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 مرض الھیموفیلیا لدى األطفال
 ما المقصود بمرض الھیموفیلیا لدى األطفال؟ 

الھیموفیلیا ھو اضطراب نادر یستمر مدى الحیاة یسبب عدم تخثر الدم بشكل مالئم. واألطفال المصابون بالھیموفیلیا قد ینزفون بعد 
المصابین بالھیموفیلیا. قد یحدث النزیف داخلیًا في المفاصل أو العضالت. وقد یحدث  التعرض ألي إصابة لفترة أطول من األطفال غیر 

 النزیف أیًضا خارجیًا من الجروح أو اإلصابات. 
 

ا في  ومعظم المصابین بالھیموفیلیا یكونون من الذكور. قد یصیب الھیموفیلیا النساء أیًضا، لكنھ أمر نادر. ویمیل المرض إلى االنتقال وراثًی 
عائالت. وقد یصاب بھ كذلك األطفال الذین لیس لدیھم تاریخ عائلي من اإلصابة بالھیموفیلیا. یصیب الھیموفیلیا األشخاص من جمیع ال

 الفئات العرقیة واإلثنیة.
 

بالھیموفیلیا للتمتع بأفضل  وال یتوفر حالیًا عالج نھائي شاٍف للھیموفیلیا. وتظل الرعایة الطبیة الممتازة أمًرا بالغ األھمیة لألطفال المصابین 
 صحة ممكنة.  

 أسباب الھیموفیلیا 
تساعد البروتینات الموجودة في الدم والتي تسمى "عوامل التخثر" في عملیة التخثر. األشخاص المصابون بالھیموفیلیا تكون لدیھم  

التخثر (غالبًا ما یُطلق علیھ "العامل")، تزداد  ). وكلما انخفضت كمیة عامل 9) أو التاسع (8مستویات منخفضة من عامل التخثر الثامن (
 احتمالیة تعرض الشخص لالضطرابات النزفیة. 

 
یحدث مرض الھیموفیلیا (أ) لدى األطفال الذین یعانون من انخفاض أو انعدام مستوى عامل التخثر الثامن.  مرض الھیموفیلیا (أ)  •

 والدة لذكر حي.  5000من كل  1تحدث ھذه الحالة لدى حوالي 
 

یحدث مرض الھیموفیلیا (ب) لدى األطفال الذین یعانون من انخفاض أو انعدام مستوى عامل التخثر   مرض الھیموفیلیا (ب) •
 والدة لذكر حي.  25000إلى  20000من كل  1التاسع. وھذه الحالة أقل شیوًعا، حیث تحدث لدى حوالي 

 
 كیف یتم توریث الھیموفیلیا؟

.  تؤدي ھذه الطفرة لمنع الجسم من إنتاج ما یكفي من عامل التخثر Xلیا بسبب طفرة (تغیر) في أحد الجینات على الصبغي تحدث الھیموفی 
 الثامن أو التاسع. 

 % من األوالد المصابین بالھیموفیلیا یكون لدیھم قریب آخر من األسرة مصاب بالھیموفیلیا.70ھناك حوالي  •
 بالھیموفیلیا ال یكون لدیھم تاریخ عائلي من اإلصابة بالھیموفیلیا. % من األوالد المصابین 30بینما  •

 
ا. قد تحدث لدى الفتیات ھذه التغیرات الوراثیة أیًضا.  لكن ذلك أقل شیوًعا. ھناك عشرة في المائة من ھؤالء الفتیات مصابات بالھیموفیلی 

 یمكنھن نقل المرض إلى أطفالھن في المستقبل.  % المتبقیة منھن یكّن حامالت لمرض الھیموفیلیا، حیث90بینما نسبة 
 

 الھیموفیلیا واالضطرابات النزفیة
 فھم كیفیة تأثیر الھیموفیلیا على الدم، یمكننا أوًال أن ننظر في كیفیة حدوث التخثر لدى شخص غیر مصاب بالھیموفیلیا.   من أجل 

 
عندما یتعرض شخص غیر مصاب بالھیموفیلیا ألي إصابة، تصبح األوعیة الدمویة حول المنطقة المصابة أصغر لتمریر كمیة أقل من  

یرة (الصفائح الدمویة) باألوعیة الدمویة المصابة وتُكّون سدادة لزجة. في نفس الوقت، تعمل عوامل  الدم. تلتصق جزیئات الدم الصغ
التخثر في الدم على تكوین الفبرین. الفیبرین عبارة عن خیوط من البروتین تنسج معًا عبر سدادة الصفائح الدمویة.  وھذا یؤدي لتكون  

 "خثرة الفبرین". 
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  األطفال المصابون بالھیموفیلیا لیس لدیھم ما یكفي من عامل التخثر الثامن أو التاسع لتكوین خثرة فبرین جیدة. وتكون الخثرة المتكونة
 ضعیفة ویستمر النزیف.  

 
 أنواع الھیموفیلیا  

         قد یكون الھیموفیلیا طفیفًا أو متوسط الشدة أو شدیًدا. 
       عامل التخثر في دم الشخص.یعتمد ھذا التصنیف على مستوى 

  
 الھیموفیلیا الشدیدة  الھیموفیلیا متوسطة الشدة  الھیموفیلیا الطفیفة  

 % 1أقل من  % 5-1 % 40-5 مستوى عامل التخثر 
األسباب المحتملة لبدء  

 النزیف
 التعرض إلصابة 

 الجراحة 
 إجراءات األسنان

 التعرض إلصابة 
 الجراحة 

 إجراءات األسنان
 تلقائیًا (بدون التعرض إلصابة)

 تلقائیًا (بدون التعرض إلصابة)
 التعرض إلصابة 

 الجراحة 
 إجراءات األسنان

 
فرصة حدوث نزیف 

 تلقائي
 اآلثار الجانبیة الشائعة  قد یحدث  نادًرا ما یحدث 

 
 

 أعراض الھیموفیلیا  
 تشمل أعراض الھیموفیلیا ما یلي: 

 سھولة اإلصابة بكدمات  •
 التعرض إلصابات طفیفة النزیف بعد  •
 تورم أو ألم في المفاصل  •
 تورم األنسجة الرخوة  •
 عضالت متورمة ومؤلمة  •
 حدوث نزیف أثناء جراحة أو إجراء طبي  •
 نزف األنف  •

 
یعاني بعض األطفال المصابین بالھیموفیلیا من نزیف داخلي، خاصة في المنطقة المحیطة بمفاصلھم. وھذا النزیف غیر مرئي.  وقد یكون  

 ا. تشمل عالمات النزیف داخل المفصل ما یلي: خطیرً 
 ألم •
 وخز  •
 سخونة  •

 
 

 تشخیص الھیموفیلیا 
 إذا اشتبھ طبیبك أو طبیب طفلك في أن طفلك قد یكون مصابًا بالھیموفیلیا، فقد یقوم الطبیب بطلب إجراء اختبارات الدم من أجل: 

 قیاس مستویات عامل التخثر الثامن أو التاسع في دم طفلك  •
   معرفة ما إذا كان طفلك لدیھ الطفرة جینیة (التغیر الوراثي) التي تسبب الھیموفیلیا •
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 ا. إذا كانت نتائج اختبار طفلك إیجابیة الختبار الطفرة الجینیة التي تسبب الھیموفیلیا، فیجب مراعاة اختبار أفراد آخرین من عائلتك أیضً 
 

لیا الشدیدة قبل بلوغھم السنة األولى من العمر. قد ال یعرف األشخاص المصابون بأنماط عادة ما یتم تشخیص األطفال المصابین بالھیموفی 
طفیفة من المرض أنھم مصابون بالھیموفیلیا حتى وقت الحق من حیاتھم عندما یتعرضون الضطراب نزفي. على سبیل المثال، یكتشف  

 فرط أثناء أحد إجراءات األسنان أو الجراحة. بعض األشخاص أنھم مصابون بالھیموفیلیا فقط بعد أن ینزفوا بشكل م
 

 عالج الھیموفیلیا 
الغرض من العالج ھو منع حدوث النزیف قبل أن یبدأ، وإیقاف النزیف بعد أن یبدأ وتقلیل مخاطر تعرض الطفل لمضاعفات النزیف. یجب  

شھًرا لمتابعة الرعایة. قد یحتاج المرضى الذین  12على األطفال المصابین بالھیموفیلیا المتابعة مع فریق الرعایة الشاملة كل ستة إلى 
  خاصة، مثل نزیف المفاصل المتكرر، إلى المجيء إلى العیادة بمعدل أكثر. لدیھم مشاكل

 
 قد یشمل عالج الھیموفیلیا ما یلي:

 ) (لمرض الھیموفیلیا (أ) و(ب)) Factor replacement therapyالعالج التعویضي لعامل التخثر ( •
 الھیموفیلیا (أ) و(ب)) ) (لمرض Antifibrinolyticsمضادات تحلل الفبرین ( •
 ) (لمرض الھیموفیلیا (أ) فقط) Bispecific antibody therapyالعالج بالجسم المضاد ثنائي الخصوصیة ( •
 ) (لمرض الھیموفیلیا (أ) فقط) Desmopressin - DDAVPدواء دیزموبریسین ( •

 
ا طفلك. إذا كنت تعالج أعراض األلم أو الحمى، فمن المھم  تحدث مع فریق الرعایة حول األدویة التي ال تستلزم وصفة طبیة التي قد یتناولھ

) أو  ibuprofen) أو إیبوبروفین (®Motrin) أو موترین (®Advilتجنب األدویة غیر السترویدیة المضادة لاللتھابات (مثل أدفیل (
 لدى األطفال المصابین بالھیموفیلیا.  )). قد تزید ھذه األدویة من االضطرابات النزفیةaspirin) أو أسبرین (naproxenنابروكسین (

 
 العالج التعویضي لعامل التخثر 

العالج التعویضي لعامل التخثر ھو أحد العالجات الرئیسیة للھیموفیلیا. وھو یتضمن تعویض عامل التخثر المفقود لدى الشخص  
بحیث یمكن للدم أن یتم عملیة التخثر بشكل مالئم. قد یوقف العالج التعویضي لعامل التخثر نوبات النزیف التي تحدث بالفعل.   

 وبات النزیف عند إعطائھ بانتظام. كما یمكنھ الوقایة من معظم ن 
 

یمكن لطفلك أن یتلقى العالج التعویضي لعامل التخثر بالحقن في أحد أوردة الذراع أو عبر منفذ وریدي في صدره. یمكن 
 لألطفال الذین یحتاجون إلى عالج منتظم أن یتعلموا كیفیة إعطاء أنفسھم العالج التعویضي لعامل التخثر في المنزل

 
 

 صنیع العالج التعویضي لعامل التخثر من: یمكن ت 
وال یكون مستخلًصا من دم االنسان. على عكس العامل  یُصنع ھذا النوع من العوامل في المختبر.    عامل مأشوب.  •

 المصنوع من البالزما البشریة، فإنھ ال یحمل أي مخاطر من اإلصابة بالعدوى. 
اختبار العامل المستخلص من البالزما للتأكد من سالمتھ. قد یسبب یتم  البالزما المأخوذة من متبرعین بالدم أصحاء. •

اإلصابة بالعدوى. قد یقلل العامل المستخلص من البالزما من خطر تكون المثبطات لدى الطفل.  والمثبطات ھي 
 بروتینات تمنع عامل التخثر من العمل بشكل صحیح. 
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 مضادات تحلل الفبرین 
)) ھي أدویة تمنع تكسر Amicar) وأمیكار (tranexamic acidحمض ترانیكسامیك (مضادات تحلل الفبرین (مثل 

الخثرات بسرعة كبیرة. لكنھا ال تساعد الجسم على تكوین خثرة جدیدة. تتوفر مضادات تحلل الفبرین في شكل شراب سائل أو  
الورید). وتستخدم في عالج نزیف األنف ونزیف الفم. وھذا  أقراص.  كما یمكن إعطاؤھا من خالل قنیة وریدیة (بالحقن داخل 

 یشمل النزیف الذي قد یحدث بعد إجراءات األسنان.
 

 العالج بالجسم المضاد ثنائي الخصوصیة  
) أو  emicizumabیساعد العالج بالجسم المضاد ثنائي الخصوصیة على تخثر الدم. ومن أسماء ھذا العالج إیمیسیزوماب (

). یتم حقن ھذا الدواء تحت الجلد في النسیج الدھني وفقًا لجدول زمني منتظم.  یُعطى عادةً كل أسبوع  Hemlibraھیملیبرا (
 أو كل أسبوعین أو كل أربعة أسابیع. 

 
یعمل العالج بالجسم المضاد وحید النسیلة بنفس آلیة عامل التخثر الثامن، ولكنھ لیس عامل تخثر. وال یعالج النزیف النشط. قد  

ساعد في منع النزیف عند األطفال المصابین بالھیموفیلیا متوسطة الشدة أو الشدیدة. یمكن استخدام ھذا الدواء لألطفال الذین  ی 
 لدیھم مثبطات وكذلك ممن لیس لدیھم مثبطات. 

 
 دواء دیزموبریسین 

بالھیموفیلیا أ. ویتم استخدامھ ، ھو دواء یستخدم لعالج بعض األطفال المصابین DDAVPدیزموبریسین، المعروف أیًضا باسم 
إلیقاف النزیف. یمكن إعطاؤه بالحقن في الورید أو استنشاقھ عن طریق األنف على شكل بخاخ. لن یستجیب جمیع األطفال  

 المصابین بالھیموفیلیا (أ) الطفیفة لھذا الدواء. 
 

 العالج "الوقائي" مقابل العالج "عند الطلب" للھیموفیلیا 
 قد یحتاج األطفال المصابون بالھیموفیلیا إلى عالج "وقائي" لمنع النزیف، أو عالج "عند الطلب" للنزیف النشط.  

 
 العالج الوقائي  

یحتاج األطفال المصابون بالھیموفیلیا متوسطة الشدة أو الشدیدة إلى عالج وقائي للمساعدة في منع حدوث النزیف التلقائي. 
قون العالج الوقائي تلقي العالج التعویضي لعامل التخثر أو العالج بالجسم المضاد ثنائي الخصوصیة.  ویمكن ألولئك الذین یتل

سیعلمك فریق الرعایة أنت وطفلك كیفیة إعطاء ھذا العالج في المنزل. قد یساعد العالج الوقائي في تقلیل وقت اإلقامة في  
 المستشفى.  وقد یقلل من تلف المفاصل في المستقبل. 

 
 عالج عند الطلب ال

یحتاج األطفال الذین یعانون من نوبة نزیف نشطة إلى "عالج عند الطلب" بعامل تخثر. ھذا النوع من العالج مخصص لألطفال  
 المصابین بالھیموفیلیا الطفیفة أو متوسطة الشدة. غالبًا ما یتم إعطاؤه في المستشفى أو العیادة. 

 
 فیجب أن یتلقى العالج في أسرع وقت ممكن.إذا كنت تعتقد أن طفلك یعاني من نزیف، 
 فالحصول على عالج سریع من شأنھ أن: 

 یخفف األلم  •
 یمنع الضرر طویل المدى  •
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 یقلل مرات العالج الالزم للنزیف أو اإلصابة  •
 

 المثبط
شخص یطورون جسًما مضاًدا یوقف العامل   100من كل  3أشخاص مصابین بالھیموفیلیا (أ) و  5من كل  1ھناك حوالي 

التعویضي عن العمل. یسمى ھذا الجسم المضاد بالمثبط. وھو یجعل عالج النزیف أكثر صعوبة. ویجعل العالجات القیاسیة  
 غیر فعالة. ومن ثم یتعین على فریق الرعایة استخدام استراتیجیات مختلفة لعالج حاالت النزیف. 

 
 

 مآل الھیموفیلیا 
الج الممتاز ونمط الحیاة الصحي، یمكن لألشخاص المصابین بالھیموفیلیا أن یعیشوا حیاة نشطة وُمرضیة. یحتاج األطفال المصابون مع الع

 بالھیموفیلیا إلى رعایة طبیة مستمرة من فریق متعدد التخصصات من اإلخصائیین لتدبیر أعراضھم وعالج المشكالت مبكًرا.  
 

مركًزا لعالج الھیموفیلیا تجمع فرقًا من األطباء والممرضات ومقدمي الرعایة الصحیة اآلخرین   140والي یوجد في الوالیات المتحدة ح
) باعتبارھا أحد مراكز عالج الھیموفیلیا منذ عام  Cincinnati Children’sذوي الخبرة. تم تصنیف مستشفى سینسیناتي لألطفال (

وفیلیا الذین یتلقون الرعایة في أحد مراكز عالج الھیموفیلیا یتمتعون بنتائج صحیة . تظھر األبحاث أن األشخاص المصابین بالھیم1975
 أفضل، بما في ذلك مرات أقل من اإلقامة في المستشفى. 

 
 بمعرفة لیزا لیتنر، إخصائي تثقیف صحي، مركز أمراض الدم والسرطان 2020آخر مراجعة في دیسمبر/كانون األول 
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