
الهيموفيليا



ماهو؟

كيف ينتقل؟

كيـف يحـدث؟

على الجسـم؟

الهيموفيليا

هو مرض دم وراثي نادر يؤثر 
على قـــدرة الدم علـــى التخثر 
ممــــــا يتسبب فـــــي نــــزيـــــف 
إلــــى  مســتـــــمر وبـــالتـــــــــــالي 

مشاكل صحية خطيرة

اثـــة أو اإلصابة بطفرة  بالور
جينيـــة في عامل التخثر

بســـبب انخفـــاض أو انعدام 
الـــدم  فـــي  التخثـــر  عوامـــــل 
المـــرض  وتتفـــــــاوت شـــــدة 
بحســـب قلة العامل فكلما 
قـــــــل العامـــل كلمـــــــا زادت 

مشكلة النزف.

ينزفـــون  ال  بـــه  المصابيـــن 
بســـرعة و إنمـــا يســـتمرون 
بالنـــزف لمـــدة أطـــول ممـــا 
يتســـبب فـــي فقـــدان كميـــة 
كبيـــرة من الدم و في حا الت 

شديدة قد يؤدي للوفاة

كيف يؤثر 

1 1000
ما مدى انتشاره؟

من أمراض الدم 
من مولودالنــادرة ويصيـب



الهيموفيليا

المفاصل: داخل  نزيف 

يؤدي إلى أمراض المفاصل 
وآالمها المزمنة 

أ هيموفيليا 

هيموفيليـــا أ ٤ مـــرات أكثر 
انتشـــار من هيموفيليا ب

ب هيموفيليا 

ماهي مضاعفاته؟

ماهي أنواعه؟

التشابه:االختالف:

نزيف في الرأس 
الدماغ: وأحيانًا في 

والشلل التشنجات 

التخثر  عامل 
ثـر لمتـــأ ا

النزف  استمرار 
لمدة أطول

الموت:

عند عدم توقف النزيف أو عند 
حدوثه في أعضاء حيوية مثل 

الدماغ.



الهيموفيليا

متى يظهر؟

ماهي أعراضه؟

فـــي الغالـــب يظهر منـــذ الـــوالدة ولكن في 
حـــاالت نادرة يظهر في أعمار متقدمة غالبًا 
ماتكـــون فـــي منتصـــف العمـــر أو عنـــد كبار 
الســـن أو اإلناث ولدن حديًثـــا أو في مراحل 
متأخـــرة من الحمـــل وغالًبا مـــا يتم حل هذا 

النوع بالعالج المناسب.

النزيف المستمر 
مع الجروح البسيطة

نزيف في الجلد:
كدمات

 نزيف في العضالت 
واألنسجة الرخوة: 

تراكم الدم في المنطقة 
ويسمى ورم دموي

النزيف بعد الختان

النزيف بعد أخذ الحقن، 
مثل التطعيمات.

نزيف في رأس 
الرضيع بعد والدة 

صعبة.

دم في البول أو البراز.

الرعاف المتكرر  والذي 
يصعب  إيقافه.

نزيف الفم واللثة 
والنزيف الذي يصعب 

إيقافه بعد فقدان السن.



الهيموفيليا

عــالجـــه؟

تتعايش معه؟

الوقاية منها؟

مـــن خـــالل أدويـــة تعويضيـــة عـــن عامـــل 
المتأثر التخثر 

فحـــص ماقبـــل الـــزواج يحـــد مـــن تـــوارث 
الهموفيليـــا و غيرهـــا مـــن أمـــراض الـــدم 

الوراثيـــة #خذ ـ بالنصيحة

كيف يمكن 

كيف يمكن 

كيف

تابع باستمرار مع طبيبك 
المختص

عالج النزيف مبكرًا

احصل على لقاح التهاب 
الكبد (أ) والتهاب الكبد (ب)

مارس الرياضة وحافظ على 
وزن صحي لسالمة مفاصلك



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://twitter.com/livewellmoh?s=21
https://www.instagram.com/creates.co/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w

