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المقدمة
أكثر االضطرابات النزفية المعروفة والشائعة هي الناعور من النوع أ ]نقص العامل  )VIII(8[  وداء 

فون ويليبراند.  ولكن تتواجد أمراض أخرى عديدة مرتبطة بعوامل تخثر الدم وخاليا دموية تسمى 
الصفيحات.

حالياً التوقعات هي األفضل بالنسبة لألشخاص المصابين باالضطرابات النزفية. لقد تقدم الطب كثيراً. 
ما زال العالج غير متوفراً ولكن مع الطب الحديث يمكن لألطفال المولودين اآلن مع اضطرابات 

نزفية العيش حياة طبيعية واالستمتاع بالفرص في الحياة تماماً كغيرهم.

توجد سلسلة من مناشير الحقائق التي تتماشى مع هذا الكتّيب والتي تزود بمعلومات محددة عن كل 
اضطراب نزفي.

ال يتحدث هذا الكتّيب عن الناعور أو داء فون ويليبراند )نتحدث عنهما في كتّيبات أخرى نشرتها 
جمعية الناعور(. 

ما هي االضطرابات النزفية؟
االضطرابات النزفية هي حاالت يفشل الدم فيها من التخثر بشكل صحيح. وهي نادرة وتقريباً دائماً 

موروثة. تتشكل معظمها بسبب عامل مخّثر للدم الذي ال يعمل بشكل جيد أو مفقود. كما توجد حاالت 
تسببها مشاكل في الصفيحات التي هي خاليا صغيرة في الدم ترتبط بالتخثر. 

عوامل التخثر هي بروتينات في الدم تتحّكم بالنزف. وتسمى باستخدام أرقام التينية/ رومانية، وُيسمى 
كل اضطراب دموي ذات صلة نسبة إلى عامل التخثر المفقود. توجد أنواع متعددة من اضطرابات 

النزف بسبب وجود أنواع كثيرة من البروتينات )العوامل( المرتبطة بالتخثر الطبيعي للدم والتي يكون 
عددها منخفضاً أو ال تعمل بشكل جيد أو كالهما.

 VII خمسة( أو( V أو )اثنين( II أو )واحد( I هناك اضطرابات نزفية تسببها مشاكل بعوامل التخثر
)سبعة( أو VIII )ثمانية( أو IX )تسعة( أو X )عشرة( أو XI )إحدى عشر( أو XIII )ثالثة عشر(. قد 

 .XI يسمي طبيبك اضطرابك »نقصاً«. مثالً قد تسمع اضطرابك النفسي مسمى بنقص العامل

يوجد أكثر من 32000 شخصاً مسجلين باضطرابات نزفية في المملكة المتحدة. عدد األحداث بالضبط 
يتغير اعتماداً على النمط. حوالي واحد من 100000 من الذكور مصاب بنقص العامل IX ولكن فقط 

.XIII حوالي واحد من كل مليوني شخص مصاب بنقص العامل
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كيف يتخثر الدم عادة؟
ينتقل الدم عبر الجسم عن طريق شبكة من األوعية الدموية: الشرايين واألوردة والشعيرات الدموية. 

عندما ُيصاب جزء من الجسم فيمكن أن يسبب الضرر الحاصل باألوعية الدموية ثقوباً في جدران 
األوعية ويتسرب الدم منها للخارج. يمكن لألوعية أن تتقطع بالقرب من السطح كما هو الحال مع 

الجروح أو يمكن أن تتقطع بداخل الجسم مسببة الرضوض أو النزيف الداخلي.

عندما يتضرر الوعاء الدموي ستنقبض جدران الوعاء لتحديد تدفق الدم الى المنطقة المتضررة. يتم 
تفعيل خاليا دموية صغيرة تسمى الصفيحات والتي تلتصق بالموقع المتضرر وتنتشر عبر سطح الوعاء 

الدموي لوقف النزف.

لة إشارات كيميائية  تطلق الصفيحات المفعَّ
تجذب المزيد من الصفيحات إلى المنطقة، 

وهي تتكتل معاً لتشكيل ما نسميه سدادة 
الصفيحات. وتعمل العديد من عوامل التخثر 

المختلفة معاً على سطح الصفيحات ضمن 
سلسلة من التفاعالت الكيميائية. ُيعَرف ذلك 

بالتخثر )التجلط( التعاقبي الذي يماثل رد 
فعل تسلسلي. تكون النتيجة خثرة الفيبرين 

والتي تعمل كشبكة تمسك الصفيحات سويًة 
إليقاف النزيف.

عادًة، تدور عوامل التخثر في الدم بهيئة 
غير فعالة ألنه يكون من الخطير تشّكل 

خثرة في الجسم عندما ال نحتاج إليها.

ُتظهر هذه الصورة مراحل تشكل الخثرة 
بطريقة تجعل الفهم أسهل.
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كيف ُتصاب باضطرابات نزفية؟
نرث عادًة االضطرابات النزفية وهذا يعني أنها تمرر من أحد الوالدين إلى الطفل عبر الجينات 

)المورثات( وبذلك تكون مصاباً بالحالة منذ الوالدة. هناك بعض االضطرابات النزفية التي تنصاب 
بها في المراحل الالحقة من الحياة بسبب أمراض أو حاالت أخرى ولكن هذا أمر نادر. تسمى هذه 

االضطرابات النزفية المكتسبة.

عندما يتشكل الجنين تجتمع مجموعتان من المورثات، مجموعة من كل والد. المورثات هي أجزاء 
صغيرة من الحمض النووي الريبي المنقوص األوكسجين DNA ضمن الجينوم )المادة الوراثية الكلية( 
والتي تشّفر البروتينات. يتم تشفير كل شيء متعلق بنا من لون العيون إلى الطول من خالل المورثات. 

تحمل مجموعات مختلفة من المورثات معلومات متعلقة بمواصفات مختلفة.

أحياناً تحمل المورثات عطباً يمكن تمريره ألوالدنا. من الضروري في معظم االضطرابات النزفية 
وراثة عطباً في مورث معين من كال الوالدين قبل أن نرى الحالة. يسمى األشخاص الوارثين لمورث 

معطوب من أجد الوالدين فقط بالناقل. وفي معظم االضطرابات النزفية لن يكونوا مصابين باالضطراب 
ولكن من المحتمل تمرير العطب بالمورث إلى أطفالهم. قد يكون مستوى عامل التخثر عند الناقلين 

أقل من الطبيعي وبذلك فقد تكون لديهم أعراضاً خفيفة )وبالمقابل فقد ال تظهر لديهم أية أعراض على 
اإلطالق(.

سبب الناعور - وهو أكثر االضطرابات النزفية شهرًة – هو عطب في مورث في الصبغي X وهو 
واحد من الصبغَيين الجنسَيين. يعني ذلك أنه أكثر شيوعًة عند الذكور ألنهم يملكون صبغياً واحداً فقط 
من النوع X ولذلك ال يحتاجون إال وراثة صبغياً معطوباً واحداً من أحد الوالدين لإلصابة بالمرض. ال 

ينطبق ذلك على معظم االضطرابات النزفية التي ال ترتبط بالصبغيات الجنسية وبذلك تؤثر على الذكور 
واإلناث على السواء.

تتواجد خمس حاالت محتملة عندما يوّرث الوالدان عطباً في عامل تخثر أو الصفيحات وهي:

أحد الوالدين ناقل والثاني عنده مورثات »طبيعية«.  .1
كال الوالدين ناقلين.  .2

أحد الوالدين مصاب واآلخر عنده مورثات »طبيعية«.  .3
أحد الوالدين مصاب واآلخر ناقل.  .4

كال الوالدين مصابان.  .5
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نرى فيما يلي كيفية تأثر األطفال في كل حالة.

1.  أحد الوالدين ناقل والثاني عنده مورثات 
»طبيعية« 

هناك احتمالية واحد من كل اثنين بأن يكون 
كل طفل ناقالً وواحد من كل اثنين بأن يكون 

كل طفل ناقالً وغير مصاب بالحالة. 

2. كال الوالدين ناقلين 

هناك احتمالية واحد من كل أربعة بأن يكون 
كل األطفال غير مصابين إطالقاً وواحد من 

كل أربعة من األطفال أن يكون مصاباً.

هناك احتمالية اثنان من كل أربعة ألن يكون 
كل طفل ناقالً.

احتمال 1 من كل 2 أن يكون ناقالً
احتمال 1 من كل 2 أن يكون طبيعياً

احتمالية 1 من كل 4 أن يكون مصاباً
احتمال 1 من كل 2 أن يكون ناقالً

احتمال 1 من كل 4 أن يكون طبيعياً

طبيعي  ناقلطبيعي  ناقل

ناقل  طبيعي

ناقل ناقل

طبيعي ناقلمصاب ناقل



7

االضطرابات النزفية النادرة

3. أحد الوالدين مصاب واآلخر عنده 
مورثات »طبيعية«

 
سيكون كل األطفال ناقلين، ولكن لن يكون أياً 

منهم مصاباً.

4. أحد الوالدين مصاب واآلخر ناقل

هناك احتمالية واحد من كل اثنين أن يكون 
كل طفل مصاباً بالحالة واحتمالية واحد من 

اثنين لكل طفل أن يكون ناقالً.

لن يكون أي من األطفال غير متأثر.

كل األطفال ناقلون

ً احتمال 1 من كل 2 أن يكون مصابا
احتمال 1 من كل 2 أن يكون ناقالً

 ناقل ناقل ناقل ناقل

طبيعي مصاب 

ناقل مصاب 

ناقل ناقلمصاب  مصاب 
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األعراض العامة
ستتغاير األعراض اعتماداً على النوع المحدد لالضطراب النزفي الذي تعاني منه. ولكن هناك بعض 

األعراض الشائعة عبرها جميعاً. قد:

تتشكل لديك الرضوض بسهولة.  •
يكون لديك دورات طمث طويلة وقوية وتستمر ألكثر من أسبوع.   •

هناك أعراض أخرى ال تحصل مع كل االضطرابات النزفية ولكنها تحصل مع معظمها. قد يحصل 
عندك نزف:

إلى المفاصل  •
إلى العضالت  •

لمدة أطول عن المعتاد بعد عملية جراحية صغيرة أو كبيرة.  •
بعد معالجة سنّية.  •

يمكنك إيجاد األعراض الدقيقة لكل اضطراب نزفي عن طريق مناشير الحقائق الخاصة بنا والتي ترافق 
هذا الكتّيب.

لقد أضفنا معلومات عن كيفية منع نوبات النزف الحقاً ضمن هذا الكتّيب. 

5. كال الوالدين مصابان

سيكون كل األطفال مصابين. 

كل األطفال مصابون 

مصاب مصاب

مصاب مصابمصاب مصاب



9

االضطرابات النزفية النادرة

تم تشخيصك باضطراب نزفي 
اعتماداً على نوع االضطراب النزفي والتاريخ الطبي ألسرتك فقد تكون على دراية بإصابتك منذ الوالدة 

أو قد يتم تشخيصك عند الطفولة المبكرة.

تكون لبعض االضطرابات النزفية أعراض طفيفة أو تكون بدون أعراض. وبذلك قد ال تكتشف إصابتك 
إلى أن تصبح بالغاً، ربما بعد إصابتك بنزف غزير بشكل غير طبيعي مثالً عند اقتالع سن أو بعد عملية 

جراحية. من المعتاد في أيامنا هذه القيام بتحاليل دم قبل العمليات الجراحية وبذلك قد يالحظون الحالة 
خالل المسح الروتيني قبل الجراحة.

 
كيفية تشخيص االضطرابات النزفية

تحتاج إلجراء فحوص دم للحصول على تشخيص مؤكد الضطراب نزفي. ال تكون هذه الفحوص روتينية 
وقد تحتاج إلجرائها في مركز متخصص. وقد تحتاج أيضاً لفحص مورثات للتعرف على الطفرة المحددة 

في مورثاتك التي سببت هذه الحالة.

التشخيص قبل الوالدة

إن كنت على دراية بوجود اضطراب نزفي في أسرتك فقد ترغب بإجراء اختبار خالل فترة الحمل لمعرفة 
إن كان الجنين لديه الحالة. لن يكون ذلك ممكناً دائماً فهو يعتمد على النوع المحدد لنوع االضطراب 

النزفي.

قد تتمكن من إجراء اختبار اسمه عينة الزغابات )CVS( في حال كون طفرة المورث المسبب لالضطراب 
النزفي في عائلتك معروفاً. عينة الزغابات هو اختبار يأخذ فيها الطبيب عينة من خاليا المشيمة.  يقوم 

بذلك عادة ما بين األسابيع 11 و14 من الحمل. للقيام بذلك، ُيدِخل الطبيب إبرة ناعمة عبر جدار البطن أو 
أنبوب رفيع الى المهبل ومنه إلى الرحم. ومنها يأخذ عينة صغيرة من خاليا المشيمة لفحص المورثات.

هناك اختبار إضافي محتمل وهو بزل السلى ويعني ذلك أخذ عينة من سائل الرحم من داخل الغشاء 
الحاوي على الجنين. يحتوي السائل على خاليا من الجنين يمكن فحصها جينياً. يتم إجراء اختبار بزل 
السلى عادًة بمرحلة متأخرة أكثر من الحمل مقارنة باختبار عينة الزغابات، ما بين األسابيع 15 و20.

هناك مجازفة اإلجهاض مع كل من اختباري عينة الزغابات وبزل السلى بمعدل 1 من 100. سيتحدث 
معك طبيبك عن كل المجازف المحتملة وما يمكن لالختبار إظهاره قبل اتخاذك القرار فيما يتعلق بإجراء 

االختبار أم ال.  
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معالجة االضطرابات النزفية 
توجد أنواع مختلفة ومتعددة لعالج االضطرابات النزفية النادرة. يعتمد أي منها هو األفضل لك على 

االضطراب الذي تعاني منه. توجد معلومات ضمن مناشيرنا اإلعالمية فيما يتعلق بالعالج المحدد الذي 
يستخدمه األطباء لكل نوع. يحتوي هذا القسم على موجز لكل العالجات المستخدمة. وبعد ذلك توجد 

معلومات عن كيفيك تدبير النزف إن وقع ذلك لك.

العوامل المركزة 
يعتبر هذا العالج المثالي الضطرابات النزف ألنه يعوض العامل المعطوب أو المفقود. لسوء الحظ، ال 

تتوفر العوامل المركزة لكل االضطرابات النزفية ولكن هناك المزيد من البحوث الجارية لمحاولة تركيب 
عالجات أخرى.

تتلقى العالج وريدياً، عادة بشكل إبرة ولكن أحياناً بشكل مصل وريدي. وفقاً لحالتك وشدتها، قد تحصل 
على العوامل المركزة لمحاولة منع النزيف )معالجة وقائية( أو عندما يحصل معك النزيف فقط. 

تتوفر العوامل I و VII و VIII و IX و X و XI وXIII  في عوامل التعويض في االضطرابات النزفية. يمكن 
تركيبها جميعاً من بالزما )مصورة( الدم البشري وهو السائل ذات لون القش الحامل لعوامل التخثر. يتم 
معالجة المصورة خالل اإلجراء للتأكد من عدم نقل فيروس نقص المناعة البشري HIV أو التهاب الكبد. 

يوجد عند االضطرابات النزفية المرتبطة بالعوامل VII و VIIIو XIIIعامل مركز مصنَّع )مأشوب(. يتم 
صنعه في المخابر.

كما يوجد عالج استبدالي آخر للعامل يسمى مركز البروثرومبين المعقد )PCC( وهو أيضاً مصنَّع من 
المصورة البشرية ويحتوي على مزيج من العوامل II و VII و IX و X ولكن ال تحتوي كل منتجات مركز 

البروثرومبين المعقد عليها جميعاً. تستخدم لمعالجة نقص العوامل II و X وللنقص الوراثي المشترك 
 .K للعوامل المعتمدة على الفيتامين

البالزما )المصورة( المجففة الطازجة
قد تحصل على العالج بالمصورة البشرية في حال عدم توفر عوامل مركزة لحالتك. تحصل على العالج 

عبر مصل وريدي. يستخدم تكراراً كعالج لنقص عامل التخثر V وهو سائل بلون القش.

نقل الصفيحات  
قد يتم ذلك في حال إصابتك باضطراب بالصفيحات. الصفيحات هي خاليا دم صغيرة نجدها في دم 

اإلنسان وهي مهمة للتخثر، وتلتصق ببعضها البعض لتشكيل السدادة الصفيحية المهمة لتلتصق عليها 
عوامل التخثر. ُتعطى عن طريق المصل الوريدي ويشبه منظرها كثيراً مصورة الدم.
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المرسب البردي
ُيصنع من مصورة الدم. ويحتوي على العوامل I وVIII وعامل فون ويليبراند والعامل FXIII المهمين لتخثر 

الدم. تحصل على العالج بواسطة المصل الوريدي. وهو أكثر تركيزاً من البالزما )المصورة( المجففة 
الطازجة وبذلك يكون الحجم المار عبر أنبوب المصل الوريدي أصغر.

ديسموبريسين
المعروف أيضاً باسم DDAVP وهو هرمون مصنَّع يقوم بتعزيز العامل  VIIIوعامل فون ويليبراند عند 

 FVIII األشخاص المصابين بالناعور البسيط وبعض أنواع داء فون ويليبراند حيث يرفع مستوى العامل
عند النقص المشترك للعامل V والعامل F5F8( VIII( . يمكنك الحصول على هذا العالج كإبرة تحت الجلد 

أو في الوريد أو كرذاذ أنفي.

حمض الترانيكسيمي )سايكلوكابرون( 
يساعد هذا الدواء على منع الخثرات من التجزؤ. ويفيد ذلك عندما تحتاج إلى قلع سن أو قبل عمليات 

جراحية مخطط لها أو إن عانيت من نزيف أنفي )رعاف( أو من دورات طمث قوية. يمكن استخدامه مع 
بديل للعامل ألعراض نزفية أخرى. يأتي إما بشكل حبوب أو سائل يمكن ابتالعه أو كإبرة وريدية.

صمغ الفيبرين
تستخدمه لمعالجة ضرر بدل عالج حالة. غالباً يستخدم في حاالت النزف »المفتوح« كالجروح. يستخدمه 

طبيب األسنان أو طبيبك مباشرة على موقع النزف.

K عالج الفيتامين
يستخدم هذا العالج لبعض األنواع الموروثة للنقص المشترك للعوامل المعتمدة على الفيتامين K. قد تأخذه 
في حال لديك نزفاً أو تحتاج للجراحة. يأتي على هيئة إبرة أو حبوب. وفي حال لم يكن مجدياً لك ستحتاج 

للعالج ببديل العامل.

موانع الحمل الهرمونية
هذا يعني إما حبوب منع الحمل أو لولب المايرينا. يمكن ألي امرأة تعاني من اضطرابات نزف تناولها 

للمساعدة بتخفيف الدورات الغزيرة.
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معالجة النزف 
إن كان لديك نزفاً فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لمعالجته. هذا ليس بديالً للعالج الطبي مثل 

».P.R.I.C.E تعويض العوامل ولكن قد يساعدك. للمساعدة بعدم النسيان، تذكر »برايس

Protection حماية
 Rest راحة

  Ice ثلج
  Compression  ضغط

   Elevation  رفع

الحماية – تأكد من عدم السماح لألذية بأن تسوء. اتصل بفريق الناعور إن شعرت بالحاجة للمشبك أو 
جبيرة أو عكازات.

راحة – امِش أقل قدر ممكن في حال تواجد أذية للساق. قد تحتاج الستخدام العكازات أو كرسي متحرك. 
دع الذراع المتضررة ترتاح ضمن وشاح معالق.

الثلج – ضع الثلج على المنطقة المتأذية حوالي 15 دقيقة كل ساعتين. ال تضع أبداً الثلج مباشرة على 
الجلد - استخدم كيس جليد أو كيس من البازالء المجمدة مغلفاً بمنشفة رطبة. تكون البوظة الجليدية على 

العصا مفيدة عند النزيف من الفم.

الضغط – لف المفصل المتضرر برباط بالستيكي على شكل الرقم 8. راقب عن كثب العالمات الدالة بأن 
الرباط مشدود كثيراً ويقطع بذلك الدوران. تشمل العالمات الخدر والبرودة وألم حاد أو تغير بلون أصابع 

اليد أو القدم. في حال ظهور أي منها، اخلع الرباط على الفور وأِعد لّفه باستخدام شد أخف.

الرفع – أبِق الطرف المتضرر أعلى من مستوى قلبك لتخفيف التورم وتحسين الدوران.

سوف يدعمك فريق الناعور الخاص بك خالل أي من فترات النزف. قد يسبب النزف الكبير إلى 
العضالت أو المفاصل ألماً شديداً وقد يسبب ضرراً دائماً إن لم تتم معالجته. ولذلك اتصل بفريقك إن كنت 

متخوفاً أنك قد نزفت إلى المفاصل أو العضالت.
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منع النزف والتعرف عليه 

منع النزف   
ال يمكنك دوماً منع النزف ولكن هناك بعض األمور التي يمكنك القيام بها لتخفيف احتمالية حدوثها.

ال تأخذ إال األدوية التي وافق عليها طبيبك وفريق الناعور الخاص بك. إن الباراسيتامول )أو   • 
كالبول األطفال( هو مسكن األلم الوحيد بدون وصفة الذي يمكنك تناوله.  

ال تأخذ األسبيرين إطالقاً إال في حال موافقة فريق الناعور الخاص بك على تناولك له بسبب   • 
مرض في القلب مثالً. هذه النقطة مهمة للغاية في حال كونك مصاباً باضطراب في الصفيحات    

ألن األسبيرين يمنع عمل الصفيحات.  
ال تتناول اآليبوبروفين )مثل النيوروفين( أو أدوية شبيهة مضادة لاللتهاب بدون وصفة طبية.   • 

يمكن لهذه األدوية تخريش بطانة المعدة مسببة نزفاً كما أنها تؤثر على مهام الصفيحات. قد يقوم    
فريق الناعور بنصحك بتناولها إن كنت على عالج منظم.  

تحدث مع فريق الناعور دائماً قبل تناولك أي أدوية عشبية أو فيتامينات مكملة أو أدوية بديلة.   •
في حال احتياجك لعملية جراحية أو معالجة سنية فاتصل بفريق الناعور قبل ذلك للنظر إن كنت   • 

ستحتاج أي عالج لمنع أو تخفيف حدة النزف.  

 االستعداد
إن كنت تخطط لرحلة ما، أخبر فريق الناعور بذلك، وسيخبرونك إن كنت بحاجة التخاذ أية   • 
احتياطات. هناك قائمة بمراكز الناعور حول العالم على الموقع االلكتروني لالتحاد العالمي    

www.wfh.org :للناعور  
ابق على اتصال مع فريق الناعور الخاص بك على الدوام.  •
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التعرف على عالمات النزف

سواء كان اضطراب النزف لديك خفيفاً أم شديداً فمن المهم أن تعرف عالمات النزف حتى تنتبه 
لها بسرعة وتحصل على الرعاية المناسبة وتقلل من المضاعفات. هناك خطر أال ينتبه المصابون 

باالضطرابات النزفية البسيطة للنزف ألنهم غير معتادون على العالمات. تكون بعض أنواع النزف أوضح 
من غيرها طبعاً فمثالً الرعاف األنفي والنزف من اللثة ودورات الطمث القوية أو وجود دم أحمر واضح 

في البول كلها سهلة االكتشاف ولكن قد يكون اكتشاف أنواع أخرى من النزيف أكثر صعوبة.

الرعاف األنفي
الرعاف األنفي كثير الشيوع عند األطفال ويقل شيوعاً عندما يكبر األطفال. وكقاعدة عامة، اإلجراءات 
االحتياطية المعتادة في اإلسعاف األولي كافية لوقف الرعاف األنفي عند المصابين باضطرابات نزفية. 

ولكن في حال عدم انقطاع النزف بعد 15-20 دقيقة فعليك االتصال بمركز الناعور.

النزف المفصلي
يكون النزف أكثر شيوعاً في األكواع والركب والكاحل ولكن قد تحصل في أي مكان ولذلك عليك البحث 

عن العالمات في حال إصابتك بضربة أو التواء. والعالمات هي ألم وتورم وتصلب. قد تشعر بدفء 
أو سخونة في المفصل. قد تكون أحد العالمات المبكرة نمل أو شعور بفقاعات داخل المفصل. قد يسبب 

النزف إلى داخل المفصل ضرراً مستديماً إن لم تتم معالجته ولذلك اتصل بفريق الناعور الخاص بك.

النزف العضلي
يحصل ذلك في حال حدوث ضربة أو التواء. قد تشعر العضلة بضيق وحرارة وتصلّب. قد تتعذب بتحريك 

ساقك أو ذراعك. أما العالمات األكثر خطورة فتشمل النمل والوخز الخفيف وتغير في لون الجلد فوق 
العضلة أو أوردة منتفخة. اتصل بفريق الناعور الخاص بك فوراً إن تواجدت لديك أي من هذه األعراض.

النزف المعدي المعوي
هذا النوع غير شائع ولكنه خطير في حال حدوثه. قد تشعر بآالم في البطن أو المعدة والدوخة أو بالتعرق 

أو الشحوب. تتضمن عالمات النزف المعدي المعوي براز أسود من لون القار أو وجود دم طازج مع 
البراز. تتضمن عالمات نزف المعدة قيء دموي أو إقياء على شكل البن المطحون. اتصل بفريق الناعور 

فور رؤيتك لذلك.



15

االضطرابات النزفية النادرة

دم في البول
يمكن رؤية الدم الفاقع في البول بسهولة ولكن إن كان النزف طفيفاً فقد يتحول البول إلى اللون الزهري 

أو البني الداكن. يسبب نزف الكلية ألماً بأسفل الظهر. اتصل بفريق الناعور للمشورة.

النزف في العين
قد يحصل ذلك نتيجة صدمة أو أذية بالقرب من العين. قد تتورم المنطقة وتكون مؤلمة أو يتغير لونها. قد 
يحصل لديك ازدواج أو عدم وضوح في الرؤية أو تشاهد بقعاً صغيرة. قد يبطئ استخدام كيس من الثلج 

من النزف ولكن ال يزال عليك االتصال بفريق الناعور الخاص بك.

النزف داخل الجمجمة
قد يحصل ذلك نتيجة صدمة للرأس أو بدون أي مبرر واضح. قد تعاني من صداع سيء أو يزداد سوءاً 
وقد تشعر بالغثيان أو اإلقياء وتشعر بالتشوش والنعاس أو البطء في الحركات وتتلعثم في الكالم وتصلب 

بالرقبة ووهن عضلي. كما قد ال تتمكن من تحمل الضوء الساطع أو تعاني من ازدواج أو عدم وضوح 
في الرؤية. ُتعتبر هذه حالة طبية طارئة – اتصل بفريق الناعور الخاص بك فوراً في حال وقوع إصابة 

بالرأس.

النزف بين دورات الطمث
قد يحصل للنساء بعض النزف الداخلي عند إطالقهن بيضة )اإلباضة( بين دورات الطمث. ويكون 

الشعور ببعض األلم على أحد الجانبين في أسفل البطن أمر طبيعي. ولكن في حال ازدياد األلم أو شعرِت 
بالدوخة أو اإلغماء فاتصلي بفريق الناعور. قد تعانين من نزيف إلى كيسة في المبيض.

دورات الطمث القوية
غالباً تعاني الفتيات من دورات طمث قوية عند مرحلة البلوغ. ولكن تعاني النساء المصابات 

باضطرابات نزفية من دورات أقوى من المعتاد وتستمر لمدة أطول »عن المعتاد«. إن كانت الدورة 
أطول من 7 أيام فهذا ليس اعتيادياً. اكتبي يومياتك وناقشي فريق الناعور الخاص بك خاصة إن كان ذلك 

يؤثر على نمط حياتك أو يتعبك كثيراً – )انظري إلى الصفحة 18 للمزيد من المعلومات(.
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التعايش مع اضطرابات نزفية
يعتمد مدى تأثير االضطراب النزفي على حياتك اليومية على النمط الذي تعاني منه أنت أو طفلك وكذلك 
شدة اإلصابة. تتغاير كثيراً االضطرابات النزفية. قد تكون لديك حالة خفيفة من بعض األنماط وبذلك فقد 

ال تعاني من أي من األعراض على اإلطالق. قد تكون مشكلة فقط عندما تحتاج لعملية جراحية كبيرة 
أو عند الوالدة أو في حال وقوع حادث. ولكن عليك إدراك عالمات النزف ومعرفة كيفيك التعامل معها 

حين وقوعها. 

التأقلم مع تشخيصك
يسبب اكتشاف أنك أو طفلك تعانيان من اضطراب نزفي االنزعاج ويجلب الكثير من العواطف. قد يشعر 

البعض بالخوف والقلق. وغيرهم قد يشعر باالرتياح نتيجة حصولهم على تشخيص ألعراضهم التي 
عانوا منها لفترة مطولة. قد يشعر الوالدان بالذنب بأن طفلهما قد ولد ويعاني من مرض وراثي كانا هما 

السبب فيه.

ُيعتبر ذلك أمراً طبيعياً، فلقد حصلت على صدمة. سيساعدك التحدث مع أشخاص آخرين معهم الحالة 
نفسها وكذلك مع فريق الناعور.

تساعدك معرفة ما أمكن عن حالتك في التعامل معها، ولذلك اطرح ما أمكنك من األسئلة. يسعد فريق 
الناعور الخاص بك كثيراً إجابة أسئلتك مهما تكرر عدد المرات التي سألت بها.

كما قد تحصل على دعم من التحدث مع األصدقاء أو العائلة. وبتمريرك المعلومات لهم فيما يتعلق 
بحالتك تساعدهم بدعمك. اتصل مع مركز العالج أو اتصل بجمعية الناعور على الرقم 

info@haemophilia.org.uk 0780 7939 020  أو بالبريد االلكتروني التالي 
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الرعاية السنية
من غاية األهمية أن تهتم بأسنانك وأن تنتبه لنظافة الفم. يساعدك ذلك على تخفيض خطر أمراض اللثة 

وتسوس األسنان كما يخفف من الحاجة للمعالجة السنية في وقت الحق من العمر. ممكن لإلجراءات 
السنية أن تسبب نزفاً مطوالً أو غزيراً عند المصابين باضطرابات نزفية.

نظف أسنانك بالفرشاة على األقل مرتين في اليوم.  •
نظف أسنانك بالخيط يومياً.  •

استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلور.  •
اذهب للمعاينة السنية بانتظام.  •

يسبب قلع السن أو عالج القناة الجذرية النزف. على طبيب أسنانك االتصال بفريق الناعور الخاص بك 
قبل قيامه بأي عمل على أسنانك. يمكنهم تقديم النصيحة عن أي مجازفات أو احتياطات تحتاج القيام بها. 

قد يطلبون منك تناول حمض الترانيكسيمي )سايكلوكابرون( أو عالج آخر مسبقاً لتخفيف النزف. 

حمل المعلومات الطبية معك
عند الطوارئ، من المهم ألي شخص يقدم لك الرعاية الطبية أن يعلم أنك تعاني من اضطرابات نزفية. 

عليك أن تحمل معك:

معلومات عن االضطراب.  •
معلومات عن أي عالج تتناوله.  •

اسم وهاتف طبيبك ومركز الناعور.  •

إن كنت مسجالً لدى قاعدة البيانات الوطنية للناعور ستحمل بطاقة »بطاقة معلومات اضطراب نزفي« 
وعليها اسم االضطراب وتفاصيل االتصال بمركز الناعور الخاص بك. من غاية األهمية تواجد البطاقة 

معك في حال احتياجك للذهاب إلى مشفى أخرى. إن كنت مسافراً فتعّرف على مكان أقرب مركز 
للناعور واحمل العنوان ورقم الهاتف معك. 

إن أحببت، يمكنك الحصول على قرص التنبيه الطبي MedicAlert أو قطعة مجوهرات. عليك شراؤها 
 medicalert.org.uk ولكن هي طريقة جيدة للتأكد أن معلوماتك الطبية بمتناول اليد دائماً. قم بزيارة

للمزيد من المعلومات.
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أمور خاصة بالنساء والفتيات
تواجه النساء مشاكل إضافية عندما تعاني من اضطرابات نزفية ألنها قد تؤثر على دورات الطمث 

والحمل والوالدة.

تعاني الفتيات الالتي بدأن حديثاً بدورات الطمث من نزف غزير. وقد تعاني النساء من كافة األعمار من 
دورات طمث غزيرة وأطول من المعتاد. قد يسبب ذلك فقر الدم – أي مستوى أقل من الطبيعي لخاليا 

الدم الحمراء والتي قد تتسبب بالتعب وقصر النفس.

إن كنِت تعانين من اضطراب نزفي وراثي فقد ترغبين بمراجعة مستشار وراثي قبل الشروع بالحمل. 
سيتحدث معك عن مجازفة والدتك لطفل مصاب ويخبرك عن احتمالية وجود فحص قبل الوالدة. عليِك 

مراجعة طبيب توليد أبكر من باقي النساء – في اللحظة التي تكتشفين بها أنك حامل. سيحتاج طبيب 
التوليد أن يكون على اتصال مع مركز الناعور الخاص بك طوال فترة حملك.

إن كنِت تعانين من نقص العامل )13( XIII أو من اضطراب قلة مولد الفيبرين العامل )I )1 ، فأنِت 
معرضة أكثر لخطر اإلجهاض وتعقيد الحمل المسمى انفصال المشيمة المبكر حيث تنفصل المشيمة عن 

جدار الرحم. يعني ذلك نقص تدفق الدم إلى الجنين وحصوله على كمية أقل من األكسجين. تحتاجين 
للعالج خالل الحمل كله لتخفيف فرصة اإلجهاض وانفصال المشيمة. اتصلي بمركز الناعور الخاص بك 

قبل التخطيط للحمل وفور شكوكك بأنك حامل.

تحمل كل االضطرابات النزفية خطراً أكبر للنزف خالل الوالدة وبعد والدة الطفل. يمكن للعالج تخفيض 
خطر النزف وتخفيفه في حالة حصوله فعالً. يختلف العالج من امرأة ألخرى ويعتمد ذلك على تاريخ 

أعراض النزف لديك ولدى عائلتك وكذلك على شدة االضطراب النزفي وكيفية والدتك. قد تحتاج بعض 
النساء لعالج تعويض العامل. تحتاجين لمناقشة حملك ووالدتك مع فريق الناعور حتى لو كنِت ستلدين 

في مشفى أخرى.
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توجيهات عامة
في حال وجود اضطراب نزفي لديك، فمن المفيد أن:

تعلم الجراح أو طبيب األسنان عن االضطراب النزفي إن كنت على وشك القيام بعملية أو   • 
إجراء سني. قد تحتاج لتناول أدويتك لتخفيف خطر النزف قبل العملية وبعدها. قد يحتاج    

الجراح أو طبيب األسنان لالتصال بطبيبك لمناقشة عمليتك.  

أخبر الطبيب أو الممرضة عن االضطراب النزفي إن كنت بحاجة للحصول على لقاح.   • 
يمكنهم إعطاؤك اللقاح تحت الجلد لتجّنب أي نزف مؤلم إلى العضالت.  

تجنب األسبيرين أو أية أدوية غير ستيروئيدية مضادة لاللتهاب مثل األيبوبروفين إال إذا   • 
أخبرك االستشاري الخاص بك بأنها آمنة االستخدام، ألنها قد تسبب تفاقم النزف. استخدم    

أدوية أخرى مثل الباراسيتامول بدالً عنها.  

اسأل طبيب أو ممرضة الناعور إن كان عليك تجنب نشاطات معينة – يمكنك المشاركة   • 
بمعظم الرياضات والنشاطات ولكن من األفضل التأكد مسبقاً.  

اطلب من مركز الناعور تزويدك ببطاقة معلومات عن حاالت النزف   • 
Bleeding Disorder Information Card – عليك إبقاء هذه البطاقة معك على الدوام حتى    

ُتريها عند الطوارئ للطاقم المهتم بك حتى يحصل على المعلومات ذات الصلة وعلى أرقام    
الهواتف للحصول على النصائح.  

يجب أال يتم تطهير الفتيان المصابين باضطرابات نزفية قبل التحدث أوالً مع مركز الناعور   • 
وذلك بسبب خطر النزف الزائد.   

إن أحببت، يمكنك الحصول على قرص التنبيه الطبي MedicAlert أو قطعة مجوهرات. عليك شراؤها 
 medicalert.org.uk ولكن هي طريقة جيدة للتأكد أن معلوماتك الطبية بمتناول اليد دائماً. قم بزيارة

للمزيد من المعلومات.
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المسرد 
ناقل

األشخاص الذين يرثون مورثاً فيه خلل من أحد الوالدين فقط مسبباً اضطراباً متنحياً. 

الصبغي
هيكل من البروتينات والحموض النووية يشبه الخيط ويتواجد ضمن النوى لمعظم الخاليا الحية، يحمل 

المعلومات الوراثية على هيئة مورثات. لدى اإلنسان 22 صبغي مزدوج وصبغَيين جنسَيين اثنين. تحمل 
.Y وصبغي واحد من نوع X بينما الذكور لديهم صبغي واحد من نوع X اإلناث صبغيَين اثنين من نوع

العامل المركز
عامل بروتين تم تغييره إلى مسحوق.

الفيبرين
شرائط من البروتين المنسوجة حول وعبر سدادة صفيحية لتشّكل خثرة دموية.

المورث 
الوحدة األساسية للوراثة. لدى كل مورثة موقعاً محدداً على الصبغي.

علم الجينات
العلم الذي يدرس الوراثة.

الناعور
اضطراب نزفي وراثي لمدى الحياة وفيه يستمر النزف لمدة أطول من المعتاد. يسببه خلل إما في 

بروتينات العامل VIII أو بروتينات العامل IX الالزمة لتخثر الدم.

التهاب الكبد
التهاب كبد يسببه أحياناً فيروس.

وراثي
يمرر عن طريق المورثات من أحد الوالدين إلى الطفل. المورث هو الوحدة األساسية في الوراثة.

نقص المناعة البشرية 
فيروس نقص المناعة البشرية، يسبب هذا الفيروس مرض اإليدز.
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دورة الطمث
كما تسمى »الدورة« أو الطمث. وهو التخلص من بطانة الرحم عبر المهبل. كمعدل وسطي، يحصل 

ذلك كل 28 يوماً ويستمر لمدة ثالثة إلى خمسة أيام.

المشيمة
عضو متصل ببطانة الرحم خالل الحمل. ُيبقي على الدم المتدفق إلى الجنين غير المولود منفصالً عن 

األم.

الُصَفْيحة
جسيم بشكل قرص موجود في الدم ويستخدم أثناء عملية التخثر. يسمى أيضاً لويحة.

اختبار وظيفة الصفيحات
اختبارات دم لتحديد جودة عمل الصفيحات.

سدادة الصفيحات
تصليح ضعيف لوعاء دموي متسرب. ينتج عندما تبدأ الصفيحات بااللتصاق ببعضها البعض عند 

الموقع. إنَّ عملية تشكيل السدادة الصفيحية هي جزء من عملية تخثر الدم.

حمض الترانيكسيمي
عامل مضاد النحالل الفيبرين ومتوفر بشكل حبوب أو غرغرة فموية أو إبر. 
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عن جمعية الناعور
نحن الجمعية الخيرية الوحيدة في كامل المملكة المتحدة لدعم المصابين باضطرابات نزفية وراثية. نشكل 

مجتمعاً مؤلفاً من األفراد والعائالت وممارسي الرعاية الصحية وداعميها.

لقد أجرينا حمالت خالل 70 عاماً لعالج أفضل وكنا مصدراً للمعلومات والدعم ورفعنا الوعي فيما يتعلق 
باضطرابات النزف.  

نود ضمان التالي لكل فرد مصاب باضطرابات نزفية: 
لديه تكافؤ في الفرص  •

لديه الفرصة لالتصال مع اآلخرين ضمن المجتمع  •
لديه المعرفة التي تشعره بالتمكين  •

نقوم بذلك من خالل:
رفع الوعي فيما يتعلق باالضطرابات النزفية  •

تزويد الدعم والمعلومات خالل حياة األعضاء  •
التأثير على ومناصرة سياسة الرعاية االجتماعية والصحة والوصول إلى العالج.  •

يعاني أكثر من 36000 رجل وامرأة وطفل في المملكة المتحدة من اضطراب نزفي مشّخص سنوياً. 
عضوية جمعية الناعور مجانية ومتوفرة للجميع.

يقدم دعم القرائن - من خالل مجموعات محلية عبر المملكة المتحدة والشبكة العالمية للعائالت والمجتمع 
االفتراضي الشبكي )أونالين( - الصداقة وأذن صاغية عند الضرورة باإلضافة إلى تمكين األفراد 

لمشاركة آرائهم وتجاربهم. ونقوم بتضخيم أصواتهم عن طريق جلب األشخاص سويًة للمعلومات والدعم 
من خالل فعاليات مخصصة لكل مراحل الحياة، وبذلك نقلل من العزل ونؤثر على الحكومات وعلى 

سياسات الرفاهية والرعاية الصحية.

يتواجد مجتمعنا في صميم كل ما نقوم به: نعمل بالتعاون مع األعضاء وممارسي الرعاية الصحية 
لضمان اتخاذنا القرارات بتأثير من مداخالتهم وتوجيهاتهم القّيمة.

بما أن االضطرابات النزفية نادرة فلن يصادف الكثير من األشخاص جمعية الناعور. ونحن بشكل 
رئيسي خفّيون خارج نطاق المجتمعات التي نخدمها. ولذلك علينا العمل بجهود مضاعفة لرفع الوعي 

واإلدراك فيما يتعلق باالضطرابات النزفية وللحصول على التمويل الحيوي المطلوب لتوفير للمتأثرين 
خدماتنا التي يستحقونها ويحتاجونها للعيش أفضل حياة ممكنة.

  
لمعرفة المزيد - أو للحصول على العضوية المجانية - زوروا موقعنا االلكتروني على

haemophilia.org.uk أو اتصلوا بنا على الرقم  0780 7939 020.
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مالحظات 



يتم دعم هذا المشروع من قبل تبرع خيري من شركة فايزر المحدودة.

مع الشكر الخاص للدكتورة ماري ماثياس وهي استشارية الناعور في مشفى غريت أورموند ستريت 
الستعراضها هذا الكتّيب ومنشورات الحقائق المرافقة له.

تبذل جمعية الناعور كل الجهد لضمان تزويد خدماتها أحدث وأدّق المعلومات الحيادية فيما يتعلق 
باضطرابات النزيف. نأمل أن هذه المعلومات ستضيف إلى النصائح الطبية التي تحصلون عليها وأن 

ذلك سيساعدكم للمساهمة في القرارات المتعلقة بالعالج والرعاية الخاصة بكم. الرجاء أن تستمروا 
بالحديث مع طبيبكم أو الممرضة المختصة في حال قلقكم تجاه أي أمر طبي.

أعطنا تعليقاتك
إن كان لديك أية تعليقات عن هذا الكتيب أو أي من المعلومات األخرى المرتبطة بنا، فالرجاء إرسالها 

كتابياً إلى رئيس الخدمات والشؤون العامة على العنوان في األسفل.

جمعيتكم: التواصل
The Haemophilia Society
52B Borough High Street

London SE1 1XN
020 7939 هاتف:  0780

info@haemophilia.org.uk :البريد االلكتروني
haemophilia.org.uk :الموقع االلكتروني
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