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المقدمة
يتعلق هذا الكتيب بالناعور من نوع أ وب. ويعطي لمحة عامة عن الناعور ومعلومات عن التشخيص والمعالجة 

والتعايش مع الحالة والتي نأمل أنها ستجيب عن أسئلتكم الرئيسية. وقد ُكِتَب لألشخاص المتأثرين مباشرة بالناعور 
أو ألي شخص مهتم بالتعلم عن الناعور. 

قد تشعر بالقهر إن كنت والداً وتم تشخيص طفلك حديثاً بالناعور ولكن تذكر أنك لست لوحدك وأن الكثير من 
العائالت تواجه نفس المشاكل والمخاوف. الرجاء اتصل بنا فلدينا الكثير من الدعم والمعلومات المتوفرة باإلضافة 

إلى الخدمات لآلباء واألمهات واألطفال. يمكنك معرفة المزيد عبر الموقع االلكتروني أو صفحات الفيسبوك أو 
بالبريد االلكتروني info@haemophilia.org.uk أو باالتصال بنا على    0780 7939 020.

إن النظرة المستقبلية اآلن هي بأفضل صورة للمصابين بالناعور في المملكة المتحدة. أدى التقدم العلمي في فهم 
الناعور إلى تطور عالج فعال. يسمح العالج الحديث لألطفال بالنمو مع الفرصة لمستوى جيد من الحياة وتوفير 

كل الفرص الممكنة لتحقيق إمكانياتهم. 
 

لكل مصاب بالناعور تجربته الخاصة مع هذا االضطراب. ما يحصل مع طفلك قد يكون مختلفاً عن 
تجارب أطفال آخرين.
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الناعور وطفلك  
عند علمكم أن طفلكم مصاب بالناعور سيتولد لديكم شعور بالصدمة والقهر. قد يمر بكم مزيج من المشاعر 

المختلفة مثل القلق والحزن وقد تتساءلون عن كيفية تدبيركم أموركم. كما توجد وفرة من المعلومات التي عليكم 
استيعابها وغالباً بآن واحد فيما يتعلق بحالتهم والعالج. قد يفيد تدوين األسئلة التي تودون طرحها عند زيارتكم 

القادمة لمركز الناعور.

يدرك فريق الناعور أنه سيستغرق بعض الوقت لتعلّم تلك األمور وسيساعدونكم لوضع األسئلة األكثر أهمية 
كأولوية. مثالً، في البداية عليكم في الحقيقة أن تعرفوا العالمات الرئيسية للنزف التي عليكم االنتباه إليها وبمن 

ينبغي عليكم االتصال ليالً أو نهاراً. ومع مرور الوقت واكتساب الخبرة ستتعلمون التعرف على عالمات النزف 
والحكم بما عليكم اّتباعه ولكن يبقى فريق الناعور موجوداً لتوفير الدعم.

بسبب ندرة الناعور فقد تشعر أنت وطفلك بالعزلة والوحدة وبذلك من المساعد أن تتصل مع آخرين بنفس وضعكم. 
من المهم التذكر المستمر بأنه مع العالجات الحديثة يكون للطفل المصاب بالناعور كامل الفرصة للنمو بحيث 

يكون طفالً نشيطاً وبصحته ويمكنه المشاركة تماماً مع الحياة العائلية والعملية وفي المدارس. كما أنه من المهم 
التذكر بأن أخوة طفلك قد يشعرون بعدم حصولهم على نفس القدر من االنتباه وقد يسبب ذلك االنزعاج أو الغضب 

أو الشعور بالعزلة ولذلك يجب إشعارهم بالشمولية وأن تكون لديهم القدرة على قضاء الوقت معكم أيضاً. 

من الطبيعي أن ترغب بحماية طفلك بقدر اإلمكان وخاصة عندما يكون صغير السن. ولكن تركه لتعلّم حدوده، 
ضمن المعقول، هو أمر أساسي لبناء الثقة الذاتية. يجد معظم اآلباء القدرة على االسترخاء مع مرور الوقت بعد أن 

يتعلموا المزيد عن الناعور وتزداد ثقتهم بإدارتها بفعالية.

يجب دمج األخوة واألخوات في النقاشات المتعلقة بالناعور وزيارات المركز. يخفف ذلك من هيبة الناعور بالنسبة 
لهم أيضاً وهذا مهم عند التفكير بالعالج المنزلي. قد تكون األخوات ناقالت للمرض وبذلك قد يساعد مرورهن 

بتجربة جيدة مع إصابة أخيهن بالناعور عندما يبدأن بالتفكير بإنجاب األطفال.

اتصل بمركز الناعور الخاص بك في حال وجود مخاوف عندك فيما يتعلق بطفلك. تأكد من:
وجود أرقام االتصال في هاتفك	 
إعطاء معلومات االتصال ألولئك المنخرطين برعاية طفلك.	 

 

مهما كان نوع القلق أو السؤال الذي تود طرحه على فريق الناعور الخاص بك، فال نعتبر أي سؤال بأنه 
ليس ذات صلة أو سخيف.
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ما هو الناعور؟
الناعور هو اضطراب نزفي وراثي طويل األمد. في الناعور، تكون إحدى البروتينات لعامل التخثر والمهمة لتخثر 

الدم مفقودة إما كلياً أو جزئياً. يستغرق النزف وقتاً أطول من المعتاد للتوقف عند المصابين بالناعور. قد يعانون 
من النزف المفصلي أو العضلي بدون وقوع أذية ولذلك تهدف المعالجة إلى تخفيف النزف العفوي.

  الناعور نوعان، هما:

 	.8(VIII) الناعور من الفئة أ سببه نقص العامل
 	  .9(IX) الناعور من الفئة ب )أيضاً معروف باسم مرض كريسماس( وهو نقص للعامل

تظهر نفس األعراض في كال النوعين من الناعور كما أننا نرثها بنفس الطريقة. ولكن يختلف العالج اعتماداً على 
نوع عامل التخثر الناقص. نحتاج إلى تحاليل دم مختصة لقياس عوامل التخثر إلظهار إن كان العامل VIII أو 

العامل IX هو المتأثر ولمعرفة الكمية الناقصة منه. 

ما سبب الناعور؟  
.X على الصبغي IXو VIII الناعور هو حالة وراثية. تتواجد المورثات المسؤولة إلنتاج العامل

ما هو الصبغي؟
تحتوي كل خلية في الجسم على هياكل تسمى الصبغيات. الصبغيات هي سلسلة طويلة من المواد الكيميائية 
المعروفة باسم الحمض النووي الريبي المنقوص األوكسجين DNA. يتم ترتيب هذا الحمض النووي الريبي 

المنقوص األوكسجين إلى مئات من الوحدات التي تسمى بالمورثات التي تحمل التعليمات لصنع البروتينات مثل 
عوامل التخثر وأمور أخرى مثل لون العيون.

تحتوي كل خلية على 46 من هذه الصبغيات مرتبة بشكل 23 زوجاً. يعرف كل زوج بالصبغيات الجنسية ألنها 
تحدد جنس الشخص.

تملك الفتيات نسختين من الصبغي X وللذكور صبغي X واحد وآخر من نوع Y. تنتج األم بيضة تحتوي على 
صبغي X واحد. ينتج الوالد النطاف والتي من الممكن أن تحتوي على إما الصبغي X أو الصبغي Y. في حال 

إعطاء الوالد الصبغي X من طرفه، تنجب األم فتاة. ولكن في حال إعطائه الصبغي Y فيتم إنجاب فتى.



6

فهم الناعور

في حال وجود مورث فيه خلل الناعور عند الصبغي X للرجل، سيكون وقتها مصاباً بالناعور. أما األنثى التي لديها 
مورث الناعور المختل على واحدة فقط من صبغي X لديها، ُتعَرف وقتها بأنها ناقلة.

يشوش قليالً استخدام مصطلح الناقلة وذلك ألن بعض النساء الناقالت للناعور قد يكون لديهن مستوى منخفض جداً 
من عوامل التخثر ويعني ذلك أنهن مصابات بنوع خفيف من الناعور. قد تسمع بعض األطباء يستخدمون مصطلح 

متغاير الزيجية بدل الناقل. ُيعَرف نمط الوراثة بأنه مرتبط بالمورث X أو المورث الجنسي المتنحي.

ال ُتعَرف في بعض إصابات الناعور وجود حاالت في العائلة. قد يكون سبب ذلك أن الخلل في مورثة الناعور 
جديد - ُيعرف ذلك بالطفرة العفوية - أو أنه ال يوجد علم بذكور مصابين في العائلة.

هل يمكن للفتيات اإلصابة بالناعور؟
يمكن للفتيات أيضاً اإلصابة بالناعور. في معظم األحيان ال ُتظِهر الكثير من الفتيات أعراض الناعور. تملك بعض 

الفتيات الناقالت للناعور عوامل تخثر منخفضة مما يعني أنهن أنفسهن مصابات بنوع ما من الناعور.. 

كما قد تكون لديهن بعض األعراض مثل الرعاف األنفي المتكرر والمطّول أو دورات طمث مطّولة )غزارة 
الطمث( أو نزف مطّول عند الجروح أو تشّكل كدمات بسهولة.   

يجب تحديد الفتيات التي تظهر لديهن األعراض بأنهن مصابات بالناعور من شدة محددة تماماً مثل الفتيان 
المصابين بالناعور.
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موجز عن احتمالية الوراثة
سيكون لكل من أبنائها احتمالية 50٪ (1 من كل 2) 

باإلصابة بالناعور
احتمالية إنجاب ناقلة ابناً لديه الناعور

احتمالية 50٪ (1 من 2) لكل من بناتها أن تكون ناقلًة. احتمالية إنجاب ناقلة ابنة تكون ناقلًة.
معدوم – إال إذا كانت أم ابنه هي ناقلة. احتمالية لرجل مصاب بالناعور أن ينجب ابناً مصاباً 

بالناعور.
ستكون كل بناته ناقالت. احتمالية لرجل مصاب بالناعور أن ينجب ابنة تكون 

ناقلًة.

الوراثة المرتبطة بالمورث X المتنحي

أم ناقلة

ابنة ناقلة ابن متأثرابنة ناقلة ابنة غير متأثرةابن غير متأثر ابن غير متأثرابنة ناقلة ابن غير متأثر

أب غير متأثرأم غير متأثرة أب متأثر
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الناقلون
ستحمل جزء من اإلناث مستويات منخفضة من العامل VIII أو IX مما سينتج بالناعور من المستوى الخفيف أو 

المتوسط أو الشديد في حاالت نادرة.

ال يجوز االفتراض أن األنثى التي ترعرعت مع والد مصاب بالناعور بأنها ستفهم أنها ناقلة له، أو أن تكون أخت 
أو ابنة عم/ ابنة عمة/ ابنة خال/ ابنة خالة لذكٍر مصاب بالناعور على دراية بأنها قد تكون ناقالً. تحتاج الفتيات أثناء 

نموهن للحصول على المعلومات المناسبة ألعمارهن باستخدام لغة يمكن فهمها.

يوجد نوعان مختلفان الختبار الدم لناقل الناعور. كما توجد أمور أخرى يجب اعتبارها عند تقرير متى يجب القيام 
بها.

IX أو VIII اختبار مستوى العامل
يتم إجراء هذا االختبار لمعرفة إن كان لدى الفتاة مستوى منخفض من العامل وبذلك تنزف أكثر من المعتاد. هذه 

المعلومات مهمة لصحتها وسالمتها في حال وقوع حادث معها أو احتاجت للخضوع لعملية. عندها يمكنها الحصول 
على المشورة والعالج الصحيَحْين لمنع النزيف. كما أنه من المفيد معرفة ذلك قبل بدء دورات الطمث لديها حتى 

تكون لديها الدعم والمشورة في حال غزارة الدورات عندها. 

وبذلك نوصي باختبار مستوى العامل لكل الفتيات الناقالت أو المحتمل أن تكون ناقالت. إن مستوى منخفض من 
العامل لوحده يدل على أن الفتاة قد تكون ناقلة ولكن ال نعلم من االختبار إن كانت ناقلة وراثياً أم ال.

وبنفس الوقت فإن المستوى الطبيعي ال يعني أن الفتاة غير ناقلة وراثياً. وإلى أن يتم اختبار مستوى العامل ينبغي 
االفتراض أن الفتاة قد يكون لديها مستوى منخفض للعامل ويجب تبليغ أي طبيب تتم استشارته ألنه قد يضطر 

التخاذ خطوات معينة عند قيامه بجراحة أو معالجة إصابة شديدة.

من هو المحتمل أن يكون ناقالً للناعور؟
من المحتمل ناقل إلزامي

أي ابنة بيولوجية أو أخت أو أم أو جدة من طرف األم 
أو خالة أو عمة أو ابنة أخ/ ابنة أخت أو ابنة عم/ابنة 

عمة/ابنة خال/ابنة خالة لناقل الناعور.

أم بيولوجية لطفل مصاب بالناعور وبدون تاريخ 
أَُسري معروف للناعور أو نواقل للناعور.

أي ابنة بيولوجية ألب مصاب بالناعور.

أي أم بيولوجية لطفل مصاب بالناعور ولديها على 
األقل فرداً آخراً من العائلة مصاباً بالناعور )أخ أو جد 
من طرف األم أو عم/ خال أو ابن أخ/ ابن أخت أو ابن 

عم/ابن عمة/ابن خال/ ابن خالة( أو معروف أنه ناقل 
للناعور )أم أو أخت أو الجدة من طرف األم أو عمة/ 

خالة أو ابنة عم/ابنة عمة/ابنة خال/ابنة خالة(.

أي أم بيولوجية لطفلين أو أكثر مصابين بالناعور.
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اختبارات لمعرفة إن كانت الفتاة أو االمرأة ناقلة
في معظم الحاالت يمكن إيجاد نوع التغير في مورثة الناعور المسببة للناعور في أي عائلة عن طريق فحص 

الحمض النووي الريبي المنقوص األوكسجين DNA في شخص مصاب بالناعور. بهذه الطريقة يغدو باإلمكان 
معرفة فيما إذا كانت إحدى األقارب اإلناث ناقلة لنفس الخلل في المورث. في حال اكتشاف الخلل تكون هي ناقلة.

على نقيض اختبار العامل، األمر غير واضح من ناحية متى ينبغي القيام بهذا االختبار. تختلف اآلراء عن مزايا 
ومساوئ العلم في عمر مبكر. ينبغي مناقشة هذا األمر مع فريق الناعور. ولكن من المهم لإلناث الشابات أن تكّن 

على علم قبل الحمل.   

من الذي يتأثر بالناعور؟
يتأثر حوالي 1 من كل 5000 ذكر بالناعور من النمط أ. الناعور من النمط ب أكثر ندرة حيث يصيب حوالي 1 لكل 

30000 من الذكور. قد يتواجد أنواع أخف وطأة من الناعور لدى 30-50٪ من الفتيات الناقالت. يصيب الناعور 
األشخاص من كافة األصول العرقية المختلفة ومن كل أنحاء العالم.

ما شدة الناعور؟
يصنف الناعور على أنه شديد أو متوسط أو خفيف اعتماداً على كمية عامل التخثر المفقود. يتم قياس مستوى عامل 

التخثر VIII أو IX في الدم عند مخابر مختصة. وبشكل عام، كلما انخفض المستوى، كلما سيعاني المصاب من 
مشاكل نزفية أكثر إن لم يحصل على العالج.

سيكون مستوى عامل التخثر تقريباً متشابهاً من جيل إلى آخر. ولذلك ستحمل بنات الرجل المصاب بالناعور الشديد 
المورث المسبب للمرض الشديد. لن يتغير ذلك إلى المتوسط أو الخفيف. وكذلك األمر للرجال المصابين بالناعور 

المتوسط أو الخفيف حيث سيحمل أطفالهم نفس المستوى. 
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نمط الميل للنزف  مستوى العامل VIII أو العامل 
IX في الدم

)طبيعي: 50 إلى ٪150(

التصنيف

 سهولة الكدمات ومن ضمن ذلك 	 
     من الفم واألنف

 النزف إلى المفاصل أو العضالت 	 
      والتي قد تحدث حتى بغياب مسبب 

     واضح.
 النزف بعد إجراءات سنية أو 	 

      جراحية أو إصابات من ضمنها 
     صدمات أو ارتطامات بسيطة. 

أقل من 1٪ من المستوى الطبيعي شديد

سهولة الكدمات	 
النزف بسبب إصابة بسيطة	 
نزف عفوي من فترة إلى أخرى	 
 من المحتمل أن يكون لديه مشاكل 	 

      بعد الخضوع لعمليات جراحية أو 
      إجراءات سنية أو أذية سيئة أو 

     االثنين. 

1 إلى 5٪ من المستوى الطبيعي متوسط

سهولة الكدمات	 
 عادة يحصل النزف بعد اإلصابة 	 

      أو إجراءات جراحية أو سنية )قلع 
     السن(

 قد ال تحصل مشاكل نزفية أبداً 	 
     تتطلب رعاية طبية

 قد ال يتم التشخيص إال في مراحل 	 
      الحقة من العمر إن لم يكن يمارس 

      رياضات التماس أو إن لم تقع له 
     إصابات أو خضع لعمليات

 قد تعاني اإلناث أيضاً من دورات 	 
      طمث مطولة أو غزيرة )غزارة 

     الطمث( 

فوق 5٪ من المستوى الطبيعي خفيف

مع فهم شدة الناعور عند طفلك ونمط النزف لديه، فبمرور الوقت سوف تعلم ما الذي سيسبب النزف 
وكيف ستؤثر عليه وأفضل الطرق للمساعدة.
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عالمات وأعراض الناعور
ال ينجرح المصابون بالناعور بسهولة أكثر وال ينزفون أسرع من المعتاد، ولكنهم ينزفون لمدة أطول.   

الجروح والخدوش
في معظم الحاالت ال تشّكل الجروح أو الخدوش مشاكل. عادة يكفي الضغط البسيط إليقاف النزف.

الكدمات
الكدمات شائعة عندما يبدأ األطفال بالزحف أو المشي. قد يحصلون على الكدمات على الركب واألكواع عندما 

ينتقلون إلى مرحلة الزحف والوقوف، أو عندما يقعون أو يتدحرجون على لعبة أو أسطح قاسية.

وعندما يبدؤون بالوقوف والمشي فقد تظهر الكدمات على مؤخرتهم في حال وقوعهم أو جلوسهم فجأة. قد تبدو 
الكدمات سيئة ولكنها ال تحتاج عادة للعالج. ولكن في حال تورم الكدمة ووجود ألم هناك، فقد يفيد العالج آنذاك 

)انظر إلى: المفاصل والعضالت في األسفل(.

النزف المطّول
عادة يستمر النزف مطّوالً عند المصابين بالناعور بعد الجروح الكبيرة أو عمليات جراحية صغيرة مثل قلع السن 

أو التطهير. من الممكن استمرار ذلك لعدة أيام. ال يوجد سبب يمنع أي مصاب بالناعور من الخضوع لعمليات عند 
تناولهم العالج المناسب. 

المفاصل والعضالت
المشكلة الرئيسية عند الناعور الشديد هي النزف الداخلي إلى المفاصل والعضالت. كلنا نؤذي األنسجة بطرق 

بسيطة عند ممارستنا للنشاطات اليومية ولكن يقوم معظم األشخاص بإصالح ذلك الضرر تلقائياً.

مع الناعور الشديد، قد تستمر الشقوق الصغيرة عند األوعية الدموية في المفاصل والعضالت بالنزف. أحياناً يتم 
وصف هذه النزوفات بأنها "عفوية" ألنه من المستحيل تحديد سبباً واضحاً لها مثل الصدمة أو الوقوع.
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قد ال يتمكن األطفال الصغار من وصف األلم الذي يشعرون به، ولذلك تتضمن بعض العالمات التي يجب االنتباه 
إليها ما يلي:

البكاء  	
 تفضيل عضو ما – قد يمسك الرضيع زجاجة الحليب باليد المعاكسة لليد المعتادة أو قد يستخدم الطفل 	 

الصغير اليد المعاكسة ليأكل بها.  
الهيجان	 
 رفض السير – قد ال يرغبون بالحركة أو قد يسيرون ولكن مع محاولة عدم وضع الثقل على الساق 	 

المتأثرة.   

 قد يصف األطفال األكبر:

عدم االرتياح	 
صعوبة الحركة	 
األلم	 
القساوة	 
التورم	 
النمل بداخل المفصل	 
 دفء	 

نزف المفاصل
الركب والكواحل واألكواع هي األكثر تأثراً.	 
 تبدأ عادة مع الشعور بالتّيبس والنمل أو البقبقة أو الدفء. يشعر الطفل بهذه اإلحساسات قبل ظهور أي 	 

من العالمات الخارجية.  
تتزايد ألماً مع امتالء المفصل بالدم.	 
قد تتورم وتصبح دافئة ويصعب تسويتها بشكل مستقيم.  	 

يسبب النزف إلى المفصل ضرراً للمفصل. وحالما يتضرر المفصل يبدأ النزف بالتكرر ويمكن للضرر أن يصبح 
دائماً. ُيعَرف ذلك بالمفصل المستهدف.

النزف العضلي 
قد يتورم الذراع أو الساق المتأثَرين أو يصبحون مؤلمين أو مؤلمين عند اللمس.	 
قد ال تكون الكدمات القريبة من السطح واضحة في بادئ األمر.	 
 يمكن لالنتفاخ في العضالت األعمق أن تضغط على األعصاب أو الشرايين مسبباً الخدر والنمل. يتطلب 	 

ذلك المعالجة الطارئة والرعاية الطبية لمنع حدوث الضرر الدائم.  
قد يحصل ذلك أيضاً لشخٍص ما بعد حادث أو أذى نتيجة ممارسة الرياضة.	 
في البداية قد ال تتم مالحظته أو قد ال يكون غير مريح.	 

دم في البول
قد يكون الدم في البول أحمر أو بني. وقد يختفي مع شرب كمية وافرة من المياه. ولكن قد تكون عالمة على وجود 

التهاب وقد تحتاج للعالج لوقف النزف.
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النزف الخطير
تكون بعض أنواع النزف خطيرة مثل عند اإلصابة بالرأس أو العنق أو الوجه. وهي تحتاج للعالج الفوري ويجب 

تقييمها في المشفى.

تكون إصابات الرأس دائماً خطيرة وخاصة إن فقد الطفل وعيه. إن النزف إلى الدماغ غير شائع ولكنه قد يحصل 
بدون إصابة واضحة. تتضمن العالمات:

التشوش	 
الحدقات المتوسعة أو غير المتساوية	 
النعاس	 
الصداع	 
التهيج	 
الخمول	 
الغثيان أو اإلقياء أو كالهما	 
السير بشكل غير متوازن	 
ضعف في الساق أو الذراع 	 

نادراً، يمكن أن يتواجد لدى الرّضع المصابين بالناعور الشديد نزيف في الدماغ. ولذلك من المهم معرفة هذه 
العالمات المحتملة التالية:

صعوبة في اإلطعام	 
تنفس غير منتظم	 
التهيج	 
نوبات صرع	 
نعاس	 
إقياء	 

النزف في الرقبة خطير بسبب احتمالية سد المجاري التنفسية. يجب االهتمام باأللم واأللم عند اللمس فوراً.  

نزوف أخرى
قيء مدمى	 
سعال دموي	 
 وجود دم في البراز )قد يبدو كالدم أو يكون أسود اللون وكأنه قار( هو عالمة للنزف في الجهاز المعدي 	 

المعوي.  

من المهم االتصال بفريق الناعور الخاص بك على الفور في حال وجود أي من العالمات أو 
األعراض المدرجة أعاله.
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 كيف يتم تشخيص ومعالجة الناعور؟ 
 

التشخيص
يمكن االشتباه أو توقع تشخيص الناعور عندما يتواجد الناعور ضمن السيرة الطبية للعائلة، أو قد ال تتوقعونها أبداً. 

تؤدي التحقيقات التالية إلى التشخيص:

تاريخ وعالمات وأعراض النزف	 
تاريخ عائلي للنزف	 
تاريخ عائلي للناعور	 
 اختبارات دم: قد يشير اختبار عام لتخثر الدم - ُيدعى مسح التخثر ويتم في كافة المشافي - إلى الناعور 	 

.IX والعامل VIII ويؤدي إلى التحويل الختبارات محددة للعامل  

وجود ناعور في العائلة
في حال وجود تاريخ للناعور في العائلة فمن المحتمل أن يكون الوالدان على اتصال بفريق الناعور في أقرب مركز 

لهم وكانت قد أتيحت لهما الفرصة للتحدث عن الخيارات المتوفرة لديهما قبل أو بعد الحمل. وغالباً يكونا قد علما 
جنس الجنين قبل الوالدة.

في حال كون الناعور شديداً في العائلة فمن المتوجب أن يكون الحمل قد تم التخطيط له بحذر وتم أخذ عينة دم من 
الحبل السري للوليد فور والدته لقياس مستوى العامل VIII أو العامل IX. بالرغم من معرفة أنه توجد احتمالية 1 من 

2 بأن الطفل الذكر سيكون مصاباً بالناعور، مع ذلك يستغرق التعود على التشخيص فترة من الزمن.
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ومع أن األم غالباً لديها فهم جيد للناعور ضمن عائلتها ولكن يتأثر ذلك بتجربة العائلة وقد ال تكون على علم بأحدث 
المستجدات من ناحية العالج. قد ال يكون والد الطفل على علم تام للناعور وسيطلب االستشارة. يهدف فريق 

الناعور لإلجابة عن األسئلة وتقديم الشروح الواضحة لكال الوالدين.

إن تواجد تاريخ للناعور الخفيف أو المتوسط ضمن العائلة، يمكن أيضاً أخذ عينة دم من الحبل السري للوليد. ولكن 
بما أنه قد ال تصل مستويات العامَلْين VIII وIX إلى مستوى الخط القاعدي إلى أن يبلغ الرضيع الستة أشهر من 

العمر فقد نحتاج للقيام باختبارات الدم مرة أخرى في تلك المرحلة. يعطي ذلك صورة أوضح عن احتمالية إصابة 
الطفل بالناعور.

ال تاريخ عائلي للناعور
ال يوجد تاريخ عائلي للناعور على األقل عند ثلث األشخاص المشخصين حديثاً بالناعور. قد يستغرق التشخيص 

بعض الوقت وتكون التجربة صادمة. يتم اكتشاف الناعور الشديد عن طريق الكدمات التي تظهر عندما يبدأ الجنين 
بالزحف أو التعلم على الوقوف. 

ولكن قد يتم اكتشافه أبكر من ذلك كما هو موضح في األمثلة التالية:

 قد يكون قد نزف خارج الجمجمة أو ضمن الدماغ بعد الوالدة وخاصة إن كانت الوالدة مطولة أو 	 
معقدة. يكون الناعور قد تم تشخيصه خالل االختبارات العديدة التي أجريت له. يكون ذلك صعباً للغاية    
للعائلة التي تحاول استيعاب المعلومات وتدبير مخاوفهم المتعلقة بوضعه الصحي العام في الوقت ذاته.     

 ربما احتاج عملية أو إجراء سّبَب كميًة غير متوقعة من النزيف. ربما أدى ذلك إلى تحقيقات إضافية 	 
وتشخيص الناعور.    

 ربما لديه كدمات بدون سبب واضح مما أدى إلى أن تأخذه العائلة إلى الطبيب العام أو المشفى 	 
للمشورة. قد يؤدي ذلك الختبارات الدم وتشخيص الناعور والتحويل ألقرب مركز للناعور. ولكن بما    

أن ظهور الكدمات عند رضيع لم يبدأ بعد بالزحف تثير القلق عن احتمالية األذى المقصود )عندما    
يؤذي البالغون الطفل( فأحياناً يكون أطباء األطفال والعاملين االجتماعيين منخرطين بالموضوع قبل أن    

ُتظهر اختبارات الدم تشخيَص الناعور. في حال تأّخر الوصول إلى تشخيص الناعور وبدء إجراءات    
حماية الطفل، فيكون على العائلة التأقلم مع التشخيص باإلضافة إلى الغضب والضيق اللذين يشعرون    

بها نتيجة التنويه عن اإلصابة المتعمدة.      

قد ال يتم تشخيص الناعور المتوسط أو الخفيف إال عند المراحل المتأخرة من الطفولة أو في بعض األحيان 
عند الكبر. قد ال يتم االشتباه بالتشخيص إال في حال نزف بعد عملية أو قلع سن أو بعد وقوع إصابة.
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العالج  
تتوفر أنواع مختلفة من العالج لتدبير الناعور وقد تتغاير اعتماداً على شدته. يخفف العالج الفوري والفعال ومنع 

النزف خطر التعقيدات وتعطيل الدراسة والعمل والحياة العائلية بشكل كبير.

مركزات عوامل التخثر
يمكن السيطرة على النزف أو منعه بتعويض عوامل التخثر المفقودة من الدم عبر التسريب الوريدي لمرّكز عامل 

التخثر. يتم زيادة مستوى العامل VIII أو IX بشكل مؤقت، ولذا يجب تكرار التسريب الوريدي.
قد يكفي استخدام التسريب الوريدي مرة واحدة بالنسبة للنزف الخفيف. أما عند النزيف األقوى أو عندما يتأخر 

استخدام التسريب الوريدي األول فقد نحتاج للعالج مرة أو مرتين يومياً إلى أن يتوقف النزف.
ز المصنَّع VIII وIX باستخدام تقنية جينية وال يتم صنعها من الدم. يتم تركيب العامل المركَّ

يحتاج جميع المصابين بالناعور للعالج في حال النزف. كما قد يكون ضرورياً لمنع النزف في حال احتياجهم 
لعملية أو إصابتهم بأذية ويكونون بذلك معرضين للنزف. 

تعطى مرّكزات عوامل التخثر وريدياً )إلى الوريد( عبر إبرة إلى مجرى الدم. يمكن وضع مرهم للتخدير 
الموضعي على جلد األطفال قبل الحقن لتخفيف األلم. يكون حجم الثقب الذي تسببه اإلبرة صغيراً وال ينتج عنه 

نزف زائد.

يمكن إعطاء العالج بطريقتين

	 أطفال صغار للغاية
 	 بعض البالغين المصابين بالناعور 

   الشديد
 	 األشخاص المصابون بالناعور 

   المتوسط أو الخفيف

يتم تقديم العالج عندما يحصل النزف 
مثالً بعد إصابة

عند الطلب

	 األطفال المصابون بالناعور الشديد
 	 بعض البالغين المصابين بالناعور 

   الشديد
 	 األشخاص المصابون بالناعور 

    المتوسط والذين لديهم مشاكل نزفية 
   متكررة

يتم إعطاء العالج بانتظام لمنع النزف 
قبل بدئه الوقاية
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عالج العمر النصفي المعياري
تبقى مرّكزات العوامل ذات العمر النصفي المعياري في الدم لفترة قصيرة نسبياً وتتطلب تكرار الحقن للوقاية – 

كل 2-3 أيام للناعور أ ومرتين أسبوعياً للناعور ب.

د عالج العمر النصفي الممدَّ
هذه هي منتجات العامل VIII أو FIX والتي يمكنها البقاء في مجرى الدم لمدة أطول. إن كان هذا العالج مناسباً 

لطفلك فقد يكون قادراً على الحصول على اإلبر لمنع النزف )وقاية( بشكل أقل تكراراً أو أن يبقى على نفس 
الجرعة / الجدول ويكون لديه مستويات قاعية أعلى. غالباً، سيحتاجون عدداً أقل من اإلبر للسيطرة على أي نزيف 

لديهم. تكون األعمار النصفية عند األطفال أو الشباب أقصر مما هي عليه عند البالغين.

العالج تحت الجلد
إيميسيزوماب هو عالج تحت الجلد يتم استخدامه لمنع أو تخفيف النزف عند المصابين بالناعور الشديد أ ويعطى 

أسبوعياً أو كل أسبوعين أو مرة في الشهر. وهو جسم مضاد يحاكي عمل العامل VIII. يمكن وصف إيميسيزوماب 
للرضع الصغار.

ولكن، ال ينضج نظام التخثر تماماً إال عند بلوغ الستة أشهر من العمر ولذلك عليك المناقشة مع فريق الناعور 
الخاص بك فيما يتعلق بالخيار األفضل لك ولطفلك. إن إيميسيزوماب ليس عالجاً للنزف أو اإلصابات الخطيرة أو 

الجراحة الكبيرة. ينبغي إعطاء العامل VIII لمعالجة النزف.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة وقعنا االلكتروني 
haemophilia.org.uk/resources/publications/factsheets/

 

 

يجب معالجة النزف بأسرع فرصة ممكنة. يساعد العالج الفوري بتخفيف األلم بسرعة وإنقاص زمن 
التعافي وتخفيف فرصة الضرر الدائم.
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الوقاية
يهدف العالج بالتسريب الوريدي المنتظم لعامل التخثر إلى منع الضرر طويل األمد الذي يحصل بسبب النزف إلى 
المفاصل والعضالت. تعمل الوقاية بإيقاف النزف الذي يحصل بدون إصابة واضحة والذي كثيراً ما ُيسمى النزف 

العفوي. كما أنها تخفف خطر النزف من اإلصابات البسيطة.

أظهرت البحوث أن الوقاية تمنح األطفال أفضل الفرص للوصول إلى سن الرشد بدون تضرر مفاصلهم. يتم تقرير 
عدد تكرار هذه التسريبات الوريدية اعتماداً على الفرد ولكن عادًة كل ثاني يوم للناعور أ و2-3 مرات أسبوعياً 

للناعور ب ألن العامل IX يبقى في مجرى الدم لمدة أطول.

المعالجة المنزلية
يتعلم معظم المصابون بالناعور الشديد وبعض المصابين بالناعور المتوسط كيفية معالجة أنفسهم أو أطفالهم 

 باستخدام عوامل التخثر في منازلهم. تكون للمعالجة المنزلية العديد من المزايا:

تجعل العالج المنتظم ممكناً  	
يمكن إعطاء العالج بأسرع وقت ممكن بعد بدء النزيف	 
يسبب تعطيالً أقل للمنزل أو المدرسة أو العمل	 
استقاللية أكثر وتحكم أكبر من الوالدين أو األشخاص المصابين بالناعور	 
تقليل الحاجة للذهاب إلى المشفى	 
 يقلل العالج المبكر زمن المعافاة ويقلل من الضرر الدائم	 

في البداية يتم تعليم اآلباء من ِقَبل ممرض مختص بالناعور عن كيفية إعطاء العالج للطفل. ومع مرور الزمن 
 يتعلم األطفال كيفية العالج الذاتي. يتمكن معظمهم من القيام بذلك في غضون بلوغهم سن المدرسة اإلعدادية.

نحتاج إلبرة الفراشة التي ُتدخل إلى الوريد في اليد أو الذراع، ويتم تمرير عامل التخثر وتزال اإلبرة. أو كبديل، 
عند األطفال الصغار كثيراً أو أولئك الذين تصعب إدخال اإلبرة إلى الوريد، فيمكن استخدام قسطرة بوابية لجعل 

الحقن أسهل.   

وهي أداة صغيرة تغرس تحت الجلد )باستخدام مخدر عام في غرفة العمليات(. يحتوي جزء من القسطرة على 
حاوية صغيرة تسمى الخزان وهي التي توضع تحت الجلد. يمكن وضع إبرة خاصة إلى البوابة عبر الجلد وبذلك 

يمكن تمرير العامل.
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عالجات أخرى

)®DDAVP( ديسموبريسين
DDAVP® هو دواء مصنَّع قد يكون مناسباً للبعض المصابين باألنواع األخف من الناعور أ. يسبب الدواء 

تحرير العامل VIII المخزن ضمن بطانة األوعية الدموية، وبذلك تزداد كمية العامل VIII الذي يدور في الدم. 

تكون هذه الزيادة كافية للتحكم بحاالت النزف البسيطة ولمنع النزف الناجم عن عمليات صغيرة مثل العمليات 
السنية. ُيعطى الدواء كإبرة تحت الجلد )تحت الجلد كاللقاحات( أو كرذاذ أنفي. ال ينجح الدواء مع الناعور الشديد 

.VIII بسبب انعدام مخزون للعامل

حمض الترانيكسيمي 
حمض الترانيكسيمي هو دواء يساعد على اإلبقاء على الخثرة بعد تشكلها. يأتي بهيئة حبوب أو شراب كما يمكن 
استخدامه كغرغرة فموية. وهو مفيد خصيصاً عند النزف الفموي واألنفي أو دورات الطمث الغزيرة. غالباً يتم 

استخدامه بنفس الوقت الذي نستخدم فيه عامل التخثر أو DDAVP® ولكن من الممكن استخدامه بمفرده.

قسطرة بوابية
ُتستخَدم القسطرة البوابية عند األطفال المصابين باضطرابات نزفية شديدة. وهي أداة صغيرة يتم إدخالها جراحياً 

تحت الجلد. تشّكل هذه األداة طريقة أريح لتلقي األطفال عالجهم بدالً من عن طريق الوريد.

يمكن أن تظهر األورام الدموية أو الكدمات على سطح البوابة بعد تقديم العالج. يتم مراقبة األطفال الذين لديهم 
هذه القساطر البوابية عن كثب في حال ارتفاع درجة حرارتهم وخاصة إن لم تكن هذه الحمى نتيجة مرض 

طفولي، حيث أن هذه الحمى تشير إلى تعّرض محتمل لاللتهاب.
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في حال تحديد التهاب للبوابة سيتم إعطاء الطفل مضادات حيوية. غالباً يتم معالجة االلتهاب لعدة أيام في المشفى.

يمكن لألطفال المركَّب لديهم القسطرة البوابية ممارسة الرياضة ولكنه من األفضل تجنبهم لرياضات التماس ألنه 
في حال االرتطام بالبوابة قد يكون ذلك مؤلماً أو قد يسبب ضرراً. السباحة بوجود القسطرة البوابية مسموح بها.

PRICE تدبير النزف المفصلي باتباع برايس
من المهم عدم تجاهل عالمات النزف المفصلي. إن العالج المبكر باستخدام عامل تخثر مركز مهم للغاية لتخفيف 

خطر ضرر المفاصل.
إلى جانب مصل عامل التخثر ومسكن األلم )باراسيتامول(، تساعد الخطوات التالية على المعافاة والراحة.

 الوقاية حاولوا عدم وضع وزن على المفصل أو العضلة لبضعة أيام. إن كان الكاحل أو الركبة فحاولوا 	 
استخدام العكازات.  

الراحة حاولوا عدم االستخدام، يساعد ذلك في المعافاة.	 
 الثلج لمدة 10-15 دقيقة كل ساعتين. يساعد ذلك باأللم والتورم. قوموا بلف الجليد بمنشفة رقيقة أو 	 

قطعة قماش ناعمة حتى ال تكون بتماس مباشر مع الجلد حتى ال تسبب حروق ثلجية.  
 الضغط استخدموا الحجم الصحيح للضمادات المطاطية حتى تشعر باالرتياح. يساعد ذلك بتخفيف 	 

التورم.  
الرفع ارفعوا وادعموا الساق أو الذراع المتأثرة لتخفيف التورم. 	 

مع تقدم طفلكم بالسن سيتعلم اإلحساس المرافق للنزف وسيتمكن عادة من إعالمكم عندما يحصل النزف لديه. إن 
كنت غير متأكد إن كان طفلك لديه نزف فتأكد من فريق الناعور. سيوفر ذلك لكم راحة البال حتى لو كانت شكوكك 

في غير محلها.
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العالج الجيني
العالج الجيني هو تقنية عالجية تستخدم المورثات )الجينات( أو مواد جينية لعالج أو منع المرض. وبعد الكثير من 

الدراسات المتعلقة بالعالج الجيني والناعور، بات العالج اآلن متوفراً ولكن فقط للبالغين.

لم يتم ضم األطفال بعد للتجارب المتعلقة بالعالج الجيني. على الباحثين فهم اآلثار طويلة األمد للعالج الجيني عند 
البالغين قبل إعطائها لألطفال ألن األثر قد يستمر مدى الحياة. 

إن األطفال في مراحل مبكرة من التطور وقد يتم تسريع أو تغيير بعض العمليات - مثل االستجابة المناعية أو 
كيفية إنتاج البروتينات – عند األطفال. من الممكن في مرحلة ما من المستقبل أن يتم تطوير تجارب سريرية 

تتضمن األطفال وتصبح متوفرة آنذاك.

كما ننصح بالوقاية لألطفال المصابين بالناعور الشديد حتى ُننقص عدد مرات النزف وللمساعدة بحماية أمراض 
المفاصل. لن تعالج العالجات الجينية ضرر المفاصل ولذلك من المهم تدبير كافة نزوف المفاصل وإعادة التأهيل 

للوقاية من الضرر طويل األمد مثل المفصل المستهدف.
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التعقيدات المحتملة للناعور

المثبطات
المثّبط هو جسم مضاد يقوم الجهاز المناعي )آلية الدفاع في الجسم( بتشكيله عندما يعتبر عامل التخثر الذي 

نقوم بحقنه كجسم أجنبي. يزيل المثبط عامل التخثر قبل قيامه بعمله لوقف النزيف. تؤثر األجسام المضادة عادة 
بالمصابين بالناعور الشديد أ في الطفولة المبكرة، ولكنها قد تتواجد في مراحل الحقة من الحياة مع األنماط األخف 

شدة من الناعور. ال نراها كثيراً مع المصابين بالناعور من النوع ب.

تؤثر أحياناً جرعات أعلى من عامل التخثر على وقف النزيف ولكن عادة نحتاج لعالج بديل. كما يوجد عالج 
اسمه:

)ITT( عالج التحمل المناعي
ُتعطى جرعات مرتفعة ومتعددة من العامل مما يهدف إلى التخلص من المثبط حتى يعود المصاب بالناعور إلى 

ل لديهم المثبط الحصول على استشارة خبيرة ودعم من فريق مركز  العالج االعتيادي. يمكن لألشخاص الذين تشكَّ
الناعور المختص بهذا المجال.

إيميسيزوماب )لألشخاص الذين لديهم مثبط(
يتوفر هذا لألشخاص المصابين بالناعور أ ولديهم مثبط للعامل VIII. يمكن استخدامه للوقاية لمنع النزف. إنه ليس 
عالجاً للنزف أو اإلصابات أو بعد العمليات الكبيرة. ويعطى كإبرة تحت الجلد إما أسبوعياً أو كل أسبوعين أو مرة 

كل 4 أسابيع.
 

تلف المفاصل والعضالت
يمكن للنزف التسبب بضرر دائم للعضالت والمفاصل. ولهذا السبب نجد أهمية الوقاية المنتظمة والعالج الفوري 

ألي نزف. عندما يؤثر النزف على مفصل أو عضلة فإن العالج الفيزيائي مهم للغاية للمعافاة الجيدة.

يمكن أن يحصل ضرر للمفصل بعد نزف كبير وحيد ولو أنه عادة نتيجة نزف متكرر إلى المفصل نفسه عبر سنين 
عديدة. يضر النزف بالغشاء الزليل )بطانة المفصل( باإلضافة إلى الغضروف واألربطة واألنسجة المحيطة. 

يؤدي ذلك إلى ألم رثوي )تابع اللتهاب المفاصل( وفقدان الحركة والقوة عند المفصل. وبشكل عام، كلما تقدم عمر 
الشخص كلما زاد احتمال ضرر المفاصل. يمكن للجراحة العظمية - ومن ضمنها استبدال المفصل – أن تكون 

خياراً ناجحاً عندما يكون ضرر المفصل كبيراً. 
 

خالل نمو طفلك، من المهم تشجيعه على النشاط البدني لحماية مفاصله وعضالته والعظام.
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العالج الطبي والسني 

الجراحة
يمكن للمصابين بالناعور الخضوع للعمليات الجراحية ولكن يحتاجون للتخطيط الدقيق. يسعى فريق الناعور 

لتزويدك بخطة إدارة آمنة حتى ال يزداد خطر النزف عن المعتاد لذلك النوع من العمليات. هذا مهم لدعم المعافاة 
الجيدة وألحسن نتائج محتملة من العملية. يعني ذلك أن التواصل الواضح مع الشخص الذي سيجري تلك العملية أو 

اإلجراء مهم للغاية. سينصح أخصائي الناعور بما هو العالج المطلوب للناعور.

اعتماداً على نوع العملية وحالة الفرد، قد يتضمن التخطيط اتخاذ القرار عن أفضل مكان للقيام بالعملية. إن كانت 
العملية غير مخطط لها مسبقاً فسيحتاج فريق رعاية المريض اإلحاطة بالعلم عن الناعور والتحدث مع الفريق 

المختص قبل العملية.

التطهير
إن التطهير إجراء جراحي شائع. قد يتم ألسباب طبية أو اجتماعية أو ثقافية أو شخصية أو دينية. تكون غالباً من 

أوائل العمليات الجراحية في حياة الفتى وقد تؤدي إلى تشخيص الناعور.

بوجود الناعور، يرتبط التطهير بتعقيدات من ضمنها نزف مطول والتهابات وتأخر التئام الجلد. قد ينزف بعض 
الذكور عند إزالة القطب. ٌيعتبر التشخيص المبكر وتعويض العامل أمراً أساسياً لوقف النزف.

ال ينبغي القيام بالتطهير إال بعد االستشارة مع فريق الناعور الخاص بك. التحكم بالنزف بعد الجراحة 
وتعويض العامل مع المراقبة من قبل فريق الناعور الخاص بك أمر حيوي.
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الرعاية السنية
التثقيف والرعاية السنية مهمان للغاية وخاصة لألشخاص المصابين بالناعور وذلك لمنع النخر وأمراض اللثة 

ولتجنب الحاجة للعمليات السنية.

تسبب أمراض اللثة نزفاً في اللثة ولكن تزداد الحالة سوءاً عند المصابين بالناعور. يساعد التنظيف بالفرشاة بانتظام 
على منع تراكم اللويحات وتشّكل أمراض اللثة.

كما أن المعاينة المنتظمة مع طبيب األسنان ومنظف األسنان االحترافي أساسية. يجب التخطيط ألي معالجة سنية 
من قبل طبيب األسنان ومركز الناعور. ليس من الضروري تناول عالج الناعور دائماً قبل الحشوات السنية أو 

جلسات تنظيف األسنان ولكن قد تحتاجونها قبل قلع سٍن ما. 

اعتماداً على شدة االضطراب النزفي لديك، فقد يوصي فريق الناعور الخاص بك بعالج تعويض العامل أو تناول 
حبوب قبل قلع السن. من المهم التحدث مع مركز الناعور قبل احتياجك ألي عالج سني.  
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األدوية 
تؤثر بعض األدوية على تخثر الدم وبذلك قد ال تكون مناسبة لشخص مصاب بالناعور. من ضمنها األسبيرين 
واأليبوبروفين والتي ال ينبغي تناولها إال إذا سمح بذلك أخصائي الناعور. يجب األخذ بعين االعتبار احتمالية 

تسبيب أي دواء جديد - من ضمنها تلك التي ال تحتاج وصفة طبية والمستحضرات النباتية – لزيادة خطر 
النزف.

يعتبر الباراسيتامول مسكن ألم مناسب للمصابين بالناعور ويمكن استخدامه لمعالجة األلم والحرارة عند األطفال.

اللقاحات
في حال تقديم اللقاحات في المدرسة أو عند الطبيب 

العام فيجب أن ُتعطى تحت الجلد بدالً من العضل.

من المهم تنسيق األهل والمدرسة مع مركز الناعور 
الخاص بالطفل للحصول على النصائح قبل إعطاء 

اللقاح.

بطاقة اضطرابات النزف
يجب أن يمتلك األطفال " بطاقة اضطرابات النزف" التي يحصلون عليها من مركز الناعور. نجد في البطاقة 

تفاصيل اضطرابات النزيف والمعالجة المطلوبة وتفاصيل االتصال بمركز الناعور.

يجب أن تكون مراكز الناعور قادرة على إعطائكم العدد المرغوب من البطاقات التي تحتاجونها وبذلك مثالً 
يصبح باإلمكان ترك واحدة في المدرسة على الدوام )مع األدوية إن كان ذلك مناسباً(.

إن لم تكن متأكداً عما إن كان سيؤثر دواء ما على تخثر الدم، فمن المهم التأكد مع فريق الناعور قبل تناوله.
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العيش مع الناعور  

الرياضة والتمرينات
للرياضة والتمرينات الكثير من الفوائد الصحية ويمكنها تحسين الثقة بالذات والتعلم والتركيز. هناك مزايا محددة 

لألطفال والبالغين المصابين بالناعور مثل الحصول على العضالت القوية وتحسين التوازن والقوام مما يساعد على 
حماية المفاصل من النزف. يساعد الحفاظ على الوزن الصحي في تخفيف التوتر عند المفاصل التي تضررت من 

النزف.

يكون خيار النشاط أو الرياضة أمراً تابعاً للفرد. ُيعَتَبر المعالج الفيزيائي مصدراً جيداً لتقديم النصيحة. سيناقش 
فريق الناعور مخاطر ومزايا الرياضات المختلفة آخذين بعين االعتبار حالة الفرد. وبشكل عام، تحمل الرياضات 

المرتبطة بتماس جسدي كبير وتلك التي يحصل فيها أذى للرأس والرقبة أعلى نسبة من األذى وبالتالي النزف. 
يمكن تخطيط الوقاية حول األيام التي يحصل فيها أعلى نشاط بحيث يكون هناك الحماية القصوى من النزف في 

تلك األوقات. 
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المدرسة والجامعة والعمل
مع العالجات الحديثة، ينبغي أال يؤثر الناعور كثيراً على تعليم األطفال. من المهم أن يكون لدى المدرسة فهماً 

جيداً للمشاكل المحتملة وأن تكون على دراية بما يتوجب فعله وبمن ينبغي االتصال به – يساعدكم الدليل الخاص 
بنا المتعلق باالضطرابات النزفية والمدرسة. سوف ينسق فريق تمريض الناعور الخاص بكم مع المدرسة ويمكنه 

زيارة المدرسة لتقديم المشورة شخصياً، إن رغبتم ذلك. 

قد يحتاج الطفل للغياب من المدرسة في بعض األحيان بعد النزف حيث يحتاج للمعافاة. قد يحتاج للدعم للّحاق 
بالدروس التي فقدها وكذلك الدعم للعودة إلى الروتين اليومي للصف. وبشكل نادر، قد يحتاج الطفل مؤقتاً الستخدام 

كرسي متحرك أو عكازات. على المدرسة أن تكون على دراية بذلك وأن تضع التدابير الخاصة في محلها.

بشكل عام، تكون معظم النشاطات المدرسية مناسبة لألطفال المصابين بالناعور. ينبغي تشجيع األطفال للقيام بكل 
األمور التي يقدرون عليها بدالً من التركيز على القيود الصغيرة. ال يعتمد ما يمكنهم القيام به أو ما ال يمكنهم القيام 

به فقط على شدة الناعور وإنما أيضاً على عمرهم واهتماماتهم ومواهبهم. ولكن يجب أن يكون هناك حواراً بين 
اآلباء والمدرسة عن ممارستهم لرياضات التماس. ينبغي تقديم العالج الوقائي في األيام التي يكون لدى األطفال 

دروس رياضة أو جلسات رياضة.   

 الحضانة والتحضيري والمرحلة االبتدائية  
من المهم أن يشارك األطفال أقرانهم في كافة نشاطات 

اللعب وخاصة في هذا العمر ألن نشاطات اللعب 
االعتيادية عادة ال تشكل مشاكل بما يفوق الكدمات 

من وقت إلى آخر. عموماً، يمكن التعامل مع الجروح 
والخدوشات باإلسعافات األولية االعتيادية. ال حاجة 

لتجنب المقصات أو األدوات الحادة فعلى كل األطفال 
تعلم استخدامها بشكل آمن.

ال ُتعَتبر الرياضة عند المرحلة االبتدائية تنافسية أو 
خشنة. وبذلك - ما عدا في الحاالت التي يعاني فيها 

الطفل من مشكلة معينة أو أنه يتعافى من نزيف - فيمكن 
السماح له بالمشاركة في كل النشاطات الرياضية.
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المدرسة اإلعدادية
عند تقدم األطفال في السن، تزداد الرياضات والنشاطات التي يودون ممارستها. كما أن الرياضات والنشاطات التي 
يستمتعون بها تبات أكثر تنافسية وأكثر خشونًة. ينبغي استخدام األلبسة واألحذية الصحيحة وكذلك استخدام األدوات 

الصحيحة ألي نشاط.

تختلف المجازف النسبية والمزايا للرياضات المختلفة حسب الفرد وحسب نوع الرياضة. في حال تسبيب رياضة 
معينة لمشكلٍة ما، فعلى الشاب الصغير البحث عن بديل واستشارة األهل ومركز الناعور التابع له وكذلك المدرسة. 

الجامعة والعمل
يقضي معظم الشباب المصابين بالناعور أيام 

المدرسة تماماً مثل قرائنهم. يعني ذلك أن 
اختيارهم للجامعات أو العمل لن يختلف هنا.

يعني الذهاب للجامعة أو بدء العمل الحصول على 
أصدقاء أو زمالء عمل أو رؤساء عمل ومدرسين 

جدد. على الشاب المصاب بالناعور أخذ القرار 
فيما يتعلق بمن عليه أن يخبر وما يود أن يخبر 

ذلك الشخص عن الناعور. 

قد يبدو ذلك مخيفاً – قد يقلق بأنه سيتلقى معاملة 
مختلفة إن علم األشخاص بحالته. إن هذا القرار 

فردي مما يعني التفكير عما إن كان إعالم الغير بالحالة سيسّهل حياته أو يصعبها.

من المفيد معرفة أن الدعم والتفهم موجودان في حال حصول النزف.

ز حتى يكون  أحد األسباب الجيدة إلعالم المدرس أو صاحب العمل هي أنه يمكن توفير مكان آمن لحفظ عامل مركَّ
متوفراً بسهولة في حال حدوث نزف. إن لم يعرف اآلخرون بالحالة فمن المهم التفكير بكيفية ردود فعلهم عندما 

يكتشفون بوجودها في وقت الحق أو من شخص آخر.

ال يعرف معظم األشخاص الكثير عن الناعور ولذا قد يستغرق بعض الوقت شرح المرض والتعامل مع مخاوفهم. 
قد يفيد وجود معلومات دقيقة كتابية إلعطائهم إياها أو يمكن إرشادهم لموقعنا االلكتروني.
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السفر
توجد بعض االعتبارات المهمة التي يجب التفكير بها عند التخطيط للسفر ومن ضمنها:

أخذ أحدث المعلومات الطبية المكتوبة ومن بينها تفاصيل التشخيص واسم ورقم مركز الناعور.	 
 مناقشة تفاصيل السفر مع مركز الناعور ومن ضمن ذلك الحاجة ألخذ كمية من العالج، والكمية التي 	 

ينبغي أخذها.  
 أخذ رسالة من مركز الناعور تشرح فيها ضرورة حمل الدواء بالحقائب اليدوية وعبر نقاط تفتيش 	 

األمن.  
 معرفة تفاصيل مراكز الناعور في المناطق التي ستقام فيها الزيارات. تتوفر المعلومات من مركز الناعور أو 	 

من االتحاد الدولي للناعور(www.wfh.org/en/home) أو اتصلوا بنا على الرقم    
.020 7939 0780  

الحصول على تأمين السفر الذي يغطي الناعور ومن ضمن ذلك تكاليف اإلعادة للوطن.	 
 حمل بطاقة تعريف عن الناعور مثل بطاقة اضطرابات النزف أو إسورة أو طوق التنبيه الطبي 	 

 .MedicAlert  

تحتوي وثيقة تأمين السفر الخاصة بنا الكثير من النصائح حول السفر عندما تكون مصاباً باضطرابات نزفية – قم 

haemophilia.org.uk/support/day-day-living/patient-support/ بتنزيلها من الموقع التالي

http://haemophilia.org.uk/support/day-day-living/patient-support/
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الحمل والناعور 
عادًة، يتم عرض التشخيص قبل الوالدة للمساعدة 

بالتخطيط اإلنجابي وتقييم المخاطر.

إن كنِت على دراية بوجود الناعور في عائلتك، فقد 
ترغبين بالخضوع الختبار خالل الحمل لمعرفة جنس 

الجنين. 

الحمض النووي منقوص األكسجين الجنيني الحر 
(ffDNA) هو اختبار دم ينظمه مركز الناعور الخاص 

بك لمعرفة جنس الجنين خالل المراحل األولى من 
الحمل.

يمكن بوقت مبكر – مثل بعد 9 أسابيع من الحمل – 
اكتشاف خاليا من الجنين )خاليا جنينية( في دمك 

وهي التي يتم تحليلها الكتشاف جنس الجنين. يستغرق 
أسبوعاً للحصول على النتائج ويتصل بك مركز 

الناعور فور حصولهم على النتيجة.

إن لم ترغبي بمعرفة جنس جنينك فيمكن لمركز 
الناعور القيام باالختبار ثم إعالم فريق النسائية بدون إعالمك بالنتيجة. في هذه المرحلة، قد تختار بعض النسوة 

عدم االستمرار بالحمل، ويجب مناقشة ذلك مع طبيب الناعور. 

إن كان الجنين ذكراً، فقد تقررين الخضوع الختبار ُيسمى اختبار عينة الزغابات CVS وهو اختبار يأخذ فيه 
الطبيب خاليا من المشيمة. يحصل ذلك ما بين األسابيع 11 و14 من الحمل.

للقيام باالختبار، ُ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 التي يمكن فحصها جينياً. يتم إجراء اختبار بزل السلى عادًة بمرحلة 

متأخرة أكثر من الحمل مقارنة باختبار عينة الزغابات، ما بين األسابيع 15 و20 وحتى قرب انتهاء الحمل.
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هناك مجازفة اإلجهاض مع كل من اختباَري 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.   

)PGD( التشخيص الوراثي قبل الزرع
يمكن أن يكون هذا خياراً مفتوحاً أمام الزوجين المحتمل إنجابهما ألطفال مصابين بالناعور. يمكن للزوجين اختيار 

التشخيص الوراثي قبل الزرع مما يسمح لهما باتخاذ قرار مستنير قبل الحمل.  

يتضمن التشخيص الوراثي قبل الزرع تحديد الجنس والناعور ضمن مورثات أو صبغيات الجنين. وبذلك يمكن نقل 
األجنة غير المتأثرة بالناعور إلى الرحم.

وألنه ينبغي فحص األجنة في المخابر، نحتاج للتخصيب االصطناعي حتى لو لم يكن لديك أنِت وزوجك مشاكل 
إنجابية. عليكما طلب التمويل والحصول على الموافقة قبل التحويل ولذلك تحدثا مع فريق الناعور للحصول على 

المزيد من المعلومات عن ذلك.

يحتاج تدبير الرعاية للناقالت الحوامل التعاون عن كثب ما بين فرق الطب النسائي والناعور. من المهم 
وجود خطة واضحة للوالدة والتي تشارك فيها األم الحامل وتبقى الخطة ضمن ملفها الطبي.
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مسرد المصطلحات
النزف – النزف إلى العضالت والمساحة بين المفاصل.

ً التطهير – إزالة القُلَفة كلياً أو جزئياً جراحيا

تعويض العامل – عالج يستبدل فيه العامل المفقود أو المنخفضة نسبته عند األشخاص مع الناعور العالجي 
وبذلك يتخثر الدم إن حصلت لديهم إصابة.

الناعور أ - اضطراب نزفي وراثي لمدى الحياة وفيه ينزف األشخاص بسهولة أكثر ويستمر النزف لمدة أطول 
من المعتاد. يسببه خلل في بروتين نحتاجه لتخثر الدم.

ر في المورثات من اآلباء إلى الطفل. الوحدة األساسية للوراثة هي المورثة. وراثي – ُيمرَّ

مثبط – جسم مضاد لعالج العامل.

مفصل – المكان الذي تجتمع فيه عظمتان أو أكثر.

غزارة الطمث – دورات طمث قوية مع تشنجات شديدة.

ناقلة إلزامية – ابنة والد مصاب بالناعور.

م بانتظام لمنع النزف قبل بدئه. الوقاية - عالج يقدَّ

تحت الجلد – طريقة إليصال الدواء إلى الجسم وفيه ندخل إبرة إلى األنسجة الدهنية تحت الجلد.

المفاصل المستهدفة – المفصل الذي يحصل فيه النزف أغلب األحيان.

مستوى القاع – أخفض مستوى يتواجد فيه الدواء في الجسم.
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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
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مالحظات



تم استعراض الكتّيب من قبل أطباء في مجموعتنا االستشارية الطبية والعلمية.

تم نشر هذا الكتّيب بدعٍم كريٍم من شركة فايزر.

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.

أعطونا رأيكم
في حال لديكم تعليقات عن هذا الكتّيب أو أية معلومات أخرى عندنا، الرجاء الكتابة إلى رئيس الخدمات 

على العنوان الموجود في األسفل.

كل ما نقوم به هو مجاني وذلك بفضل جمع التبرعات والهبات القادمة من الداعمين الرائعين. إن 
رغبتم بجمع التبرعات لجمعيتنا أو أردتم معرفة كيف يمكنكم المشاركة فالرجاء إرسال إيميل إلى 

.fundraising@haemophilia.org.uk

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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