
 

 :اتتعريف

 :تخثر الدم

من النزيف وفقد كميات من الدم عند لحماية نفسه الجسم يقوم بها  هي عملية معقدة 

 .اصابة بجوو  اإل

 

 :الناعور
عن نقص أحد عوامل التجلط في الدم بحيث ال النادرة ، ينتج  أحد أمواض الدم الوراثيةهو 

  .ينزف لمدة أطول المصاب يتخثو بشكل طبيعي؛ مما يجعل

 

 

 ناعور ال
Hemophilia  

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 التثقيف الصحي
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 :األنواع 

  (أ)الهيموفيليا. 
  (ب)الهيموفيليا. 
   (ج)الهيموفيليا. 
 الهيموفيليا المكتسبة. 

 .األكثو انتشاًرا في الوطن العوبي( ب)و( أ)ويعد كال النوعين 
 

 :بالسب
نقص أو غياب أحد عوامل التجلط؛ مما يؤدي إلى نزف المصاب لوقت أطول من الشخص 

 .غيو المصاب
 

  :عوامل الخطورة
 الوراثة. 
 الحمل. 
 السوطان. 
 وينتقل من األم إلى االبن عبو أحد جينات األم غالبًا الجنس، حيث يصيب الذكور. 
  (.التصلب المتعدد: مثل)حاالت المناعة الذاتية 

 
 :الناعورتشخيص 

 :من خالل الناعوريتم تشخيص 
 التاريخ العائلي. 
 الناعورفحص الدم الشامل الختبار معدل تجلط الدم، وتحديد نوع : التحاليل المخبوية 

 .ودرجة الخطورة
 
 : عرا األ

خفيفة إلى شديدة؛ اعتماًدا على مستوى عوامل  ابيناألعواض م تتواو 
كما قد يكون كما أن العالمة الوئيسة له هي عدم توقف النزيف، . التجلط

 :لدى المصابين ما يلي
 غيو مبور إثو الجوو  أو اإلاصابات، أو  نزيف زائد

 .بعد اإلجواءات الجواحية أو المتعلقة باألسنان
 رضوض كثيوة كبيوة أو عميقة. 
  والختان بعد التطعيمنزيف. 
  المفااصلتورم. 
 دم في البول أو البواز. 
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 :درجات الناعور 
 .تختلف شدة الناعور حسب مستوى عوامل التجلط في دم المويض

 شدة النزيف نسبة عوامل التجلط الدرجة

 - %005-05 الحد الطبيعي

من مشاكل النزيف إال بعد الجواحة أو  اليعانون %05-0 الناعور الخفيف
 .اإلاصابات البليغة

نزيف لوقت طويل بعد اإلاصابات أو اإلجواءات  %0-0 الناعور المتوسط
 .الجواحية أو المتعلقة باألسنان 

 .نزيف متكور في المفااصل والعضالت بدون سبب %0أقل من الناعور الشديد
 

 
 

 :المضاعفات
  الدمردة فعل عكسية ألدوية تخثو. 
 تغيوات مزمنة في المفااصل قد تستدعي إجواء عملية جواحية. 
 ما يلي و أشد أنواعه خطورة نزيف الدماغ الذي تتضمن أعواضه النزيف الداخلي: 

o اصداًعا مؤلًما ومستمًوا. 
o قيء متكور. 
o النعاس أو الخمول. 
o الوؤية المزدوجة. 
o الشعور بضعف مفاجئ أو عدم اتزان. 
o تشنجات أو نوبات. 

 
 
 
 : العالج

  ال يوجد عالج نهائي له؛ لكن يوجد عالج يهدف إلى منع حدوث

تعويض عوامل التجلط المنخفضة لدى المويض عن طويق نقل و  مضاعفات النزيف

  .بشكل دوري المصنعةالدم أو باستخدام عوامل التجلط 

  الواحة، الثلج، الضغط، الوفع: وهيهناك إجواءات ضوورية للتعامل مع النزيف. 

o تثبيته تجنب استخدام العضو أو الطوف المصاب أو:الراحة. 

o أو م كيس الثلج لمناطق النزيف الصغيوة أسفل الجلدااستخد: الثلج 

 .مصااصات الثلج إلبطاء النزيف الصغيو في الفم

o ربط رباط ضاغط حول المفصل المجوو  لدعم المفصل والتقليل من : الضغط

 .سوعة النزيف

o تدفق الدم  لتقليلرفع ذراع المصاب أعلى من مستوى قلب المصاب : الرفع

 .للجانب الذي ينزف
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 :الوقاية

 والدة طفل مصاب  لتفاديقبل الحمل  الحصول على استشارة طبية وراثية

 .في العائالت التي تحمل هذا الموضخااصة 

  بأخذ عنصو يبادر المويض أفضل طويقة لمنع حدوث النزيف في المفصل هي أن

 .فور حدوثهالتخثو 

 عالج نزيف المفصل يجب أن يكون تحت إشواف طبي. 

 تجنب و قبل أخذ أي دواء  الطبيب المختصاستشارة  ناعوريجب على مويض ال

األدوية التي تؤدي إلى و ( الدم تجلط األدوية التي تمنع)السيولة تناول أدوية 

  .تفاقم النزيف

  فحص الطفل، والتعوف على عالمات النزيفيجب على الوالدين معوفة كيفية. 

 حدوث نزيففقدانها أو ظ على اصحة الفم واألسنان لمنع احفال. 

 تدل على أنه مصاب بموض  مويضالحوص على وضع سوار أو بطاقة مع ال

 .ناعورال

  إخبار المعلمين والمدرسة بحالة الطفل، والتأكد من إخبار المدربين في حال

األلعاب الوياضية التي يكون بها احتكاك مع  السما  له بالمشاركة في

 .اآلخوين

  مزاولة الوياضة بانتظام، وذلك بعد استشارة الطبيب لتحديد نوع الوياضة

 .المناسبة

 دورية مع أخصائي العالج الطبيعي لتحسين اصحة المفصلالمتابعة ال. 

  استبدال األرضيات الخشبية وأرضيات السيواميك والوخام بفوشها

 .اإلاصابات المسببة للنزيفللحد من والسجاد بالموكيت 

 الخوذة وحزام األمان ورباطًا واقيًا  ناعوريجب أن يلبس الطفل المصاب بال

  .ة والموفق لحمايتها من اإلاصابةعلى منطقة الوكب

 

 

 

 :المواجع

  وزارة الصحة 

 مايوكلينك 

 World Federation of Hemophilia 

 إن المعلومات في هذه النشوة الطبية مخصصة
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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