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  الوقاية من الخثار الوريدي العميق والصمة الرؤية: 
  

أحد   pulmonary embolismوما ينتج عنه من صمة رئوية  deep venous thrombosisيعتبر الخثار الوريدي العميق 
أهم االختالطات الحاصلة بعد عمليات الجراحة العظمية بخاصة تبديل مفاصل الورك و الركبة. قد تصل نسبة حصول هذا  

% عند مرضى الجراحة العظمية. إن  60- 40ين في المشفى وإلى % عند مرضى الجراحة العامة المقبول40-10االختالط إلى  
- 1.3إعطاء مضادات التخثر بعد الجراحة يعتبر من الممارسات الشائعة لتجنب هذه االختالطات (تقل نسبة الحدوث إلى  

  14ة ال تقل عن  %) وبالتالي تقليل نسبة الوفيات بعد الجراحة. العديد من الدراسات أظهرت أن إعطاء مضادات التخثر لمد10
 يوم بعد الجراحة يزيد من الوقاية.   35يوم وقد تمتد إلى  

األقل كلفة للوقاية من الخثار والصمة الرئوية و هي بحد ذاتها و من  تعتبر الحركة الباكرة بعد الجراحة هي الوسيلة األمثل و
عند العديد مرضى الجراحة العظمية, يجب   حيث المبدأ هدف رئيسي إلجراء العمليات العظمية. لكن مع وجود مؤهبة للخثار

 اعتبار هذا االحتمال و اتخاذ إجراءات للوقاية من الخثار.  

) أو أجهزة الضغط الهوائية  compression stockingsوذلك باستخدام الجرابات الضاغطة ( الوقاية الميكانيكية: 
)intermittent pneumatic compression devicesريدية () أو مضخة القدم الوvenous foot pump  إن هذه .(

الوسائل فعالة بشكل عام وتقارب فعالية مضادات التخثر الدوائية بناءاً على بعض الدراسات المقارنة السريرية. تعتبر الوقاية  
من الخثار   الميكانيكية الوسيلة المفضلة في حال وجود خطورة عالية للنزف أو أذية كبدية متقدمة والتي تجعل الوقاية الدوائية

أمراً عالي الخطورة. بالرغم من أن الوسائل الميكانيكية قد تكون غير مريحة للمريض وقد تسبب حوادث نقص أكسجة محيطية  
خاصة بوجود مشاكل وعائية أو قلبية مرافقة, إال أنها ال تسبب اختالطات خطيرة كالنزف وال تحتاج لمراقبة مخبرية كما هو  

 الدوائية.  الحال في مضادات التخثر 

 :  )مضادات التخثر الدوائيةة الدوائية (الوقاي

من األدوية الرخيصة والمتوافرة بشكل شائع وهو يستخدم بشكل كبير كمميع باإلضافة لكونه مسكن. إن فعالية   يعتبر :األسبرين
  االسبرين في الوقاية من الخثار الوريدي العميق هي موضع دراسة دائمة وذلك لمقارنة درجة فعاليته مع مضادات التخثر

), تمت  2018أجريت في عدد من المشافي في كندا (نشرت في   prospectiveاألخرى. في دراسة سريرية استطالعية 
) بعد عمليات تبديل مفصل الورك والركبة.  Rivaroxabanمقارنة تأثير األسبرين مع مضاد التخثر الفموي (ريفاروكسابان 

مغ خالل األيام الخمس األولى (بدءاً من اليوم األول   10اروكسابان  كل المرضى المشتركين في هذه الدراسة تم إعطاؤهم ريف
ساعات بعد إغالق الجرح) ثم تم توزيع المرضى بشكل عشوائي إلى مجموعتين, و أعطيت   6بعد الجراحة, على أال يقل عن 

عند   30صل الركبة و لمدة  مغ و ذلك لمدة تسعة أيام عند مرضى تبديل مف 10مغ و الثانية ريفاروكسابان  81األولى أسبرين 
أشهر من الجراحة, حصل خثار   3مرضى تبديل مفصل الورك. كانت النتائج اإلحصائية بشكل موجز على الشكل التالي: بعد 

باأللف من مجموعة الريفاروكسابان. حصل نزيف   7باأللف من مجموعة األسبرين مقارنة مع  6وريدي أو صمة رئوية في 
 notباأللف من مجموعة الريفاروكسابان (ليست ذات أهمية إحصائية  2.9ة األسيرين مقارنة مع باأللف من مجموع  4.7في  

statistically significant  كل حاالت النزف حصلت خالل األيام العشر األولى وكانت عبارة عن نزف واضح من مكان .(
ركبة والورك. وبالتالي من خالل هذه النتائج الجرح. لم يكن هناك أي اختالفات في نسب االختالطات بين مرضى تبديل ال

يمكن استخالص أن األسبرين فعال في الوقاية من الخثار بعد الجراحة (تم إعطاء جميع المرضى ريفاروكسابان خالل األيام  
 الخمس األولى).  

خاصة عند المرضى ذوي  بشكل عام, ال يعتبر األسبرين الخط األول للوقاية من الخثار خالل األيام األولى بعد الجراحة  
الخطورة العالية بالنظر لنسبة حدوث الخثار واالختالطات الدوائية. ولكن يمكن استخدام األسبرين للوقاية بعد األيام األولى من  

 الجراحة.  

يوم. إن الوارفرين    2.5هو أشيع دواء في هذه الزمرة و يصل نصف عمره إلى   Warfarinالوارفرين   مضادات فيتامين ك:
صوح به للوقاية من الخثار والصمة الرئوية خاصة بعد عمليات تبديل مفصل الورك والركبة ولكنه يحتاج إلى مراقبة  من 

  3 –  2بين  INRتبدأ بعد إعطاء الجرعة الثالثة من الدواء وذلك للحصول على مستوى  PTمخبرية حثيثة لزمن البروثرومبين  
يوم فإن فعالية الوقاية من الخثار غير متوفرة خالل اليومين   2.5إلى   ). بما أن نصف عمر الوارفرين يصل2.5(األفضل 
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 low molecular weightاألوليين من الجراحة وبالتالي يجب إشراك الهيبارين أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي (

heparin  .( 

لي يحفز آلية تثبيط عامل الثرومبين وبالتا Antithrombinهو يرتبط بمضاد التخثر  :unfractionated Heparinالهيبارين 
thrombin  (العامل الثاني) وبالتالي تثبيط العوامل الثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر الفعالة. يعطى الهيبارين بشكل

وريدي أو تحت الجلد (تحت الجلد ال يؤمن فعالية حيوية كافية مقارنة مع اإلعطاء الوريدي). إن النزف من أهم مخاطر  
الناتج عن تشكل   thrombocytopeniaيبارين خاصة بعد الجراحة. كما أن الهيبارين قد يؤدي لحصول نقص الصفيحات  اله

أضداد للهيبارين و أضداد لعوامل الصفيحات وبالتالي تؤدي لحصول نزف وخثار وقد يؤدي للموت. لذلك يتوجب إجراء  
. و في حاالت حدوث أحد االختالطات, يمكن معاكسة تأثير  aPTT متابعة مخبرية بقياس زمن الثرمبوبالستين الجزئي الفعال 

و االستعاضة بمضاد تخثر آخر. يذكر أن الهيبارين يمكن أن   Protamine sulphateالهيبارين بإعطاء سلفات البروتامين 
الخثار الوريدي بعد  . بشكل عام يعتبر الهيبارين من األدوية المنصوح بها للوقاية من osteoporosisيسبب الترقق العظمي  

 الجراحة.  

الوزن الجزيئي تقريباً ثلث وزن الهيبارين وله   :Low molecular weight heparinالهيبارين منخفض الوزن الجزيئي 
فعالية دوائية أكبر من خالل معاكسة العامل العاشر الفعال وله قابلية أقل لحدوث االختالطات غير النزفية. يتم إعطاء الهيبارين  

 ساعات).   4فض الوزن الجزيئي بطريق تحت الجلد وله نصف عمر قصير ( منخ

لقد تمت إجراء عدة دراسات سريرية لمقارنة التأثيرات الدوائية للهيبارين منخفض الوزن الجزيئي مع الوارفرين والهيبارين 
ل خطورة إلحداث اختالطات نزفية.  والتي أطهرت أن الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي أكثر فعالية في الوقاية من الخثار و أق 

أحد أخطر اختالطات الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي هو نقص الصفيحات (لكن نسبة الحدوث أقل منها بعد استعمال  
الهيبارين). بشكل عام يعتبر الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي أحد األدوية المنصوح بها للوقاية من الخثار الوريدي بعد  

 الورك وتبديل مفاصل الورك والركبة.  جراحات كسور  

Fondaparinux:    و هو مركب دوائي معاكس للعامل العاشر (دون التأثير على الثرومبين أو التأثير على الصفيحات) ذو
ساعة). يعطى هذا الدواء عن طريق الحقن تحت   17فعالية أكبر من الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي و بنصف عمر أطول ( 

من األدوية المنصوح بها للوقاية من الخثار الوريدي ولكن ليس بقدر الهيبارين  Fondaparinuxل عام يعتبر الجلد. بشك
 منخفض الوزن الجزيئي.  

 تتميز بقابلية اإلعطاء عن طريق الفم من دون الحاجة للحقن وعدم الحاجة للمراقبة المخبرية.   مضادات التخثر الفموية:

 Rivaroxabanمل العاشر الفعال ومنصوح به عند مرضى تبديل المفاصل ولم يتم دراسة فعاليته : معاكس للعا
 عند مرضى كسور الورك.  

 Dabigatran  معاكس حصري ومباشر للثرومبين (العامل الثاني). منصوح به عند مرضى تبديل المفاصل ولم :
 يتم دراسة فعاليته عند مرضى كسور الورك.  

 Apixaban العاشر الفعال ومنصوح به عند مرضى تبديل المفاصل و لم يتم دراسة فعاليته عند  : معاكس للعامل
 مرضى كسور الورك.  

  

غير منصوح به كإجراء روتيني. يعد من اإلجراءات   :Inferior Vena Cava Filtersمصفاة الوريد األجوف السفلي 
الحاالت الصحية المعقدة والتي تمنع من استخدام  للوقاية من هجرة الصمات الوريدية عند المرضى ذوي   invasiveالجارحة 

 وسائل الوقاية الدوائية والميكانيكية.  

 

 من هم مرضى الجراحة العظمية الواجب معالجتهم وقائياً من الخثار الوريدي؟  

 Vershowإن الوقاية من الخثار الوريدي يرجع إلى الفهم واإلدراك المتزايد آللية حصول الخثار بحسب ثالثية فيرشو (

triad  و التي تتألف من أذية البطانة الوعائية والركودة الوعائية وزيادة قابلية التخثر. بالنظر لطبيعة وخصوصية مرضى (
الجراحة العظمية فإن مكونات ثالثية فيرشو تتوافر عند غالبية المرضى. على سبيل المثال فإن الكسور العظمية و استخدام  
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يمكن أن يؤديا إلى أذيات وعائية و زيادة قابلية الخثار نتيجة الرض والركودة الوعائية   tourniquetقاطع الدورة الدموية 
 نتيجة نقص الحركة.  

عوامل خطورة الصمة الوريدية الخثرية بشكل عام: العمر, السمنة, الدوالي الوريدية, القصة العائلية للخثار, أهبة للتخثر  
thrombophiliaوية, المعالجات الهرمونية , تناول مضادات الحمل الفمhormone replacement therapy  تناول ,

, عدم الحركة (بشكل عام أو خالل السفر), البقاء في  Puerperiumمضادات االستروجين, الحمل, النفاس (بعد الحمل) 
. في حال وجود  central venous catheters, التخدير و استخدام القثاطر الوريدية المركزية hospitalizationالمشفى 

 .  thrombophiliaسوابق خثار فإن هناك خطورة أكبر لتكرار الخثار مع وجود هذه العوامل: الرجال, السمنة و أهبة التخثر 

لذلك, عملياً فأن مرضى الجراحة العظمية المقبولين في المشفى لديهم على األقل عامل خطورة واحد للصمة الوريدية  
)hospitalizationذلك, هناك حاالت من الجرحة العظمية التي تشكل خطورة أكبر للصمة الخثرية, منها: كسور  ). إضافة ل

. بينما تشكل  major traumaالورك و الساق, تبديل مفصل الورك أو الركبة, أذيات الحبل الشوكي و الرضوض الشديدة 
 جراحة تنظير الركبة عامل خطورة متوسطة للصمة الخثرية.  

أسابيع بعد كسور الورك. ويمكن للصمة الخثرية أن   6صول الخثار وبالتالي الصمة الخثرية قد تستمر لمدة إن زيادة التأهب لح
تحصل عند مرضى تبديل مفصل الورك خالل األشهر الثالثة األولى بعد الجراحة. مع تطبيق الوقاية من الخثار عند مرضى  

% و من النادر حصول صمة رئوية  10-1.3ال يتحاوز    symptomaticالجراحة العظمية فإن حصول صمة رئوية عرضية 
 .  fatal pulmonary embolismقاتلة 

 

يعتبر مرضى تبديل مفصل الورك والركبة من أكثر المرضى عرضة للخثار والواجب بشكل   تبديل مفاصل الركبة والورك:
م) فيما إذا كان هناك سوابق خثار أو تأهب  عام معالجتهم وقائياً. ينصح االستقصاء (السريري أو المخبري أو أي استقصاء الز

للنزف. بالنسبة لمرضى تبديل مفصل الورك, يوصى البدء بإعطاء الهيبارين منخفض الوزم الجزيئي أو أحد مضادات التخثر  
وم.  ي  28أيام و من ثم يمكن االستعاضة باألسبرين لمدة  10- 6ساعة من الجراحة و لمدة    12الفموية أو الوارفرين وذلك بعد  

مغ), أو الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي أو أحد   150أو  75أما مرضى تبديل مفصل الركبة فيمكن استخدام األسبرين ( 
يوم. في حال وجود سوابق خثار وريدي, فالمنصوح به مشاركة الوقاية   14مضادات التخثر الفموية و ذلك لمدة ال تقل عن 

فضلية أحد األدوية على اآلخر, يوجد تباين في اآلراء بين مجموعة من التوصيات  الدوائية مع الميكانيكية. أما بالنسبة أل
الخاصة بالوقاية الدوائية بعد عمليات تبديل المفاصل. بعض التوصيات ترجح استخدام المضادات الفموية على الهيبارين 

عدة دراسات مقارنة سريرية. كما ينصح  منخفض الوزن الجزيئي و كالهما على الهيبارين أو الوارفرين, و ذلك بناءاً على 
بشكل عام أن يتم تشجيع المرضى على الحركة باكراً بعد الجراحة وذلك كإجراء وقائي ضد التخثر ومفيد سريرياً للمريض.  

 لمراجعة هذه التوصيات يمكن الرجوع للمصادر المذكورة أدناه.  

خاصة عند وجود سوابق مرضية قلبية أو وعائية لذلك يوصى  خطورة عالية للخثار الوريدي والصمة الرئوية  كسور الورك: 
بإعطاء وقاية دوائية ضد الخثار عند مرضى كسور الورك. بالنسبة لتوقيت إعطاء العالج الوقائي فيفضل البدء باإلعطاء قبل  

م االستمرار لمدة  ساعة بعد الجراحة و من ث  12-6ساعة قبل الجراحة و معاودة اإلعطاء  12الجراحة مع تأكيد على إيقاف  
يوم بعد الجراحة. يفضل الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي على الهيبارين والوارفرين واألسبرين والمضادات   28-35

الفموية. يمكن استخدام الوقاية الميكانيكية أثناء التواجد بالمشفى. بعض التوصيات ال تفضل استخدام األسبرين لوحده للوقاية  
 كسور الورك.  من الخثار عند مرضى 

% ولكن ال يوجد إجماع على وجوب إعطاء وقاية دوائية للخثار بعد عمليات  18 –  0.2نسبة حدوث الخثار بين  تنظير الركبة: 
 .  malignancyتنظير الركبة إال في حال وجود عوامل خطورة مثالً سوابق خثار أو خباثة  

عالج بالجبس و نسبة حصول خثار وريدي عرضي  العديد من هذه الكسور ت  كسور الطرف السفلي أسفل الركبة: 
symptomatic   هي نسبة منخفضة و ال تستدعي الوقاية الدوائية. في حال وجود سوابق خثار يمكن إعطاء الهيبارين منخفض
 الوزن الجزيئي.  

لي قد ال يكون  نسبة حدوث الخثار والصمة الرئوية منخفضة عند هؤالء المرضى وبالتا :Achilles tendonتمزق وتر آشيل 
 هناك داعي للوقاية الدوائية بشكل روتيني ولكن يمكن االستعاضة بالوقاية الميكانيكية سواء كان العالج محافظ أو جراحي.  
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كسور القدم والكاحل: ال تستدعي الوقاية الدوائية الروتينية لكل المرضى. يمكن اعتبار ذلك في حال وجود سوابق خثار أو بعد  
 دقيقة).   90(أكثر من    عمل جراحي طويل

% وبالتالي ال تعتبر الوقاية الدوائية منصوحة بشكل  13 –  0.2نسبة منخفضة لحصول الخثار بين  تبديل مفصل الكتف: 
روتيني عند كل المرضى. أظهرت بعض الدراسات السريرية الفائدة من استخدام األسبرين والوقاية الميكانيكية مع أو بدون  

 في حال كانت الجراحة طويلة أو هناك صعوبة لتحريك المريض بعد الجراحة.  وجود سوابق خثار بينما البعض ينصح بالوقاية 

إن إعطاء عالج وقائي للخثار غير موصى به بعد عمليات  : elective spine surgeryعمليات العمود الفقري االنتقائية 
, وجود إصابة  malignancyالعمود الفقري إال في حال وجود أحد هذه العوامل (سوابق خثار, عمر متقدم, قصة خباثة  

). في هذه الحاالت يوصى بإعطاء  anterior surgical approach, تداخل جراحي أمامي neurologic deficitعصبية 
الهيبارين قبل الجراحة والهيبارين منخفض الوزن الجزيئي بعد الجراحة. ويمكن استخدام الوقاية الميكانيكية كبديل. أما بالنسبة  

فالتقدير يجب أن يقيم اعتماداً على مدى خطورة حصول نزف    neurosurgeryدعي تداخل جراحي عصبي للحاالت التي تست 
 بعد الجراحة وبالتالي يجب اللجوء في هذه الحاالت إلى الوقاية الميكانيكية.  

وكي بشكل  ينصح بالعالج الوقائي ضد الخثار عند مرضى أذيات الحبل الش  : spinal cord injuriesأذبات الحبل الشوكي 
عام. يمكن تطبيق الوقاية الميكانيكية في األذيات الحادة المترافقة من خطورة حدوث نزف خاصة خالل األيام األولى من  

األذيات الجزئية. يعتبر الهيبارين منخفض الوزن الجزيئي الدواء المفضل للوقاية الدوائية (لوحده أو بالمشاركة مع الوقاية  
 المضادات الفموية كبديل.   الدوائية). يمكن استخدام 

يوجد زيادة في خطورة حصول الخثار الوريدي عند هذه الفئة من المرضى   : multiple traumaمرضى الرضوض المتعددة  
وبالتالي ينصح بتقديم وقاية دوائية ضد الخثار الوريدي إال في الحاالت المؤهبة لحصول نزف. يعتبر كل من الهيبارين  

 زن الجزيئي من األدوية المنصوح بها.  والهيبارين منخفض الو
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