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 اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة
 
لصفائح الدمویة ھي أصغر أنواع خالیا الدم في الجسم. وھي تساعد الجسم في تكوین خثرات لوقف النزیف. تتكون الصفائح الدمویة في  ا

 نقي العظم، اللُّب اإلسفنجي داخل العظام. وتبدو تحت المجھر مثل لویحات صغیرة. وھناك اسم آخر للصفائح الدمویة ھو الصفیحات.  
 

 ): PFDsة من اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة (ھناك أنواع مختلف
 االضطرابات المتعلقة بتعداد الصفائح الدمویة   •
 االضطرابات المتعلقة بآلیة عمل الصفائح الدمویة  •
 وبعض اضطرابات الصفائح الدمویة تتضمن اضطرابات تعداد الصفائح الدمویة واضطرابات آلیة عمل الصفائح الدمویة معًا.  •

 
اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة ھي اضطرابات نزفیة ال تكون فیھا الصفائح الدمویة خثرة دمویة قویة. واألشخاص الذین یعانون 

طبیعیًا  اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة یكونون أكثر عرضة لإلصابة بالنزیف أو الكدمات بسھولة. وقد یكون تعداد الصفائح الدمویة
 خفًضا. وقد یكون حجم الصفائح الدمویة صغیًرا أو طبیعیًا أو كبیًرا. لدیھم وقد یكون من 

 
 أسباب اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة  

 قد تتطور اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة أو یمكن وراثتھا.  
 

) أو أسبرین  Ibuprofenبروفین (إیبوھو تناول األدویة. فأدویة مثل   والسبب األكثر شیوًعا لإلصابة باضطراب وظائف الصفائح الدمویة
)aspirin  قد تؤثر على وظائف الصفائح الدمویة. واألشخاص الذین یعانون بعض اضطرابات الكبد أو الكلى قد یُصابون باضطراب (

 في وظائف الصفائح الدمویة.  
 

ثة). ویعمل الخبراء على تحدید المزید  والتغیُّرات الوراثیة یمكن أن تتسبب في اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة (المورو
 والمزید من الجینات التي تلعب دوًرا في اإلصابة باضطرابات وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة. 

 
 اضطراب وظائف الصفائح الدمویة 

 ما بین طفیفة إلى شدیدة. وقد تشمل:  تتراوح شدة أعراض اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة 
 سھولة اإلصابة بكدمات  •
 نزیف األنف المتكرر •
 نزیف اللثة بكثرة •
 الحیض (غزارة الطمث)  دورات  في  غزیر نزیف •
 نزیف طویل األمد مع الجراحة  •

 
 النزیف الحاد وانخفاض مستویات الحدید في الدم.  وقد تشمل مضاعفات اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة 

 
 تشخیص اضطراب وظائف الصفائح الدمویة 

 یستخدم األطباء اختبارات الدم واالختبارات الوراثیة لتشخیص اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة.  
 

 فالنتائج قد:   قد توفر االختبارات الوراثیة معلومات مفیدة ألي شخص مصاب باضطراب وظائف الصفائح الدمویة الِخلقي.
 تساعد األطباء في وضع خطة عالج أكثر فعالیة  •
 مرتبًطا بحالة مرضیة أخرى   اضطراب وظائف الصفائح الدمویة  تُظھر ما إذا كان •
 تُظھر ما إذا كان أفراد العائلة اآلخرون یعانون من ھذا االضطراب   •
 تُظھر ما إذا كان من المحتمل أن یكون لدى الشخص طفل یعاني من نفس االضطراب  •

 
 االختبارات الوراثیة الضطراب وظائف الصفائح الدمویة 

) اختباًرا وراثیًا الضطرابات وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة. ویسمى  Cincinnati Children’sتوفر مستشفى سینسیناتي لألطفال ( 
األكثر تقدًما من نوعھ. یتعرف الفحص  ھذا االختبار الفحص الشامل لتتابع الجینات المسؤولة عن اضطراب الصفائح الدمویة. واالختبار 

 جینًا. وتتم إضافة الجینات الجدیدة كل بضعة أشھر.   60الشامل على أكثر من 
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ویقدم أخصائیو أمراض الدم لدى األطفال في مستشفى سینسیناتي لألطفال تقریًرا مفصالً للعائالت واألطباء القائمین باإلحالة. یشرح ھذا
 وقد یساعد في توجیھ خطة العالج. التقریر نتائج االختبار 

 وھذا االختبار مناسب لألطفال والبالغین ممن لدیھم: 
 تاریخ من النزیف غیر الطبیعي الذي یشتبھ األطباء في أنھ مرتبط باضطراب وظائف الصفائح الدمویة  •
 نتائج اختباراتھم المعملیة تشیر إلى إصابتھم باضطراب في وظائف الصفائح الدمویة •
بمشكلة في وظائف نقي  قلة الصفیحات غیر المبررة (انخفاض تعداد الصفائح الدمویة) والتي ال یعتقد الطبیب أنھا مرتبطة  •

 العظم  

 عالج اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة  
یختلف العالج حسب نوع اضطراب وظائف الصفائح الدمویة لدى الشخص. قد ال یحتاج األشخاص ذوو النمط الطفیف إلى أي عالج ما  

فقد یتعین على الجراح اتخاذ احتیاطات خاصة لمنع  لم یخضعوا لعملیة جراحیة أو یتعرضوا لإلصابة. إذا كانت الجراحة ضروریة، 
 النزیف الزائد. وھذا قد یشمل: 

 وصف دواء للمساعدة في تقویة قدرة الدم على التجلط أثناء الجراحة وبعدھا •
 وصف أدویة للمساعدة في استقرار الخثرات التي تتشكل أثناء الجراحة  •
الت الحدید الغذائیة   •  وصف ُمكّمِ
الدمویة، والتي قد تكون ضروریة لألشخاص الذین یخضعون لعملیة جراحیة كبرى أو أولئك الذین   عملیات نقل الصفائح •

 یعانون من اضطراب شدید في وظائف الصفائح الدمویة 

تجنب تناول األسبرین واألدویة األخرى المضادة   غالبًا ما یجب على األشخاص الذین یعانون من اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة
لاللتھابات (المسكنات) مثل إیبوبروفین. فقد تؤدي ھذه األدویة لتفاقم قصور وظائف الصفائح الدمویة وأعراض النزیف. ونظافة الفم  

 الجیدة ضروریة أیًضا. فھي تحمي من تسوس األسنان وتقلل من خطر النزیف في الفم واللثة. 

 رابات وظائف الصفائح الدمویة المكتسبة عالج اضط  
عادةً ما یركز عالج اضطراب وظائف الصفائح الدمویة المكتسبة على تصحیح السبب األساسي.  

 وفي معظم األحیان، فإن عالج سبب المشكلة یُصحح االضطراب. 

 الجھود البحثیة الضطرابات وظائف الصفائح الدمویة 
بشكل أفضل وتطویر خیارات العالج محدودة. یقوم األطباء والعلماء   ال تزال األبحاث الحالیة لفھم اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة

ح الدمویة. والھدف النھائي ھو  في مستشفى سینسیناتي لألطفال بتحدید المزید من الجینات التي تؤثر على اضطرابات وظائف الصفائ 
 تطویر عالجات جدیدة لھذه الحاالت. 

 التوقعات طویلة المدى لألطفال الذین یعانون من اضطراب وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة 
بانتظام من قبل طبیب متخصص في اضطرابات الدم   یتم فحص األشخاص الذین یعانون من اضطراب وظائف الصفائح الدمویة الِخلقي

(أخصائي أمراض الدم). وبعض المرضى الذین یعانون من اضطرابات وظائف الصفائح الدمویة الِخلقیة الشدیدة قد یصبحون مرشحین  
 یجدد قدرات الجسم على تكوین الصفائح الدمویة.   لزراعة نقي العظام، وھو عالج قد

والمرضى الذین یعانون من األنماط الطفیفة (واألكثر شیوًعا) من اضطراب الصفائح الدمویة الِخلقیة، تكون تأثیراتھ أقل على حیاتھم 
 وقد تشمل:   الیومیة ولكنھم یظلوا بحاجة إلى اتخاذ بعض االحتیاطات. وتختلف ھذه االحتیاطات بین مریض وآخر

 اتخاذ االحتیاطات الخاصة المرتبطة بالجراحة  •
 تجنب األدویة التي تؤثر على الصفائح الدمویة  •
تجنب األنشطة عالیة الخطورة التي قد تؤدي إلى لإلصابة بالرضوض والنزیف الشدید مثل الریاضات التي تتطلب االحتكاك  •

 الجسدي 
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