
كريات  مثل  اخللوية  املكونات  من  العديد  على  الدم  يحتوي 
من  والعديد  وال�صفيحات  البي�صاء  الدم  وكريات  احلمر  الدم 
مائل  �صائل  يف  معّلق  ب�صكل  املكونات  هذه  وتوجد  الربوتينات، 
لل�صفرة يدعى البال�صما. لبع�ض هذه الربوتينات وظيفة بالغة 
للدم  )اللزجة(  ال�صائلة  �صبه  احلالة  على  احلفاظ  يف  الأهمية 
وملنع  الوظيفي  الدموي  الدوران  ل�صتمرار  �صرورية  تعد  والتي 
ال�صكتة  ت�صبب  قد  التي  الأوعية  يف  الدموية  اخلرثة  ت�صكل 
هذه  وتقوم  الوعائية.  الأمرا�ض  من  �صابهها  وما  الدماغية 
�صبيل  يف  ال�صفيحات  مع  بامل�صاركة  وظائفها  بتاأدية  الربوتينات 
على  لل�صيطرة  اجل�صم  ي�صتخدمها  التي  الدم  تخرث  عملية  دعم 
النزف الدموي يف حال التعر�ض للجروح. ويف هذا ال�صياق يلعب 
على  احلفاظ  يف  الأهمية  بالغ  دوًرا  التخرث  اآليات  يف  التوازن 

وظائف الدم الطبيعية.   

التي  التخرث هو م�صطلح يطلق على طيف من احلالت  اأهبة  اإن 
يعاين فيها املر�صى من ازدياد لزوجة الدم )قابليته لاللت�صاق( 
ب�صبب زيادة قابليته لت�صكيل اجللطات والتي ميكن اأن ت�صيب اأي 
جزء من اأجزاء اجل�صم املختلفة. وت�صنف هذه اخلرثات بح�صب 
اجلزء من اجل�صم الذي تظهر فيه؛ فهناك اأهبة التخرث القلبية 
به  املحيطة  الدموية  والأوعية  القلب  ت�صيب  والتي  الوعائية 
وهناك اأهبة التخرث يف الأوعية الدماغية حيث تت�صكل اخلرثة 
تت�صكل  والتي  الوريدية  التخرث  اأهبة  هناك  اإن  كما  الدماغ،  يف 
خثار  اإىل  بدورها  ت�صنف  وهي  الأوردة  اأحد  يف  اخلرثة  فيها 
الرئوي  واخلثار  ال�صاقني(  يف  عادًة  )ويحدث  العميق  الأوردة 

)ويحدث الن�صداد الوعائي يف الرئة(.  

 عوامل الخطورة 

مكت�صًبا  اأو  الولدة(  )منذ  خلقًيا  اإّما  يكون  التخرث  اأهبة  مر�ض 
نتيجة الإ�صابة باأمرا�ض معينة. 

ين�صاأ مر�ض اأهبة التخرث الوراثي عن طفرات حتدث يف املورثات 
الطفرات  تلك  ت�صبب  فقد  التخرث،  عوامل  اإنتاج  عن  امل�صوؤولة 

مما  التخرث  عوامل  وظيفة  و/اأو  وتركيب  مقدار  يف  تعديالت 
يوؤدي اإىل حالة من التجّلط املفرط. يتميز منط الوراثة الذي 
تنتقل وفقه حالت اأهبة التخرث اخللقية بكونه معقًدا ومتعدد 
اأو اأكرث. وبالطبع فاإن  وقد يرتكز على النمط الوراثي جلينتني 
مهًما على كون  وجود ق�صة عائلية من هذه احلالة يعترب دلياًل 
يكون  الواقع  ويف  كبري،  ب�صكل  لالإ�صابة  ا  معر�صً املعني  ال�صخ�ض 
لدى هذا ال�صخ�ض فر�صة لالإ�صابة ترتاوح بني ٢-٢٠ �صعف اأكرث 

من الفرد العادي.   

قد حتدث اجللطات يف اأي عمر ولكن تزداد احتمالت الإ�صابة 
البدانة من عوامل  ال�صن، كما تعترب  التقدم يف  الدم مع  بتجّلط 
الأخرى  اخلطورة  عوامل  ومن  باجللطات.  لالإ�صابة  اخلطورة 
الفموية  احلمل  موانع  وا�صتعمال  والر�صح  للجراحة  اخل�صوع 
من  الطويلة  والفرتات  والتدخني  التعوي�صي  الهرموين  والعالج 
عدم احلركة. واإ�صافة لذلك تعد بع�ض اأمرا�ض املناعة الذاتية 
اخلطورة  عوامل  من  وغريها  وال�صرطانات  الكلية  واأمرا�ض 

لالإ�صابة باجللطات.  

التشخيص والعالج

الدم  فحو�ض  با�صتخدام  الوراثية  التخرث  اأهبة  ت�صخي�ض  ميكن 
الب�صيطة والتي تقي�ض كمية ووظائف عوامل التخرث. وعادة ما 
اإ�صابة الفرد بالتجّلط الوراثي عندما ُي�صاب بنوبتي  ي�صتبه يف 
اإ�صابة يف  اأو يف حالة وجود تاريخ  جتّلط منف�صلتني على الأقل 
العائلة. وقد تت�صمن بع�ض الفحو�ض الوراثية الهامة لكت�صاف 
التجّلط حتليل املورثات امل�صوؤولة عن اإنتاج الربوتينات التالية؛ 
العامل ٥ ليدن، والربوثرومبني والربوتني �صي اأو الربوتني اإ�ض.
ويقوم عالج التجّلط على ا�صتخدام العقاقري امل�صّيلة )املرّققة( 
على  العالج  مدة  وتعتمد  والوارفارين.  الهيبارين،  مثل  للدم 
لتلك  اجلانبية  الأعرا�ض  اأن  اإل  باجللطة،  الإ�صابة  طبيعة 
العقاقري ميكن اأن ت�صمل النزف الزائد اأو غريها من الختالطات، 
ولذا فاإنه ينبغي مناق�صة العالج ب�صكل مف�صل مع طبيب خمت�ض. 
وتنظيم  املنتظمة  الريا�صية  التمرينات  اأن  ذلك  اإىل  وي�صاف 
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أهبة التخثر
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الوزن قد تقلالن من احتمالت الإ�صابة باملر�ض.

أهبة التخثر في العالم العربي

مع اإن معظم حالت اخلثار يف املنطقة لي�صت وراثية، فقد بينت 
درا�صة متعددة املراكز اأجريت على مر�صى من البحرين والكويت 
وعمان والإمارات العربية املتحدة اأن ٨٥٪ من حالت اخلثار قد 

حدثت يف مرحلة ما بعد اجلراحة .

وراثية  لي�صت  التخرث  اأهبة  حالت  غالبية  اأن  من  الرغم  على 
دول  عدة  يف  عديدة  وراثية  درا�صات  اأجريت  فقد  مكت�صبة،  اأي 
عربية للتعرف على الطفرات امل�صببة للنوع الوراثي منه. وعلى 
يف  الوراثي  التخرث  باأهبة  الإ�صابة  معدل  ي�صل  املثال،  �صبيل 

الأردن اإىل حالة يف كل ٢٥٠٠٠ �صخ�ض، وقد بينت هذه الدرا�صة 
العديد من اأمناط الطفرات اجلينية التي ت�صاحب مر�ض اأهبة 

التخرث الوراثي. 

اإن عوز الربوتني �صي ي�صكل واحًدا من ال�صطرابات ال�صائعة كما 
وعمان  والكويت  وال�صعودية  بالأردن  اخلا�صة  الدرا�صات  بينت 
التي ت�صفر  املورثة  اإن طفرات معينة قد ت�صيب  وفل�صطني. كما 
للعامل اخلام�ض ليدن وت�صبب اأهبة التخرث يف املنطقة العربية 
وتون�ض  ولبنان  والعراق  البحرين  من  ملر�صى  تقارير  تبني  كما 

وال�صعودية. 
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