مرض الهيموفيليا
الهيموفيليا – املعروف أيضاً باسم الناعور – هو نقص عوامل تجلط الدم أو انعدامها
بالكامل .وبالتايل تصبح عملية تجلُّط الدم غري مكتملة .قد يعاين املرىض املصابون
بالهيموفيليا من حدوث نزيف ،خصوصاً يف املفاصل .وقد يؤدي النزيف املتكرر إىل تلف
املفاصل والذي من شأنه أن يُسبب إعاقات جسدية ومن ثم فهو يؤثر عىل الحياة بشكل
كبري.
هناك أشكال مختلفة من الهيموفيليا .الشكل األكرث شيو ًعا هو مرض الهيموفيليا  Aويكون
بسبب وجود عامل التجلط ( VIII (FVIIIبنسبة بسيطة .والشكل النادر هو هيموفيليا
 Bالذي ينتج عن نقص عامل التجلط  .IXومع ذلك ،فإن التأثريات تكون متشابهة.
الهيموفيليا هو مرض ورايث ينتقل عن طريق الكروموسوم إكس وبالتايل فهو يصيب يف
الغالب الذكور .أما بالنسبة للسيدات الاليت يحملن العامل الثامن  FVIIIأو الجني IX

الهيموفيليا ىف العامل

املعتل ،ال يظهر لديهن النزيف التقليدي مثلام هو الحال مع الرجال املصابني؛ وذلك ألن
السيدات لديهن كروموسوم  Xثان ،وبالتايل لديهن نسخة ثانية من العامل الثامن FVIII
أو الجني  .IXلذا فقد تنقل السيدات الاليت يُعانني من مشاكل يف الجني  FVIIIأو IX
املرض إىل أطفالهن وبالتايل يُطلق عليهن (اإلناث الحامالت للمرض).
وإذا كانت األم حاملة للمرض وكان األب سليامً ،فإن احتاملية إصابة كل ابن وبنت
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بالهيموفيليا تبلغ .%50

نسبة نشاط العامل الثامن أو التاسع ىف الدم

2

2

العدد التقريبي لألشخاص الذين
تم تشخيص حالتهم بأنهم
يعانون من الهيموفيليا يف جميع
أنحاء العامل.

400,000
الخيارات العالجية

يتم عالج نزيف الدم عن طريق "العالج البديل" .يف هذه الحالة ،يتم تزويد الدم بعامل تجلط
الدم املفقود .يتم الحصول عىل عامل تجلط الدم من البالزما البرشية أو يتم إنتاجه باستخدام
3
التأشيب (إعادة الرتكيب).

العالج الوقايئ
للوقاية
العامل الجني
 FVIIIأو
يتم
.IXIX
 VIIIأو
الثامن عن
بالعاملفالناشئ
املنتظممبنع النزي
الحقنالعالج
يقوم هذا
من النزيف.

أقل من ٪1
الهيموفيليا أ الحادة

%5 – %1
الهيموفيليا املعتدلة

%40 – %5
الهيموفيليا الخفيفة

%150 – %50
طبيعي

انتقال مرض الهيموفيليا
يحدث تكرار مرض الهيموفيليا بنسبة  1يف  10000لكل وليد  2.
ويتم تشخيص الهيموفيليا الشديدة لدى معظم املصابني يف السنة األوىل.

املكان الذي يحدث فيه نزيف يف الغالب

2

نزيف حاد
ﻧﺰف ﻣﻬﺪد ﻟﻠﺤﻴﺎة

ﰲ اﻟﻌﻀﻼت

داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺠﻤﺔ

ﰲ اﳌﻔﺎﺻﻞ
(اﻟﻜﺎﺣﻞ واﻟﺮﻛﺒﺔ
واﻟﻜﻮع)

املعدة واألمعاء

%٨۰ – ٧٠

اﻟﺮﻗﺒﺔ  /اﻟﺤﻠﻖ

%1۰ – ٥

٪٢٠ – ١٠

العالجالطوارئ
عالج
املسكن
إليقاف
الحادالنزيف
النزيفحالة
سوىمعالجة
عالج يف
يتم فقط
العالج
هذاَم هذا
ستخد
الحاد ممكن.
بأرسع وقت
العالج ،ال
يُويف
النزيف يف أرسع وقت ممكن.

من خالل العالج الوقايئ املبكر واملنتظم باستخدام العامل الثامن  VIIIاملأشوب يف حالة
الهيموفيليا أ ،يتم تقليل خطر تلف املفاصل لدى األطفال دون سن السادسة بنسبة  %84مقارن ًة
بعالج الطوارئ.

املفصل املستهدف هو املفصل الذي يحدث فيه نزيف تلقايئ ثالث مرات
أو أكرث يف غضون ستة أشهر متتالية.

العيادة

هاتف الطوارئ

ميكن أيضً ا االطالع عىل معلومات أخرى مفيدة حول الهيموفيليا عىل املوقع اإللكرتوين لالتحاد العاملي
.)WFH( للهيموفيليا
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