دليل إرشادي للمرضى المصابين
بأعراض مرض االنسداد الشرياني
هكذا يمكن تجنب المضاعفات
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عزيزتي القارئة،
عزيزي القارئ،
تحصلون من خالل هذه النشرة على معلومات عن مرض االنسداد الشرياني
المحيطي – المُسمى اختصارًا بمرض االنسداد الشرياني المحيطي وغالبًا ما يشار
إليه باسم مرض الشريان المحيطي.
وهو مرض يتكون معه تصلب عصيدي للشرايين (تصلب عصيدي) في الساقين.
ويتسبب ذلك في تقييد تدفق الدم في منطقة الوعاء الدموي المصابة ،مما قد ينتج
عنه صعوبات بالغة عند السير.
كذلك تزداد مخاطر تعرض هؤالء المرضى لجلطة دماغية أو أزمة قلبية أو انسداد
حاد في األوعية الدموية للساق مما قد يستلزم بتر الساق .ويمكن تقليل خطر
حدوث مثل هذه العواقب من خالل تناول األدوية.
تجدون في الصفحات التالية معلومات حول مرض االنسداد الشرياني المحيطي.
يمكنكم في الصفحات التالية التعرّف على كيفية خفض خطر حدوث مضاعفات
المرض والسبب في أهمية وضرورة تناول األدوية بانتظام وبالجرعة الموصوفة
من قبل الطبيب.
قراءة ممتعة!

تهدف هذه النشرة إلى تقديم معلومات عن
مرض االنسداد الشرياني المحيطي ،ولكنها
ال تغنيك أبدًا عن زيارة الطبيب.

ما يجب معرفته عن:
مرض االنسداد الشرياني
المحيطي
االنسداد الشرياني المحيطي مرض مزمن يصيب األوعية الدموية في األطراف،
والساقين بصفة عامة.
ويرجع سبب مرض االنسداد الشرياني المحيطي بصفة عامة إلى التصلب
العصيدي ،أي تصلب الشرايين أو تصلب األوعية الدموية مثلما يشير إليه العامة.
وفيه تحدث ترسبات في الوعاء الدموي تتسبب في ضيق
				
الوعاء الدموي المُصاب ومن ثم تقييد حركة
		
تدفق الدم .واضطراب الدورة الدموية الناتج عن ذلك			
يمكن أن يؤدي مع استمرار التغيرات في 				
الوعاء الدموي إلى حدوث صعوبات.

ويُالحظ لدى األفراد المصابين بمرض االنسداد الشرياني المحيطي
أنه ليست فقط شرايين الساقين هي التي تضيق ،وإنما تضيق في
الوقت ذاته الشرايين المغذية للقلب والدماغ .ويفسر ذلك سبب أن
المرضى ال يعانون فقط من صعوبات عند المشي ،وإنما يكونون
أيضًا عُرضة لزيادة مخاطر اإلصابة بأزمة قلبية أو جلطة دماغية.

ينقسم مرض االنسداد الشرياني المحيطي إلى أربع مراحل:

المرحلة :I

المرحلة :II

توجد مواضع ضيق في
شرايين الساقين .وهذه
ال تسبب حتى
اآلن أية أعراض.

وتُسمى مرحلة المرض
هذه أيضا بالعرج
المتقطع بحسب ما يشير إليه العامة،
مرض الشريان
المحيطي .تحدث آالم عند المشي
مما يضطر المريض إلى أخذ
أقساط من الراحة
أثناء المشي مرارًا وتكرارًا.

المرحلة :III

المرحلة :IV

حتى في أوقات السكون تحدث آالم
في الساقين،
السيما في أثناء الليل.

اإلصابة بجرو ح مفتوحة يص عُب
التئامها.

أعراض مرض
االنسداد الشرياني المحيطي

عوامل الخطورة لمرض
االنسداد الشرياني المحيطي

غالبًا ما يتطور مرض االنسداد الشرياني المحيطي في البداية بشكل غير ملحوظ،
وذلك نظرًا ألنه ال يؤدي إلى أية صعوبات محددة في المراحل األولى .ولكن مع
تزايد وتيرة ضيق الوعاء الدموي يمكن مالحظة األعراض من خالل اضطراب
الدورة الدموية الناجم عن ذلك .ونظرًا ألنه من خالل تقييد تدفق الدم لن يعد
باإلمكان تغذية النسيج المحيط جزئيًا بالكمية الكافية من األكسجين والعناصر
الغذائية .ويتسبب ذلك في حدوث آالم عند المشي ويضطر المصابون بعد السير
لمسافة قصيرة بشكل أكبر أو أقل إلى التوقف واالنتظار إلى أن يهدأ األلم مرة
أخرى .وتوضح كثرة التوقف سبب تسمية مرض االنسداد الشرياني المحيطي على
األرجح بمرض الشريان المحيطي.

تؤثر عوامل الخطورة لمرض االنسداد الشرياني المحيطي سواء بشكل مباشر أو
غير مباشر على تطوير اإلصابة بأمراض ،والتي بدورها تزيد من خطورة تكوين
التصلب العصيدي ومرض االنسداد الشرياني المحيطي.

مع تزايد وتيرة ضيق األوعية الدموية ،تظهر الصعوبات في وقت مبكر أكثر فأكثر.
كما تنشأ آالم متزايدة في نطاق عضلة السمانة ،باإلضافة إلى القدم والفخذ بل
ويمتد تأثيرها حتى المقعدة .يحدث ذلك في البداية فقط عند بذل مجهود بدني
وبصفة خاصة عند السير ،وبعد ذلك يحدث أيضًا حتى أثناء السكون.
حينها قد تتسبب اضطرابات الدورة الدموية في الحاالت القصوى أيضًا في موت
النسيج – ويكون ذلك في أغلب الحاالت في أصابع
األقدام أو في نطاق الكاحل والعقب – وهو
ما يستلزم بالضرورة إجراء عملية بتر.

وتتضمن هذه العوامل:
التدخين
ضغط الدم المرتفع
تركيز الدهون بنسب مرتفعة في الدم (مستويات الكوليسترول)
الوزن الزائد (السمنة)
داء السكري

معالجة أعراض مرض
االنسداد الشرياني المحيطي
وإذا كانت الحالة المرضية متقدمة
عند معالجة مرض االنسداد الشرياني
بالفعل ،فسوف يتم غالبا محاولة
المحيطي يتم استخدام عدة وسائل:
تحسين الدورة الدموية من خالل القيام
تدريب مشي خاص ،وإجراءات تسهم
مثال بتوسيع الوعاء الدموي المصاب
في إعادة فتح الوعاء الدموي الضيق،
باستخدام بالون .كذلك يمكن في الوقت
وكذلك تناول عالج دوائي يمكن أن يحد
نفسه زرع دعامة معدنية (دعامة) في
من حدوث المضاعفات.
الوعاء الدموي لإلبقاء على موضع
الضيق مفتوحًا
على وجه الخصوص في
ومن ثم ضمان استمرارية تدفق الدم.
مراحل المرض المبكرة
وإن تعذّر ذلك ،يمكن استعادة تدفق
تكون الحركة مهمة،
الدم من خالل التدخالت الجراحية ،مثل
ومن األفضل أن تكون
في شكل تدريب مشي ،والذي ينبغي عملية استئصال التكلسات أو ما يسمى
بجراحة التوسيع التقويمية أو عملية
إجراؤه يوميًا لمدة  40 – 30دقيقة.
الترقيع .واختيار الطريقة المناسبة التي
ممارسة رياضة السير تساعد على تحفيز يتعين استخدامها في الحالة المعنية
يتوقف على مستوى حدة المرض
تكوين أوعية دموية جديدة تلتف حول
وموضع الضيق بالوعاء الدموي.
الوعاء اآلخذ في الضيق ،وتستطيع مد
العضالت المحيطة باألكسجين والعناصر
بالتزامن مع ذلك ينبغي تقويض عوامل
الغذائية مرة أخرى .وتحسين عملية
الخطورة لمرض االنسداد الشرياني
التغذية يؤدي في أكثر الحاالت إلى
انخفاض اآلالم عند السير وبذلك تطول المحيطي من خالل اتباع نمط حياة
صحي .ومن المهم للغاية
مرة أخرى مسافة السير التي يمكن
اإلقالع عن التدخين! عالوة على ذلك
قطعها دون آالم.
ينبغي االلتزام بنمط تغذية متوازن
وصحي ،والوصول إلى الوزن الطبيعي
والحفاظ عليه ومراعاة
تحريك الجسد بشكل منتظم.

الوقاية من األزمات القلبية
والجلطات الدماغية
باإلضافة إلى التخفيف من الصعوبات الحادة ثمة هدف أساسي عند معالجة مرض
االنسداد الشرياني المحيطي يكمن في حماية المريض من المضاعفات
المترتبة على المرض .وال يقتصر ذلك على المضاعفات في نطاق األطراف .ألن
تصلب الشرايين ال يقتصر في األغلبعلى شرايين الساقين ،وإنما يتطور على
األرجح ليصل أيضًا إلى مناطق أخرى
بالجسم.
		
			

ويمكن تقليل هذا الخطر من خالل
					
المعالجة باألدوية التي
تؤثر بشكل فعال في منع تجلط الدم		
وتقاوم تخثر صفائح الدم
(الصفائح الدموية).

وعلى ذكر
تجلط الدم
انسدادات األوعية الحادة تنشأ
من خالل تكون الجلطات الدموية،
أي الجلطات ،التي تسد الوعاء الدموي
مثل السدادة وتؤدي إلى توقف
تدفق الدم عند الموضع المعني.
وتتكون الجلطات عندما "يتخثر"
الدم .وعندئذ يحدث تخثر لصفائح الدم
(الصفائح الدموية).

		

تجلط الدم آلية حماية طبيعية وهامة للجسم حيث تقوم بحمايته من فقدان الدم
في حالة حدوث إصابات.
إال أن تجلط الدم يعتبر أيضا سالحًا ذو حدين :حيث يكون نافعًا
عندما يوقف النزيف في حالة حدوث إصابات ،بينما يشُكل خطرًا داهمًا عندما تؤدي
تلك العملية إلى تكون جلطات دموية داخل نظام األوعية الدموية .ألن الخثرات
المتكونة قد ينشأ عنها انقطاع تدفق الدم الالزم للحياة .وترتبط العواقب المترتبة
على ذلك بموضع حدوث هذا التجلط .في حالة تكون جلطة في نطاق الشرايين
التاجية ،يتحدث األطباء هنا عن حالة أزمة قلبية .وإن انتقلت مثال ً جلطة دموية مع
الدم إلى الدماغ وأدت هناك إلى انسداد الوعاء الدموي ،فهنا تحدث جلطة دماغية.
في حالة تكون جلطات في أُذين القلب ،وهو ما يتم تمييزه من خالل رجفان
أذيني ،فيكون هناك كذلك خطر حدوث جلطة دماغية .وعند تكوّن الجلطات الدموية
في نطاق الساقين ،فيمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث جلطة مع خطر تطورها إلى
انسداد رئوي.

يتم التحكم في تجلط الدم من خالل اجتماع معقد لمختلف عوامل التجلط .إال أن
هذا االجتماع يخضع لمؤثرات .ويمكن أن يكون ذلك من خالل منع تجلط
الدم ،مثال ً من خالل تناول ما يسمى بمثبط تجلط الدم .ويتحدث األطباء في حالة
هذه الفئة من المواد الفعالة أيضًا عن مضادات التخثر ،أي المواد الفعالة التي تمنع
تخثر الدم (التخثر) .وهي تقلل استعداد الجسم إلى تكوين جلطات دموية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن مقاومة تخثر صفائح الدم (الصفائح الدموية) بواسطة ما
يسمى بمثبطات تكدس الصفائح الدموية مثل األسبرين ،المعروف اختصارًا .ASS
تمنع المادة الفعالة تجلط الدم عن طريق آلية أخرى كمثبط التجلط .فهي تمنع
عملية التخثر ،أي تكدس الصفائح الدموية معًا
وتقلل بذلك من خطر تكّون جلطة.
من خالل تناول جرعة مشتركة من مثبط تجلّط
ومثبط تكدس صفائح دموية يتم بشكل عملي عن طريق أداتين مختلفتين الوقاية
من تكون الجلطات وبالتالي الوقاية من مضاعفات مرض االنسداد الشرياني
المحيطي.

ال داع للخوف
من حاالت النزيف
من يتناول مضادات تخثر ينبغي أن يدرك أن
مثبط التجلط – وبدرجة أقل كذلك أدوية تثبيط الصفائح الدموية – يعزز
بشكل حتمي من استعداد الجسم إلى حدوث نزيف .ويرجع ذلك ببساطة إلى
طبيعة التأثير ،إذ أن مثبط التجلط يصفه الطبيب ،لمنع تجلط الدم ومن ثم منع
تكوين تخثرات في الوقت نفسه داخل نظام األوعية الدموية.
يشعر بعض المرضى بالقلق حول زيادة استعداد الجسم إلى حدوث نزيف بل
ويتملكهم الخوف من أن يصل النزيف إلى حد الوفاة في حالة حدوث إصابة.
لكن مضادات التخثر ال تعني القضاء على خطر تجلط الدم ،ولكنها تعمل فقط
على إبطائه .والحقيقة أن ذلك ال يعني وجود خطر وصول النزيف إلى حد الوفاة
في حالة التعرض ألدنى إصابة .وإنما ينبغي معرفة ازدياد مخاطر حدوث نزيف.
يتعلق األمر في األغلب بحاالت نزيف بسيطة .وهكذا قد تتطور الحالة إلى حدوث
ورم دموي ،ومن ثم بقعة زرقاء كما في حالة الكدمات .باإلضافة إلى ذلك يتطور
لدى المصابين حاالت نزيف بسيط في اللثة أو على سبيل المثال نزيف من األنف.
كذلك قد تكون حاالت النزيف عند حدوث إصابات أقوى بعض الشيء من الحاالت
األخرى العادية.
في حالة حدوث نزيف ،تتم معالجته كالمعتاد .في حاالت النزيف البسيط ،كالتي
تحدث من جراء إصابة بسيطة عند القيام بأعمال المنزل أو الحديقة ،يجب في
بعض األحوال الضغط على الجرح بقوة أو لفترة أطول بعض الشيء .أما
اإلصابات األكثر خطورة فينبغي أن تُعالج بمعرفة الطبيب ،حيث تتوفر إمكانيات
عالج مناسبة ،وفق المعتاد لغرض إيقاف حاالت النزيف الشديد نسبيًا.

بالرغم من ذلك ينبغي إخبار الطبيب في حاالت
الطوارئ بأنه يتم تناول مثبط تجلط .ولغرض
سالمتك الشخصية ،ينبغي كذلك أن تحمل معك دائمًا
بطاقة هوية المريض والتي توفر معلومات بشأن تناولك لمثبط التجلط.
واألفضل هو االحتفاظ بها داخل حافظتك أو في حافظة النقود أو مع إثباتات
الهوية األخرى .في حالة تعرضك ألي عارض غير متوقع ،مثل وقوع حادث ال قدر
اهلل ،يمكن عندئذ للطبيب المداوم اتخاذ اإلجراءات المناسبة على الفور .يراعى أن
تُرفق بطاقة هوية المريض مع عبوة الدواء الذي وصفه الطبيب .وهي مثبتة في
نشرة المعلومات ويمكن فصلها منها بسهولة عن طريق الموضع المثقب.

الحد من مخاطر النزيف

من الضروري االلتزام بالعالج

من خالل تدابير بسيطة ،باستطاعتك أن تفعل بعض األمور بنفسك للوقاية من
حدوث حاالت النزيف الناجمة عن اإلصابات على سبيل المثال .على األفراد الذين
يتناولون مثبط تجلط اتباع اإلجراءات االحترازية ببالغ الدقة:

األفراد المصابون بمرض االنسداد الشرياني
المحيطي يحتاجون في الغالب إلى تناول
العديد من األدوية ،يُذكر منها مثال ً:
دواء واحد أو أكثر لمعالجة ضغط
الدم المرتفع و/أو لمعالجة مستويات
الكوليسترول المرتفعة ،وربما أيضا دواء
لمعالجة عوامل الخطورة األخرى أو
األمراض األخرى.

توخي الحذر استعمال سكين أو مقص حاد،،
التخلص من أية عراقيل في المسكن ،وكذلك
عند قيادة الدراجة الهوائية الحرص الدائم على ارتداء خوذة.
عالوة على ذلك ينبغي عدم تناول أية أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج،
حيث يمكن أن تؤثر بشكل إضافي على تجلط الدم .ويسري ذلك بطبيعة الحال
على مسكنات اآلالم المتاحة للبيع بشكل حر وكذلك العقاقير المضادة لاللتهابات،
على سبيل المثال إيبوبروفين .وينبغي كذلك – على سبيل المثال في حالة الصداع
– عدم تناول إسبرين  ASSبجرعة كبيرة بشكل إضافي دون الرجوع إلى الطبيب
المعالج.
باإلضافة إلى ذلك ينبغي تجنب العوامل
التي قد تزيد من مخاطر حاالت
النزيف قدر المستطاع .وهذا
يعني مثال ً خفض ضغط الدم
المرتفع بشكل مالئم
واالمتناع عن تناول
الكحول ألن تناول
الكحول بكمياتٍ كبيرة
يزيد من استعداد
الجسم إلى حدوث
نزيف.

وقد يكون من الصعب تناول المستحضرات
الطبية دائمًا بشكل دقيق وطبقًا للوصفة
الطبية الموضوعة .إال أن تناول األقراص
بانتظام هو أمر في منتهى األهمية لكي يتسنى
للمواد الفعالة الموصوفة أن تُطلق فعاليتها الكاملة.
ولذلك يُنصح بتناول األقراص في أوقات اليوم المعنية
المحددة ،كتناولها بانتظام في وقت اإلفطار مثال ً
وفي وقت العشاء .وبهذه الطريقة يسهُل تذكر تناول الدواء .أيضًا توجد الكثير من
التدابير المساعدة األخرى والتي يمكن أن تساعدك على تذكر تناول األقراص،
بحيث تكون "ملتزمًا بالعالج":
حينما يكون هناك توقيت يتم فيه تناول أدوية
أخرى ،فإنه يكون من المفيد تناول الدواء المراد مع األدوية األخرى.
من الممكن أيضًا إقران تناول الدواء باألنشطة اليومية ،مثل مع قراءة الصحيفة
اليومية و/أو متابعة نشرة األخبار المسائية في التلفاز.

هل لديك أسئلة أخرى؟
كوسيلة تذكير يمكن كذلك ربط تناول الدواء مع األشياء اليومية .من المفيد وضع
ملصق تذكير على األشياء التي يتم استخدامها يوميًا ،مثل مرآة غرفة النوم أو
باب خزانة المالبس أو ماكينة إعداد القهوة .توفر شركة  Bayer Vitalالملصقات
المناسبة مجانًا.
ليس هذا فحسب ،بل توجد خدمة تذكير بالرسائل القصيرة  SMSوالتي يمكنك
االستفادة منها .هكذا تتيح شركة  Bayer Vitalللمرضى ،الذين يتناولون عقار
مثبط التجلط الموصوف لهم من  ،Bayerخدمة التذكير بتناول األقراص بصفة
يومية عبر رسائل قصيرة  SMSبالمجان .يمكن موائمة أوقات خدمة التذكير
بالرسائل القصيرة  SMSمع االحتياجات الشخصية .ويمكن تفعيلها عبر اإلنترنت
على موقع .www.gegen-thrombose.de
يجب االستمرار في تناول الدواء أيضًا خالل الرحالت .ومن يُحلق عندئذ عبر
مناطق زمنية مختلفة ،ينبغي عليه االستفسار من طبيبه عن الطريقة األفضل
لتناول المواد الفعالة في مثل هذه الحاالت.
إن نسيت ذات مرة تناول قرص في التوقيت المعتاد ،فيمكنك
استدراك تناوله في وقت الحق من اليوم .لكن يُحذر تجاوز لجرعة
اليومية الموصوفة لك في جميع األحوال .وباألحرى ينبغي أن يتم
تناول القرص التالي في اليوم التالي في التوقيت المعتاد.
باإلضافة إلى ذلك ،يُحذر إنهاء العالج الدوائي دون استشارة الطبيب مسبقًا ،وإال
فلن يكون هناك أي تأثير وقائي فعال فيما يتعلق بالجلطات واالنسداد الرئوي.

استعرضنا فيما سبق لمحة موجزة فحسب عن بعض األسئلة الشائعة عن أعراض
مرض االنسداد الشرياني المحيطي وإمكانيات عالجه .هذه النشرة ال تهدف إلى
وال يمكن بأي حال من األحوال أن تحل محل المحادثة مع الطبيب .وأهمية هذا
األمر تكمن في مراعاة الطبيب لحالتك المرضية الخاصة واختيار العالج األمثل لك.
إن كانت لديك أية أسئلة أخرى ،فيُرجى التوجه إلى طبيبتك أو طبيبك .هناك أيضًا
إمكانية االتصال بالخط الساخن المجاني الذي نوفره ،أو زيارة موقعنا على
اإلنترنت:

0800-927 35 86

(من الساعة  18– 8في أيام العمل)

www.gegen-thrombose.de
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