرضتك دامئا بأنك 

تتناول األدوية املضادة للتخرث عندما يُسمح لك بالعودة إىل املنزل.
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الحركة والرياضة
الحركة والرياضة جيداتان دامئا. تقلل الحركة ضغط الدم وتقلل نسبة حدوث الخثار. كام تقلل نسبة هشاشة  

العظام.

ننصح بعدم مامرسة رياضات محددة تزيد من خطورة حدوث نزيف. حيث أنك تنزف لوقت أطول ويكون 

إيقاف النزيف أصعب بسبب 

األدوية املضادة للتخرث. الرياضات التي ننصح بعدم مامرستها هي:

• رياضات االتصال مثل املالكمة )الكيك بوكسينغ( والجودو

• الغطس العميق وتسلق الجبال أعىل من 2500 مرت

اإلجازة
احرص دامئا عىل أن تكون لديك أدوية كافية لطول مدة سفرك. خذ الئحة أدوية معك، رمبا باللغة اإلنجليزية. 

وميكنك طلبها من خدمة الخثار أو الصيدلية. إذا حدث يشء أثناء اإلجازة، أخرب مقدمي املساعدة أنك 

تستخدم أدوية مضادة للتخرث وأرهم الئحة األدوية.
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املزيد من املعلومات

مؤسسة الخثار الهولندية AC Voorschoten 2254 ,1A Dobbeweg هاتف: 0715617717

tsn@trombosestichting.nl :بريد إلكرتوين www.trombosestichting.nl :موقع

ميكنك هنا كذلك طلب بطاقة شخصية مضادة للخثار مجانا مع أهم البيانات:

De Harteraad
XD Den Haag 2496 ,10 Prinses Christina- Amaliastraat هاتف: 0881111600

www.harteraad.nl :موقع

)FNT( اتحاد خدمات الخثار الهولندية
AA Leiden 2333 ,10 Rijnsburgerweg

www.fnt.nl :هاتف: 0715617776 موقع

fnt@fnt.nl :بريد إلكرتوين

:thuisarts.nl املزيد من املعلومات حول األدوية املضادة للخثار عىل

• أستخدم مخفف الدم )DOAC(. ما الذي يجب عيل اإلنتباه إليه؟

• أستخدم مخفف الدم )cumarine(. ما الذي يجب عيل اإلنتباه إليه؟

• أستخدم مخفف الدم )مثبط الصفيحات الدموية(. ما الذي يجب عيل اإلنتباه إليه؟

• نسيت تناول مخفف الدم الخاص يب

هل لديك أسئلة؟
هل لديك أسئلة؟ اطرحها عىل طبيبك )طبيب العائلة( أو خدمة الخثار أو الصيديل.
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