
 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

مردان بیشتر است.  یگذارد. معموال ارث یم ریلخته شدن خون تأث یینادر است که بر توانا یماریب کی یلیهموف

 به آن مبتال می شوند.

 ینگران ،باشککدمبتال  یماریب نیا دیبه شکک چ شککدفردی ندارند. اگر  یکوچک معموالً مشکک چ چادان بریدگی های

تواند به اندام ها و بافت  یم یداخ  یزیدر زانو، مچ پا و آرنج اسککت. خونر ژهیدر داخچ بدن، به و یزیخونر یاصکک 

 باشد. یکااده زندگ دیبرساند و تهد بیآس ها

در این بیماری است که  یخاص یماظم فاکتور انعقاد یایگزیاست. درمان شامچ جا ی یاختالل ژنت کی ی یهموف

شهر تهراندر ادامه این مقاله که در . ابدی یکاهش م شمال  شگاه  تهیه شککده اسککت، به  دقیقترین آزمای

 عالئم،ع چ،تشخیص و درمان هموفی ی می پردازیم.

 یلیهموف عالئم

 باشد. دیتا شد فیتواند خف یم دیکه دار یانعقاد یبسته به سطح فاکتورها ی یهموف عالئم

 شود. یاست که متوقف نم ییزیخونر یاص  عالمت

 را داشته باشاد: ریمم ن است موارد ز ی یمبتال به هموف افراد

 کشد تا متوقف شود یطول م یادیکه مدت ز یایب یزیخونر 

 تا متوقف شود کشد یطول م یادیاز زخم ها که مدت ز یزیخونر 

 لثه یزیخونر 

 شود یکبود م یکه به راحت یپوست 

 یداخ یزیخونر چیاطراف مفاصچ، ماناد آرنج، به دل یو سفت درد  

 خونریزی از بیای بدون هیچ ع ت مشخصی 

 )وجود خون در ادرار ) ناشی از خونریزی ک یه ها یا مثانه 

 وجود خون در مدفوع ناشی از خونریزی معده یا روده ها 

  .ایجاد  خونریزی اغ ب بدونخونریزی در داخچ مفاصچ، شایع ترین مش چ افراد هموفیچ شدید می باشد

 ضربه رخ می دهد و در صورت عدم درمان تا چادین روز طول می کشد.

 شایع ترین محچ های خونریزی عبارتاد از: 

 زانو 

 مچ پا 

  ساعد 
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 عالیم و نشانه های خونریزی مفاصچ عبارتاد از:

  است.احساس سوزن سوزن شدن در مفصچ و عدم وجود درد واقعی، معموال اولین عالمت 

 .مم ن است سفتی و درد مفصچ قبچ از هرگونه عالیم قابچ مشاهده خونریزی، رخ دهد 

 عارضه خطرناک هموفی ی است.:  خونریزی به داخچ مغز 

 .این خونریزی بعد از ضربه خفیف سر یا صدمه خی ی جدی رخ می دهد 

 عالیم و نشانه های خونریزی داخچ مغزی عبارتاد از:

 سردرد های طوالنی مدت 

 استفراغ در دفعات زیاد 

 تغییر در رفتار یا خواب آلودگی زیاد 

 ضعف ناگهانی یا خواب رفتن دست و پاها 

 درد یا سفتی گردن 

 اش ال در راه رفتن 

 تشاج یا غش 

 هموفیلی چه عواملی هستند؟ علل

 یکاد تا لخته ا یرا با هم جمع م یخون یکاد، بدن به طور معمول سککک ول ها یم یزیخونر یکه فرد یهاگام

به  ییدر خون هستاد که با س ول ها ییها نیپروتئ یانعقاد یرا متوقف کاد. فاکتورها یزیخونر کهدهد  چیتش 

تا لخته ا ینام پالکت کار م فاق م یزمان ی یکااد. هموف جادیکااد  کااده وجود فاکتور لخته کیافتد که یات

 باشد. نییپا یسطح فاکتور انعقاد اینداشته باشد 

 یمادرزاد یلیهموف

 یمادرزاد ی یشککود. هموف ی( متولد میاختالل )مادرزاد نیکه فرد با ا یمعا نیاسککت، به ا یمعموال ارث ی یهموف

 شود. یم یطبقه باد یبر اساس نوع فاکتور انعقاد

سطح پا A ی ینوع هموف نیتر عیشا ست که با  ست و نوع بعد 8فاکتور  نییا ست که با  B ی یهموف یهمراه ا ا

 همراه است. 9فاکتور  نییسطح پا

 یاکتساب یلیهموف

 یم یاکتساب ی یهموف یماریب نیشوند. به ا یمبتال م ی یاختالل به هموف نیا یافراد بدون سابقه خانوادگ یبرخ

 .ادیگو
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ست که زمان یماریب ینوع یاکتساب ی یهموف س یرخ م یا در  9 ای 8 یفرد به فاکتور انعقاد یمایا ستمیدهد که 

 :شرایط زیر رخ دهد تواند با یخون حم ه کاد. م

 یباردار 

 یمایخود ا طیشرا 

 سرطان 

 چادگانه اس  روز 

 ییدارو یها واکاش 

 یلیهموف وراثت

س Xکروموزوم  یرو وبیژن مع ،ی یانواع هموف نیتر جیرا در س یقرار دارد. هر ک از  ی یدارد،  یدو کروموزوم جا

 Xکروموزوم  کیبرند. مردان  یرا از پدر به ارث م Xکروموزوم  کیرا از مادر و  Xکروموزوم  کی. زنان نیهر والد

 برند. یرا از پدر به ارث م Yکروموزوم  کیرا از مادر و 

ست که هموف نیا سران اتفاق م شهیهم باًیتقر ی یبدان معاا مادر از مادر  یاز ژن ها ی ی قیافتد و از طر یدر پ

 ی یاز هموف ینشککانه ا ایعالمت  چیهسککتاد که ه یناقالن وبیژن مع یشککود. اکثر زنان دارا یبه پسککر ماتقچ م

شته  یزیمم ن است عالئم خونر ابد،ی کاهش هاآن یانعقاد یکه فاکتورها یدر صورت نیاز ناق  یندارند. اما برخ دا

 باشاد.

 ابتال به هموفیلی: خطر عوامل

خانواده اسککت. احتمال ابتال به  یاعضککا سککابقه بیماری در ی ی از داشککتن ی یهموف یعامچ خطر برا نیبزرگتر

 از زنان است. شتریب اریدر مردان بس ی یهموف

 هموفیلی: عوارض

 باشد: ریتواند شامچ موارد ز یم ی یهموف عوارض

 

ض ه عم یزیخونر :قیعم یداخ  یزیخونر شود. تورم م یدهد م یرخ م قیکه در ع ند توا یتواند باعث تورم اندام 

شار وارد کاد و ماجر به ب صاب ف س یبه اع سته به جا ای یح شود. ب تواند  یدهد، م یرخ م یزیکه خونر ییدرد 

 باشد. یکااده زندگ دیتهد
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 بگذارد. ریتافس فرد تأث ییتواند بر توانا یم مش چ نیا :گردن ایدر گ و  یزیخونر

س صچ بیآ شد یم یداخ  یزیخونر :به مفا شار وارد کاد و باعث درد  صچ ف  یزیشود. اگر خونر دیتواند به مفا

 مفصچ شود. بیتخر ای تیتواند باعث آرتر یدرمان نشود، م یداخ 

از خون انسککان باشککد، خطر ابتال به  شککودیاسککتفاده م ی یدرمان هموف یکه برا یانعقاد یاگر فاکتورها :عفونت

خطر کم  نیاهداکااده، ا یغربالگر یهاکیت ا چی. به دلابدییم شیافزا C تیماناد هپات یروسکککیو یهاعفونت

 است.

به عوامچ  یواکاش ماف د،یشککد ی یاز افراد مبتال به هموف یدر برخ یمایا سککتمیسکک :نامط وب به درمان واکاش

 یمایا سککتمیسکک افتد،یاتفاق م نیکه ا یدهد. هاگام ینشککان م یزیدرمان خونر یمورد اسککتفاده برا یانعقاد

 .کادیو درمان را کمتر مؤثر م کادیم یریج وگ یانعقاد یکه از عم  رد فاکتورها کادیم دیتول ییهانیپروتئ

 تشخیص هموفیلی:

ام ان پذیر  9یا 8فاکتورهای تشخیص قطعی هموفی ی با اندازه گیری دقیق فاکتورهای انعقادی و اثبات کمبود 

 است.

حیاتی در درمان است در بیمارانی که با ی ی از موارد زیر مراجعه می تشخیص درست هموفی ی  عام ی مهم و 

 کااد باید به هموفی ی مش وک شد.

  کوفتگی و خونمردگی های پی درپی به دنبال ضربات سبک در آغاز خردسالی 

  )خونریزی های خود به خودی )به ویژه در درون مفصچ ها و بافت های نرم 

 ات شدید و اعمال جراحی خونریزی های شدید به دنبال ضرب 

با این که در بیماران هموفی ی، خونریزی معموالً در همه دوران زندگی رخ می دهد اما مم ن است برخی کودکان 

دچار هموفی ی شدید، تا پس از سن یک سالگی و آغاز راه رفتن و فعالیت عالیم این بیماری را نشان ندهاد 

خفیف، در صورت روبه رو نشدن با ضربات شدید یا جراحی، هیچگاه  همچاین، مم ن است بیماران دچار هموفی ی

 به خونریزی شدید دچار نگردند.

بیماران دچار هموفی ی معموالً دارای پیشیاه ی خانوادگی خونریزی هستاد. هموفی ی عموماً بیماران مذکر را، به 

ده ی جهش های نو نیز، هستاد باابراین ،آما 9و8دلیچ وراثت از سوی مادر درگیر می کاد اما ژن های فاکتورهای 

 ی خانوادگی از این بیماری را نداشته باشاد. سابقه،مم ن است در حدود یک سوم بیماران هموفی ی هیچگونه 

 درمان هموفیلی:

 است. یدیور قیاز طر ازیمورد ن یفاکتور انعقاد یایگزیشامچ جا دیشد ی یهموف یبرا یدرمان اص 
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 ب،یانعقاد نوترک یکرد. محصوالت مشابه، به نام فاکتورها هیته ییتوان از خون اهدا یرا م نیگزیجا یانعقاد فاکتور

 شوند، نه از خون انسان. یساخته م شگاهیدر آزما

 عبارتاد از: یدرمان یروش ها ریسا

 انعقادیکاد تا فاکتور  کیتواند بدن را تحر یهورمون م نیا ف،یخف ی یاز انواع هموف یدر برخ نیدسموپرس

 استفاده کرد. یایب یبه عاوان اسپر ایکرد  قیدر رگ تزر یتوان آن را به آرام یترشح کاد. م یشتریب

Emicizumabدر افراد مبتال به  یزیاز خونر یریشگیتواند به پ یدارو م نیاست. ا دتریجد یدارو کی نی. ا

 کمک کاد. A ی یهموف

از ش ستن  یریشوند، به ج وگ یشااخته م زین کیتیاولیبریف یداروها که به عاوان آنت نیا :حفظ لخته یداروها

 کااد. یلخته کمک م

دهد.  شیرا افزا امیدر محچ زخم اعمال کرد تا لخته شدن و الت ماً یتوان مستق یرا م اهایا :یایبریف یرهایدرزگ

 هستاد. دیمف یدندانپزش  یکارها یبرا ژهیبه و نیبریف یها النتیس

 فیزیوتراپی میتواند کمک کااده باشد.رسانده باشد،  بیبه مفاصچ آس یداخ  یزیاگر خونر :یوتراپیزیف

کاد.  یم یریج وگ یزیاز خونر یاستفاده از فشار و بانداژ به طور ک  یجزئ یها یدگیبر یبرا :هیاول یها کمک

 یجزئ یزیکاهش خونر یبرا خیتوان از  ی. مدیاستفاده کا خی سهیپوست، از ک ریز یزیمااطق کوچک خونر یبرا

 در دهان استفاده کرد.

 

 ماابع:
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