




 ما هو مرض الهيموفيليا؟

ا       . الهيموفيليا هي مشكلة تتعلق بنزف الدم      • ال ینزف عادة األشخاص المصابون بالهيموفيلي

دم هؤالء األشخاص ال    . من األشخاص العادیين ولكنهم ینزفون لوقت أطول      بشكل أسرع   

ات موجودة          . الدم عوامل تخثر یحتوي على آمية آافية من       دم هي بروتين عوامل تخثر ال

 .في  الدم وتتحكم في نزف الدم

 . من المواليد10 ,1/000یصيب هذا المرض حوالي . الهيموفيليا مرض نادر •

ر شيو    • وع األآث سمى الن ا أ   ی ا هيموفيلي ادة عن    . (A)عا من الهيموفيلي وع ع ذا الن تج ه ین

امن  ل الث ي العام دم VIII نقص ف ر ال ل تخث ن عوام سمى  .   م يوعا ی ل ش وع أق اك ن هن

األعراض   .  (IX) حيث یكون هناك نقص في عامل تخثر الدم التاسع            (B)هيموفيليا ب   

شخص المص  زف ال وعين حيث ین ي آال الن سها ف ن والنتيجة هي نف اب لوقت أطول م

 .الشخص الطبيعي
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 ؟  آيف یصاب األشخاص بالهيموفيليا  

ا      • ث أن الهيموفيلي ا حي رض الهيموفيلي صابون بم م م ادة وه خاص ع د األش لیول  ال تنتق

 .بالعدوى من شخص مصاب الى شخص سليم آما هو في الزآام

ات          الهيموفيليا هي مرض وراثي، بحيث أنها تورث من األ         • ر المورث ال عب ى األطف هل ال

ة           ). الجنيات( هذه المورثات تحمل األوامر التي تتدخل في تطور خالیا المولود الى مرحل

  .على سبيل المثال، هذه المورثات هي التي تقرر لون العيون ولون الشعر.  البلوغ

ى اله                    • شير ال ة ی ي العائل اریخ ف دون أي ت ا یمكن للهيموفيليا أن تظهر لدى الطفل ب . يموفيلي

نسبة هذه الحاالت المكتسبة تصل الى      . المتفرقة أو المكتسبة  هذه الحاالت تدعى بالحاالت     

 .، وهي تحصل نتيجة تبدل في مورثات الشخص المصاب بالذات30%
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)اتنيالج(  
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 ؟  آيف يورث مرض الهيموفيليا 

ع األوالد                  • ون النتيجة أن جمي ليمة تك عندما يكون األب مصابا بمرض الهيموفيليا واألم س

 .بينما ستكون جميع األناث حامالت لمورثة الهيموفيليا. الذآور سوف يكونون سليمين

ا           • ة الهيموفيلي ديهن مورث ي       يمك . حامالت المرض   تسمى األناث الآلتي ل اث ف ذه األن ن له

ويمكن لهذه األناث أن تمرر      . بعض األحيان أن تظهر بعض أعراض وعالمات المرض       

ساء             % 50هناك احتمال   . المرض الى أوالدهن   ذه الن ال ه بالنسبة لكل طفل ذآر من أطف

بالنسبة لكل % 50وأيضا هناك احتمال . الحامالت للمرض أن يصاب بمرض الهيموفيليا

 .لنساء الحامالت أن تكون حاملة للمرضطفلة من بنات هذه ا

صاب       • د م ون الوال ي أن يك ا وه صاب بالهيموفيلي ى أن ت ن لألنث دة يمك ة واح اك حال هن

 .وهذه حالة نادرة جدا. بالهيموفيليا واألم حاملة للمرض

 

 

 

 

 

 

 ما هو مرض الهيموفيليا؟

سليمةأم   أم حاملة أب سليم أب مصاب 

  أم حاملة لمورثة المرض
 

 أب مصاب بالهيموفيليا
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 .یمكن للمصاب أن ینزف لوقت أطول بعد جراحة أو اصابة بليغة •
 .یمكن أن ال یشكو من أي مشكلة نزفية •
 .افرال ینزف بشكل متو •
 .ال ینزف اال في حال اصابته بمرض •
 
 

 .، أذیة بليغة أو تداخل على األسنانیمكن أن ینزف لوقت طویل بعد جراحة •
 .یمكن أن ینزف مرة في الشهر •
 .النزف بدون سبب واضح نادر •

تين، المرفقين، بشكل رئيسي الرآب(ینزف عادة داخل العضالت أو المفاصل •
 .عنقي القدمين

 .یمكن أن ینزف مرة أو مرتين باالسبوع •
 .یمكن أن ینزف بدون سبب واضح •

 هناك ثالثة مستویات لشدة المرض 

  تقرر مدى خطورة المرضشدة المرض

  المفقود من دم الشخصیعتمد مستوى شدة المرض على آمية عامل تخثر الدم
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 هناك ثالثة مستويات لشدة المرض
 . تقرر مدى خطورة المرضشدة المرض

 يعتمد مستوى شدة المرض على آمية عامل تخثر الدم المفقود من دم الشخص

 هناك ثالثة مستويات لشدة المرض

 150 -% 50= الطبيعي 

 من المفعالية الطبيعية لعامل

  في الدم(IX) أو التاسع (VIII)تخثر الدم الثامن 
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(ینزف عادة داخل العضالت أ
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ةهيموفيليا خفيف  

5 %- 30%  
 من فعالية عام

  تخثر الدم الطبيعية

 
شدیدةهيموفيليا   
%1أقل من   

 من فعالية عام
  تخثر الدم الطبيعية

 
متوسطةهيموفيليا   

1 %- 5%  
 من فعالية عام

  تخثر الدم الطبيعية

 يمكن للمصاب أن ينزف لوقت أطول •
 . بعد جراحة أو اصابة بليغة     
 يمكن أن ال يشكو من أي •

 . مشكلة نزفية     
 .ينزف بشكل متوافرال  •
 ال ينزف اال في حال  •

 .اصابته بمرض      

 ويل بعديمكن أن ينزف لوقت ط •
  جراحة، أذية بليغة أو تداخل      

 .على األسنان      
 .يمكن أن ينزف مرة في الشهر •
 .النزف بدون سبب واضح نادر •

 ينزف عادة داخل العضالت •
 ل رئيسي الرآبتين،بشك( أو المفاصل      
 . المرفقين، عنقي القدمين     
 .يمكن أن ينزف مرة أو مرتين باالسبوع •
 .يمكن أن ينزف بدون سبب واضح •

5 %- 30%  
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 ؟ ما هي أعراض وعالمات الهيموفيليا

 . هي عادة نفسها(B) و ب (A)عالمات مرض الهيموفيليا أ 

 .آدمات آبيرة •

دم    • ي الق رفقين، عنق رآبتين، الم اص ال شكل خ ل وب ضالت والمفاص ل الع زف داخ ن

 ).الكاحل(

 ).نزف فجائي داخل الجسم بدون سبب واضح(نزف فجائي  •

 .نزف لوقت طویل بعد االصابة بجرح، قلع سن، اجراء عمل جراحي •

 .نزف لوقت طویل بعد حادث وبشكل خاص بعد رض على الرأس •

 :النزف داخل المفاصل أو العضالت یسبب

 في المفصل" شعور غریب"ألم أو  •

 )توّرم(وذمة  •

 ألم في الحرآة •

 .صعوبة في استخدام المفصل أو العضلة •
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ض وعالمات الهيموفيليا؟ما هي أعرا  
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 ؟  النزف غالباأین یحدث  

 .ینزف األشخاص المصابون بالهيموفيليا عادة داخل أو خارج الجسم •

 .في حال حدوث النزف لعدة مرات في نفس المفصل یصبح هذا المفصل مؤلما ومریضا •

اب المفاصل  • شاآل صحية أخرى آالته رر م زف المتك سبب الن ام  . ی شي أو القي ي الم سبب صعوبة ف ن أن ی ذا یمك وه

ا                    بفعاليات بسيطة،  أثر بالهيموفيلي ا تت ادرا م دین ن أن مفاصل الي م ب ع العل ات المفاصل التي            ( م ر من التهاب بعكس الكثي

 .)تصيب مفاصل اليدین

] Title[یحدث النزف في أغلب األحيان داخل العضالت والمفاصل الموضحة 

 عضالت الكتف

 مفصل المرفق

 عضالت الساعد

 عضالت الفخذ

 مفصل الرآبة

 )الكاحل(مفصل عنق القدم 

 عضلة البسواس

 عضالت بطة الساق

 ما هو مرض الهيموفيليا؟

 أين يحدث النزف غالبا؟
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  ؟ آيف یعالج مرض الهيموفيليا

دم مباشرة   . تعتبر معالجة الهيموفيليا اليوم ناجعة وفعالة    • یحقن عامل التخثر الناقص في ال

ي              . استخدام محقن ب یتوقف النزف عند وصول آمية آافية من عامل التخثر الى النقطة الت

 .تنزف

  !قم بعالج النزف بسرعة •

العالج السریع یساعد على تخفيف األلم وتخفيف أذیة المفاصل أو العضالت أو األعضاء 

 أیضا في حال اجراء معالجة سریعة للنزف فان آمية أقل من العالج تكون. األخرى

 .آافية الیقاف النزف

 !في حال الشك عالج •

اذا اعتقدت بأنك مصاب بنزف، قم بأخذ العالج حتى في حال عدم تأآدك من حصول 

ال تهتم بأنك من الممكن أن . تنتظر حصول تورم أو ألم أو حرارة في المفصلال . نزف

 .بعض آمية عامل تخثر الدم" تضيع هباء"

ذآورة أعاله یمكن                   • ليس هناك عالج شاف من الهيموفيليا بعد ولكن باعطاء المعالجة الم

ة    لألشخاص المصابين بالهيموفيليا     ون من          . أن یعيشوا حياة طبيعي دون عالج سوف یك ب

شكل              الصعوبة لألشخاص المصابين بالهيموفيليا الشدیدة  الذهاب الى المدرسة أو العمل ب

د المشي أو                . منتظم شاآل عن وا م یمكن لهؤالء األشخاص أن یصبحوا معاقين وأن یواجه

   .القيام بفعاليات بسيطة أو حتى یمكن أن یموتوا بشكل باآر

 ما هو مرض الهيموفيليا؟

؟آيف يعالج مرض الهيموفيليا  



	

 ؟ ةمتى یجب أن تعطى المعالج
 :یجب اعطاء العالج في الحاالت التالية

 

 .النزف داخل أحد المفاصل •

 .النزف داخل العضالت، وبشكل خاص الطرف العلوي أو الساق •

 .أذیة في العنق، أو الفم، أو اللسان، أو الوجه، أو العين •

 .رضوض الرأس الشدیدة وفي حال حدوث صداع شدید •

 .زف شدید أو متواصل في أي موضع من الجسمحصول ن •

 .في أي موضع من الجسم) توّرم(حصول ألم أو وذمة  •

 .جميع الجروج المفتوحة التي تحتاج الى خياطة •

 .بعد حصول حادث یؤدي الى نزف •

 :یعطى العالج عادة قبل

 .اجراء التداخل الجراحي بما في ذلك األسنان •

 أي فعالية یمكن أن تؤدي الى نزف •

 
 
 
 
 
 
 

 :يجب اعطاء العالج في الحاالت التالية

؟متى يجب أن تعطى المعالجة  




    

 
 
 
 

  ضروري؟غيرمتى یكون العالج 

 

 غيرعادة شائعة لدى األوالد المصابين بالهيموفيليا ولكنها غالبا الكدمات البسيطة  •

خطرة، مع العلم بأن رضوض الرأس یمكن أن تكون خطرة ویجب أن تفحص من قبل 

 .طبيب أو ممرضة

. ص الطبيعيسوف تنزف لفترة تعادل الفترة في الشخالجروج الصغيرة والسحجات  •

 . خطرةغيروهي غالبا 

هذا النزف یمكن أن . یمكن غالبا ـ وليس دائما ـ أن تنزف لفترة أطولالجروج العميقة  •

 .یتوقف بوضع ضغط موضعي على مكان الجرح

. یمكن أن یوقف عادة بتطبيق ضغط موضعي على األنف لمدة خمس دقائقنزف األنف  •

النزف عندها فان المعالجة تصبح في حال آون النزف غزیر أو عدم توقف هذا 

 .ضروریة

 

  

]  Caption for illustration                        رضوض الرأس یمكن أن تكون خطرة

 ما هو مرض الهيموفيليا؟

 متى یكون العالج غير ضروري؟
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 نقاط مهمة ألشخاص المصابين بالهيموفيليا

 

 ! بسرعةعالج النزف .1

ي  تكون أخف ف ة س ون أخف واألذی م سوف یك ان األل سرعة ف زف ب اف الن وم بایق دما تق عن

سيطرة            .  واألعضاء الداخلية  المفاصل والعضالت  ل من العالج لل أیضا سوف تحتاج آمية أق

 .على النزف

 .قم باجراء التمارین الریاضية .2

ة    (تساعد العضالت في الوقایة من النزف الفجائي واآلفات المفصلية           ونعني بالنزوف الفجائي

ة عن              ). النزوف بدون سبب واضح     سؤال طبيبك أو أخصائي المعالجة الفيزیائي م ب  أفضل   ق

 . الریاضة أو التمارین المناسبة لمثل حالتك

  ).األسبرین(ال تقم بتناول الساليسالت  .3

هناك أدویة أخرى یمكن أن . یمكن أن یسبب حصول نزوف أخرى) األسبرین(الساليسالت 

عليك دائما سؤال طبيبك عن جميع األدویة ومدى سالمتها بالنسبة . تؤثر أیضا في تخثر الدم

 .اليك

 .راجعة الطبيب أو الممرضة بشكل منتظممقم ب .4

الكادرالفني العامل في عيادة الهيموفيليا أو مرآز عالج الهيموفيليا یمكنهم أن یعطوا مریض              

 .الهيموفيليا النصيحة المناسبة حول العنایة بهذا المرض

 ما هو مرض الهيموفيليا؟

 نقاط مهمة ألشخاص المصابين بالهيموفيلي
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 .تجنب الحقن العضلية .5

سبة       مع العل . یمكن للحقنة العضلية أن تسبب نزیفا مؤلما       م بأن اللقاحات ضروریة وسليمة بالن

ا داخل األوردة                . لمرضى الهيموفيليا  م أو حقنه ق الف یفضل أخذ العالجات واألدویة عن طری

 .بدال من حقنها داخل العضالت

 .قم بالعنایة بأسنانك .6

نان ي األس شاآل ف ة من أجل تجنب حدوث م نان بدق ات وتوصيات طبيب األس ع تعليم . اتب

 .ألسنان أو الحقن في اللثة أن تسبب نزف غزیریمكن لعمليات ا

احمل معك على الدوام بطاقة تعریف عن حالتك الصحية مع اعطاء معلومات آافية عن  .7

 .الهيموفيليا

ا                المي للهيموفيلي اد الع ة من االتح ة عالمي دان      . یمكنك طلب نموذج بطاقة طبي ع بعض البل تتب

 .نق أو حول المعصمعالمات تعریف یمكن للشخص أن یرتدیها حول الع

 .تعلم أصول االسعاف األولي حيث أن االسعاف السریع یساعد على السيطرة على النزف .8

اج       غيرتذآر بأن الجروح الصغيرة، السحجات والكدمات هي غالبا           خطرة وهي غالبا ال تحت

 .االسعاف األولي غالبا ما یكون آافيا. الى أي عالج
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 ينشره االتحاد العالمي للهيموفيليا
 2003، االتحاد العالمي للهيموفيليا  ©

 

ا أو جزئي ة آلي ذه الوثيق ة ه ادة طباعة أو ترجم صريح باع وق  الت ع حق ة جمي ا هي ملكي

ا   المي للهيموفيلي اد الع ة االتح ا بموافق ات الهيموفيلي ة أو  .  منظم ع الوثيق ة بي ي حال ا ف أم

 .استخدامها ألغراض تجارية فان هذا التصريح ال يشمل اعادة طباعتها أو ترجمتها
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