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Wstęp
Niniejsza broszura dotyczy hemofilii typu A i typu B. Zawiera ogólny opis hemofilii  
i informuje, jak diagnozować i leczyć hemofilię oraz jak z nią żyć. Mamy nadzieję, że 
znajdziesz w niej odpowiedzi na najważniejsze pytania. Została napisana z myślą  
o osobach chorujących na hemofilię oraz tych, którzy chcą się o niej dowiedzieć więcej.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka, u którego została niedawno zdiagnozowana hemofilia, 
sytuacja może Cię przytłaczać. Pamiętaj jednak, że nie musisz przechodzić przez nią 
samotnie – wiele rodzin zmaga się z takimi samymi problemami i obawami. Skontaktuj 
się z nami. Mamy do zaoferowania wiele wsparcia, informacji i usług dla rodziców  
i dzieci. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej, naszym profilu  
w portalu Facebook lub pod adresem info@haemophilia.org.uk bądź numerem 
telefonu 020 7939 0780.

Obecnie osoby z hemofilią w Wielkiej Brytanii znajdują się w lepszej sytuacji niż 
kiedykolwiek wcześniej. Postępy naukowe w badaniach nad tą chorobą sprawiły, 
że opracowano skuteczny sposób leczenia. Współczesne formy leczenia pozwalają 
dzieciom na prowadzenie dobrej jakości życia i umożliwiają im rozwinięcie swojego 
potencjału.

Każda osoba z hemofilią ma własne doświadczenia z tą chorobą.
To, co odczuwa Twoje dziecko, może różnić się od doświadczeń innych dzieci.
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Hemofilia u Twojego dziecka

Wiadomość o tym, że Twoje dziecko ma hemofilię, może zaskoczyć Cię i przytłoczyć. 
Możesz odczuwać wiele emocji, w tym zmartwienie i smutek. Możesz zastanawiać się, 
czy sobie poradzisz. Otrzymasz również naraz wiele informacji o stanie zdrowia dziecka 
i leczeniu. Pomocne może być spisanie wszystkich przychodzących Ci do głowy pytań, 
które będzie można zadać podczas kolejnej wizyty w centrum leczenia hemofilii.

Twój zespół zajmujący się leczeniem hemofilii wie, że przyswojenie sobie całej wiedzy 
wymaga czasu. Zespół pomoże Ci uporządkować najważniejsze informacje. Na początku 
musisz na przykład wiedzieć, jakie są główne oznaki krwawienia i z kim możesz się 
skonsultować o każdej porze dnia i nocy. Z czasem będziesz wiedzieć więcej i nauczysz 
się rozpoznawać oznaki krwawienia oraz podejmować decyzje o kolejnych krokach. 
Mimo to zespół zajmujący się leczeniem hemofilii zawsze będzie służył wsparciem.

Ponieważ hemofilia to rzadka choroba, Ty i Twoje dziecko możecie czuć się z nią 
osamotnieni. Pomocny może być kontakt z innymi osobami, które znajdują się w podobnej 
sytuacji. Trzymaj się myśli, że dzięki obecnie dostępnemu leczeniu dziecko z hemofilią ma 
duże szanse wyrosnąć na aktywną, zdrową osobę, która będzie mogła w pełni uczestniczyć 
w życiu rodzinnym, szkolnym i zawodowym. Pamiętaj również o rodzeństwie dziecka  
z hemofilią. Jego siostry i bracia mogą uważać, że nie otrzymują od Ciebie wystarczająco 
dużo uwagi, i czuć się smutne, zdenerwowane i osamotnione. Dbaj o to, żeby były włączone 
w życie rodzinnie i mogły również spędzić trochę czasu z Tobą.

To naturalne, że chcesz chronić swoje dziecko, szczególnie kiedy jest małe. Ale pozwalanie 
dziecku na poznawanie własnych granic, w rozsądnym zakresie, jest ważne dla rozwoju 
jego samooceny. Większość osób czuje większy spokój po jakimś czasie, kiedy już dowie się 
więcej o hemofilii i nabierze pewności w skutecznym zarządzaniu chorobą.

Rodzeństwo powinno brać udział w rozmowach na temat hemofilii i wizyt w centrum 
leczenia. Hemofilia będzie wtedy mniej straszna, a to ważne, jeśli rozważasz leczenie 
w domu. Dziewczynki mogą być nosicielkami hemofilii i jeśli będą miały pozytywne 
doświadczenia, obserwując życie brata z hemofilią, może im to pomóc w przyszłości, 
kiedy zaczną myśleć o posiadaniu potomstwa.

Skontaktuj się z centrum leczenia hemofilii, jeśli masz obawy związane ze swoim 
dzieckiem. Upewnij się, że: 
• numery kontaktowe masz zapisane w telefonie, 
• Twoje dane kontaktowe mają inne osoby zaangażowane w opiekę nad  
 Twoim dzieckiem. 

Nieważne, jakie masz obawy lub pytania do zespołu zajmującego się
leczeniem hemofilii. Nie ma niepotrzebnych lub bezsensownych pytań.
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 Czym jest hemofilia?  

Hemofilia to przewlekła, dziedziczona choroba polegająca na zaburzeniu procesu 
krzepnięcia krwi. Jest spowodowana niedoborem lub całkowitym brakiem jednego z 
białek, czynników krzepnięcia krwi, które pełnią ważną rolę w procesie krzepnięcia. 
Osoby z hemofilią krwawią dłużej niż zwykle. Może u nich wystąpić krwawienie 
do stawów lub mięśni nawet bez wcześniejszego urazu, więc leczenie polega na 
ograniczaniu samoistnych krwotoków.

Wyróżnia się dwa typy hemofilii:  

• hemofilię A spowodowaną niedoborem czynnika VIII (8), 
• hemofilię B (zwaną również chorobą Christmasa) spowodowaną niedoborem  
 czynnika IX (9).   

Oba typy hemofilii mają takie same objawy i są dziedziczone w ten sam sposób, ale ich 
leczenie przebiega inaczej w zależności od tego, którego czynnika krzepnięcia brakuje 
organizmowi. Ustalenie, którego czynnika krzepnięcia – czynnika VIII czy czynnika IX – 
brakuje i jaki jest poziom jego niedoboru, odbywa się w trakcie specjalistycznych badań 
krwi.

Przyczyny hemofilii 
Hemofilia to choroba dziedziczona. Geny odpowiedzialne za produkcję czynników 
krzepnięcia VIII i IX znajdują się na chromosomie X.

Czym jest chromosom?
Każda komórka ciała zawiera struktury zwane chromosomami. Chromosom to
długi łańcuch związków chemicznych zwany DNA. DNA składa się z setek
jednostek zwanych genami, które zawierają instrukcje do wytwarzania białek, jak 
czynniki krzepnięcia, i takich elementów jak na przykład kolor oczu.

Każda komórka zawiera 46 takich chromosomów ułożonych w 23 pary. Jedna para 
to chromosomy płci, ponieważ określają one płeć danej osoby. 

Kobiety posiadają dwie kopie chromosomu X, mężczyźni posiadają chromosom X oraz 
chromosom Y. Matka produkuje komórkę jajową zawierającą jeden chromosom X. 
Ojciec produkuje spermę, która może zawierać chromosom X lub chromosom Y. Jeśli 
ojciec dostarczy chromosom X, poczęta zostaje dziewczynka. Jeśli dostarczy chromosom 
Y, poczęty zostaje chłopiec.
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Jeśli u mężczyzny występuje zmieniony gen hemofilii na jego chromosomie X, będzie 
on chorować na hemofilię. Jeśli u kobiety występuje zmieniony gen hemofilii na tylko 
jednym z jej chromosomów X, będzie nosicielką hemofilii.

Słowo nosiciel jest mylące, ponieważ u niektórych kobiet, które są nosicielkami 
hemofilii, poziom czynnika krzepnięcia krwi jest obniżony, co oznacza, że chorują one 
na hemofilię w łagodnej postaci. Lekarze mogą posługiwać się terminem heterozygota 
zamiast nosiciel. Hemofilia jest chorobą sprzężoną z płcią (z chromosomem X), 
dziedziczoną recesywnie.

W niektórych przypadkach osoba z hemofilią nie ma historii zachorowań na hemofilię 
w swojej rodzinie. Może to oznaczać na przykład, że zmiana genu hemofilii jest nowa – 
taką sytuację nazywa się samoistną mutacją – lub chorujący na hemofilię mężczyźni nie 
byli rodzinie znani.

Hemofilia u kobiet 
Kobiety również mogą chorować na hemofilię. Wiele kobiet nie ma objawów hemofilii. 
A u niektórych kobiet, które są nosicielkami hemofilii, poziom czynnika krzepnięcia krwi 
jest obniżony, co oznacza, że same chorują na pewnego rodzaju hemofilię.

Mogą u nich występować również objawy, takie jak częste i długie krwawienia z nosa, 
obfite i długie krwawienia miesiączkowe (menorrhagia), wydłużone krwawienie po 
zranieniu i łatwe siniaczenie.  

Kobiety, u których występują objawy, należy zaliczać do osób chorujących na 
hemofilię w konkretnej postaci, tak jak robi się to w przypadku mężczyzn z hemofilią.
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Podsumowanie prawdopodobieństwa dziedziczenia
Prawdopodobieństwo, że syn nosicielki 
będzie miał hemofilię

Prawdopodobieństwo, że syn nosicielki 
będzie miał hemofilię wynosi 50% (1:2)

Prawdopodobieństwo, że córka nosicielki 
będzie miała hemofilię

Prawdopodobieństwo, że córka nosicielki 
będzie miała hemofilię wynosi 50% (1:2)

Prawdopodobieństwo, że syn mężczyzny 
z hemofilią będzie miał hemofilię

Zerowe – chyba że matka jego syna jest 
nosicielką

Prawdopodobieństwo, że córka 
mężczyzny z hemofilią będzie nosicielką

Wszystkie córki będą nosicielkami

Dziedziczenie recesywne 
sprzężone z chromosomem X

Matka 
nosicielka

Córka 
nosicielka

Córka 
nosicielka

Syn z 
chorobą

Syn bez 
choroby

Córka bez 
choroby

Córka 
nosicielka

Syn bez 
choroby

Syn bez 
choroby

Matka bez 
choroby

Ojciec bez 
choroby

Ojciec z 
chorobą
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Nosiciele
Część kobiet będących nosicielkami hemofilii będzie miała niższy poziom czynnika VIII 
lub IX, który może doprowadzić do łagodnej, umiarkowanej lub w rzadkich przypadkach 
nawet ostrej postaci hemofilii.

Nie należy zakładać, że kobieta, której ojciec jest chory na hemofilię, bądź siostra czy 
kuzynka mężczyzny z hemofilią rozumie, że może być nosicielką. W miarę dorastania 
dziewczynki powinny otrzymywać o tym informacje dostosowane do ich wieku.

Dostępne są dwa różne badania krwi dla nosicieli hemofilii. Istnieją różne czynniki 
decydujące o tym, kiedy należy je wykonać.

Badanie poziomu czynnika VIII lub czynnika IX
Badanie wykonuje się, żeby sprawdzić, czy kobieta ma niski poziom czynnika krzepnięcia 
krwi, co zwiększa częstotliwość krwawień. Jest to informacja ważna dla jej zdrowia  
i bezpieczeństwa. Będzie potrzebna, jeśli przydarzy jej się wypadek lub będzie potrzebowała 
operacji. Dzięki niej może otrzymać odpowiednie porady oraz leczenie, które zapobiegną 
krwawieniu. Informacja ta przyda się również przed pierwszą miesiączką, żeby móc 
dostarczyć jej odpowiednie porady i wsparcie, jeśli miesiączki będą obfite.

Badanie poziomu czynnika krzepnięcia zaleca się zatem wszystkim kobietom, które 
mogą być nosicielkami. Niski poziom czynnika sugeruje, że kobieta może być nosicielką, 
ale nie potwierdza genetycznie, czy tak jest.

Kto może być nosicielem hemofilii?
Osoby, które na pewno będą nosicielami Osoby, które mogą być nosicielami
Każda biologiczna córka ojca z hemofilią

Każda biologiczna matka dziecka  
z hemofilią, która ma również 
przynajmniej jedną osobę w rodzinie  
z hemofilią (brat, dziadek ze strony matki, 
wuj, bratanek, siostrzeniec, kuzyn) lub 
będącą nosicielką hemofilii (matka, 
siostra, babcia ze strony matki, ciotka, 
bratanica, siostrzenica, kuzynka)

Każda biologiczna matka jednego lub 
większej liczby dzieci z hemofilią

Każda biologiczna córka, siostra, matka, 
babcia ze strony matki, ciotka, bratanica, 
siostrzenica lub kuzynka osoby będącej 
nosicielem hemofilii

Biologiczna matka dziecka z hemofilią 
i brakiem przypadków zachorowań lub 
nosicieli hemofilii w rodzinie
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Poziom czynnika w normie nie oznacza z kolei, że kobieta nie jest genetycznie nosicielką. 
Do momentu wykonania badania poziomu czynnika należy założyć, że poziom czynnika 
może być niski, i poinformować o tym lekarzy, ponieważ w przypadku operacji lub 
większego urazu niezbędne może być podjęcie odpowiednich działań.

Badania nosicielstwa u dziewcząt i kobiet 
W większości przypadków rodzaj zmiany w genie hemofilii, która spowodowała 
chorobę w rodzinie, można określić przy pomocy badania DNA osoby z hemofilią. 
Pozwala ono sprawdzić, czy u spokrewnionej z taką osobą kobiety również występuje 
ta sama zmiana genu. Jeśli zmiana występuje, kobieta jest nosicielką.

Nie jest jasne, kiedy należy przeprowadzić takie badanie. Zdania na temat 
przekazywania wiedzy o nosicielstwie osobie w młodym wieku są różne. Jest to 
kwestia, którą należy omówić z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii. Ważne 
jednak, żeby kobieta wiedziała, czy jest nosicielką, zanim zajdzie w ciążę.

Kto choruje na hemofilię? 
Hemofilia A występuje u około 1 na 5000 mężczyzn. Hemofilia B występuje rzadziej,  
u około 1 na 30 000 mężczyzn. Około 30–50% kobiet, które są nosicielkami, może 
chorować na hemofilię w łagodniejszej postaci. Hemofilia występuje u osób ze wszystkich 
grup etnicznych i części świata.

Jakie wyróżniamy postacie hemofilii? 
Hemofilia występuje w postaci ciężkiej, umiarkowanej lub łagodnej, w zależności 
od stopnia niedoboru czynnika krzepnięcia. Poziom czynnika VIII lub czynnika IX we 
krwi mierzą specjaliści laboratoryjni. Ogólnie im niższy poziom czynnika, tym większe 
problemy z krwawieniem będzie odczuwać nieleczona osoba z hemofilią.

Poziom czynnika krzepnięcia będzie taki sam w kolejnych pokoleniach.  
Np. córki mężczyzny z ciężką postacią hemofilii będą wszystkie nosicielkami genu 
odpowiedzialnego za taką postać choroby. Postać choroby nie zmieni się w łagodną 
lub umiarkowaną. Tak samo będzie w przypadku, gdy mężczyzna ma łagodną bądź 
umiarkowaną postać hemofilii. U jego dzieci choroba wystąpi w tej samej postaci.
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Klasyfikacja Poziom czynnika VIII lub 
czynnika IX we krwi
(norma: 50–150%)

Typowa skłonność do 
krwawień

Postać ciężka Poniżej 1% normy • Skłonność do siniaczenia, włączając  
     siniaczenie okolic ust i nosa
• Krwawienie do stawów i mięśni,  
     które może wystąpić bez wyraźnej  
     przyczyny
• Krwawienie po zabiegu  
     stomatologicznym lub  
     chirurgicznym bądź po urazie,  
     w tym niewielkich uderzeniach  
     i upadkach 

Postać 
umiarkowana

1–5% normy • Skłonność do siniaczenia 
• Krwawienie w wyniku niewielkiego  
     urazu
• Sporadyczne samoistne krwawienie
• Prawdopodobieństwo  
     wystąpienia problemów  
     po zabiegu stomatologicznym  
     lub chirurgicznym bądź po  
     poważniejszym urazie

Postać łagodna Ponad 5% normy • Skłonność do siniaczenia 
• Krwawienie występuje zwykle  
     wyłącznie po urazie lub zabiegu  
     stomatologicznym (usunięcie  
     zęba) bądź chirurgicznym
• Osoba z taką postacią hemofilii  
     może nigdy nie mieć problemów  
     wymagających interwencji  
     lekarskiej
• Osoba z taką postacią hemofilii  
     może nie otrzymać diagnozy aż do  
     późniejszego etapu w życiu, jeśli  
     nie uprawia sportów  
     kontaktowych lub nie ma za sobą  
     żadnych urazów bądź operacji
• U kobiet mogą również  
     występować obfite i dłuższe  
     miesiączki (menorrhagia)

Jeśli wiesz, jaka postać hemofilii występuje u Twojego dziecka i w jaki sposób 
objawia się u niego krwawienie, z czasem będziesz wiedzieć, co prawdopodobnie 

wywoła krwawienie, jak wpłynie na dziecko i w jaki sposób możesz pomóc.
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Oznaki i objawy hemofilii

U osób z hemofilią nie dochodzi częściej do zranień lub szybszego krwawienia.  
Takie osoby krwawią dłużej.

Skaleczenia i zadrapania 
W większości przypadków niewielkie skaleczenia i zadrapania nie stanowią problemu. 
Lekki ucisk w skaleczonym miejscu wystarczy, żeby zatamować krwawienie.

Siniaki  
Siniaki pojawiają się często, kiedy dzieci zaczynają raczkować lub chodzić. Kiedy 
przechodzą z raczkowania do chodu, siniaki mogą występować na kolanach i łokciach. 
Pojawiają się też, jeśli dziecko uderzy się twardą zabawką bądź upadnie na twardą 
nawierzchnię.

Kiedy dzieci zaczną wstawać i chodzić samodzielnie, siniaki mogą pojawić się na 
pośladkach, po nagłych upadkach lub powrotach do siadu. Siniaki mogą wyglądać 
groźnie, ale nie wymagają zwykle zastosowania leczenia. Jeśli jednak towarzyszą im 
opuchlizna i ból, leczenie może pomóc (zob. Stawy i mięśnie poniżej).

Przedłużone krwawienie 
U osób z hemofilią krwawienie zwykle jest dłuższe po większych skaleczeniach lub 
mniejszych zabiegach, takich jak usunięcie zęba lub obrzezanie. Może trwać kilka dni. 
Nie ma powodu, dla którego osoby z hemofilią nie mogłyby przejść operacji, jeśli 
zastosowane  zostanie odpowiednie leczenie.

Stawy i mięśnie  
W ciężkiej postaci hemofilii głównym problemem jest krwawienie wewnętrzne do 
stawów lub mięśni. Wszyscy nieznacznie uszkadzamy nasze tkanki w codziennym życiu  
i u większości z nas naprawiają się one automatycznie.

U osób z ciężką postacią hemofilii naczynia krwionośne w stawach lub mięśniach,  
w których doszło do niewielkich pęknięć, mogą nie przestawać krwawić. Krwawienia 
takie czasami nazywa się „samoistnymi”, ponieważ nie da się określić wyraźnej przyczyny 
ich powstania, takiej jak upadek lub uderzenie. 
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Małe dzieci mogą nie być w stanie opisać odczuwanego bólu, więc należy zwracać uwagę 
na inne sygnały, między innymi:

• płacz,
• przenoszenie ciężaru na drugą kończynę – dziecko może trzymać butelkę lub  
 jeść inną ręką niż dotychczas,
• poirytowanie,
• odmowa chodzenia – dziecko może nie chcieć chodzić lub starać się unikać  
 obciążania nogi, w której odczuwa ból. 
 
Starsze dzieci mogą wspomnieć, że odczuwają:   

• dyskomfort,
• trudność w poruszaniu się,
• ból,
• sztywność,
• opuchliznę,
• mrowienie w stawie,
• ciepło. 
 
Krwawienie do stawu   
• Najbardziej narażone na nie są kolana, kostki i łokcie. 
• Zwykle zaczyna się od uczucia sztywnienia, kłucia, mrowienia lub ciepła – te  
 sygnały pojawiają się przed zewnętrznymi oznakami krwawienia. 
• Staw staje się coraz bardziej bolesny, ponieważ wypełnia się krwią. 
• Może wystąpić opuchlizna, wzrost temperatury ciała i trudność  
 w wyprostowaniu stawu.

Krwawienie do stawu prowadzi do uszkodzenia stawu. Kiedy do niego dojdzie, 
krwawienia mogą występować jeszcze częściej, a uszkodzenie może stać się trwałe. Taki 
stan nazywany jest stawem docelowym.

Krwawienie do mięśnia  
• Ręka lub noga, w której wystąpi krwawienie, może być opuchnięta, wrażliwa i bolesna. 
• Zasinienie bliżej powierzchni skóry może nie być z początku oczywiste. 
• W głębiej położonych mięśniach obrzęk może uciskać nerwy lub tętnice, powodując  
 drętwienie i mrowienie. Wymagana jest wtedy natychmiastowa pomoc medyczna  
 i leczenie, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia trwałego uszkodzenia. 
• Krwawienie do mięśnia może wystąpić również po wypadku lub urazie. 
• Na początku może pozostawać niezauważone lub wywoływać dyskomfort. 

Krew w moczu   
Krew w moczu może mieć kolor czerwony lub brązowy. Może zniknąć po przyjęciu dużej 
ilości płynów. Ale może być również oznaką infekcji i w celu zatamowania krwawienia 
niezbędne będzie leczenie.  
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Poważne krwawienie  
Niektóre rodzaje krwawienia są groźne, na przykład w przypadku urazu głowy, szyi lub 
twarzy. Wymagają niezwłocznego leczenia i należy je zbadać w szpitalu. 

Uraz głowy jest zawsze groźny, jeśli dziecko straci przytomność. Krwawienie do mózgu 
nie zdarza się często, ale może się pojawić bez oczywistego urazu. Objawy obejmują:

• zdezorientowanie,
• rozszerzone lub nierównej wielkości źrenice,
• senność,
• ból głowy,
• poirytowanie,
• ospałość,
• nudności lub wymioty,
• niestabilny chód,
• osłabienie ręki lub nogi.

W rzadkich przypadkach u dziecka z ciężką postacią hemofilii może wystąpić krwawienie 
do mózgu. Ważne jest zatem, żeby mieć świadomość możliwości wystąpienia 
następujących objawów:

• trudności z karmieniem,
• nieregularny oddech,
• poirytowanie,
• napady,
• senność,
• wymioty.

Krwawienie w obrębie szyi jest groźne, ponieważ może doprowadzić do zablokowania 
dróg oddechowych. Jeśli szyja stanie się bolesna lub wrażliwa, należy zareagować 
niezwłocznie.   

Inne rodzaje krwawienia   
• wymiotowanie krwią
• kaszel z krwią 
• krew w stolcu (może wyglądać jak krew lub być czarna i smolista), oznaka  
 krwawienia do przewodu pokarmowego

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych objawów lub oznak, należy 
niezwłocznie skontaktować się z zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii.
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Jak diagnozuje się i leczy hemofilię? 
 
Diagnoza
Potwierdzenie hemofilii w diagnozie może być czymś spodziewanym lub podejrzewanym, 
jeśli w rodzinie pojawiły się już zachorowania, ale może być również zupełnym 
zaskoczeniem. Diagnozę stawia się na podstawie:

• historii zachorowań, oznak i objawów krwawienia,
• występowania krwawień w rodzinie,
• występowania hemofilii w rodzinie,
• badań krwi – ogólnego badania krzepnięcia krwi wykonywanego przez wszystkie  
 szpitale; takie badanie może zasugerować hemofilię, w związku z czym osoba  
 badana zostanie skierowana na bardziej szczegółowe badanie obecności  
 czynnika VIII i czynnika IX.

Znane przypadki hemofilii w rodzinie  
Jeśli w rodzinie istnieją przypadki hemofilii, możliwe, że rodzice kontaktowali się już  
z najbliższym centrum leczenia hemofilii i przedyskutowali dostępne opcje przed ciążą lub 
w jej trakcie. Często również będą znali płeć dziecka przed porodem.

Jeśli w rodzinie występuje ciężka postać hemofilii, poród należy bardzo dokładnie 
zaplanować, a próbka krwi pobrana z pępowiny chwilę po porodzie zostanie 
przebadana pod kątem poziomu czynnika VIII i czynnika IX. Nawet ze świadomością, 
że prawdopodobieństwo wystąpienia hemofilii u urodzonego chłopca wynosi 50%, 
przyzwyczajenie się do diagnozy może wciąż zająć trochę czasu.
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Matka dziecka może mieć doświadczenia z hemofilią wyniesione z domu, ale będzie to 
zależało od jej rodziny. Może też nie posiadać wiedzy o obecnie dostępnych rodzajach 
leczenia. Ojciec dziecka może nie posiadać pełnej wiedzy o hemofilii i poprosić  
o wskazówki. Zespół zajmujący się leczeniem hemofilii będzie próbował odpowiedzieć 
na pytania i przekazać obojgu rodziców informacje.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje hemofilia w umiarkowanej lub łagodnej postaci, 
również można pobrać próbkę krwi z pępowiny. Ale w związku z tym, że czynnik VIII 
lub czynnik IX może nie osiągnąć swojej wartości bazowej przez sześć miesięcy po 
urodzeniu dziecka, możliwe, że badania krwi trzeba będzie powtórzyć. Da to pełniejszy 
obraz przypadku hemofilii u Twojego dziecka.

Brak przypadków hemofilii w rodzinie 
U przynajmniej jednej trzeciej osób ze zdiagnozowaną hemofilią choroba ta nie występuje  
w rodzinie. Proces postawienia diagnozy u takich osób może trwać dłużej i być 
traumatycznym przeżyciem. Hemofilia w postaci ciężkiej zwykle zostaje odkryta w związku  
z zasinieniami pojawiającymi się u dziecka, które zaczyna raczkować lub uczy się wstawać.

Ale może również objawić się wcześniej, na przykład gdy:

• Dziecko krwawi na zewnątrz czaszki lub do mózgu po urodzeniu, w szczególności  
 jeśli poród był długi lub skomplikowany. Hemofilia zostanie zdiagnozowana  
 w ramach wielu przeprowadzonych badań. Dla rodziny, która próbuje zrozumieć,  
 co się dzieje, a jednocześnie poradzić sobie z obawą o ogólny stan zdrowia  
 dziecka, będzie to trudny czas.   

• Dziecko potrzebuje operacji lub zabiegu, który powoduje wystąpienie  
 nieoczekiwanie dużego krwawienia. Może to prowadzić do kolejnych badań  
 i diagnozy hemofilii.  

• Dziecko często się siniaczy bez wyraźnego powodu, więc rodzina konsultuje  
 się z lekarzem ogólnym lub personelem szpitala. To może prowadzić do badań  
 krwi, zdiagnozowania hemofilii i skierowania do najbliższego centrum leczenia  
 hemofilii. Zasinienia u dziecka, które jeszcze nie raczkuje, budzą obawy  
 wystąpienia nieprzypadkowych urazów (wyrządzania krzywdy dziecku  
 przez rodzica), więc czasem lekarze dziecka i pracownicy opieki społecznej  
 zostaną zaangażowani przed badaniami krwi i zdiagnozowaniem hemofilii.  
 Jeśli diagnoza zostanie postawiona późno, a postępowanie sądowe w sprawie  
 zapewnienia ochrony dziecku się rozpocznie, rodzina będzie musiała poradzić  
 sobie nie tylko z diagnozą, ale również złością i stresem w związku z zarzutami  
 spowodowania nieprzypadkowego urazu.  
 

Umiarkowana i łagodna postać hemofilii mogą zostać zdiagnozowane dopiero  
na późniejszym etapie dzieciństwa lub w wieku dorosłym. Można jedynie podejrzewać 

występowanie choroby, jeśli po operacji, usunięciu zęba lub urazie wystąpi krwawienie.
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Leczenie 

Dostępne są różne rodzaje leczenia hemofilii. Ich stosowanie może zależeć od 
postaci choroby. Niezwłocznie i skutecznie zastosowane leczenie oraz zapobieganie 
krwawieniom znacząco zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań oraz zakłóceń w życiu 
szkolnym, domowym i rodzinnym.

Koncentraty czynników krzepnięcia (CFC)
Krwawienie można opanować lub można mu zapobiec, zastępując brakujący czynnik 
we krwi poprzez podanie koncentratu czynnika krzepnięcia. Poziom czynnika VIII lub 
czynnika IX zwiększa się jedynie na jakiś czas, więc infuzje należy powtarzać.

W przypadku niewielkiego krwawienia jedna infuzja może wystarczyć, żeby je zatamować. 
Przy poważniejszym krwawieniu lub podaniu pierwszej infuzji z opóźnieniem, niezbędne 
może być powtarzanie leczenia raz lub dwa razy dziennie do momentu ustania krwawienia.

Koncentrat rekombinowanego czynnika VIII i czynnika IX wytwarza się z użyciem 
technologii genetycznej, a nie z krwi.

Leczenia potrzebuje każda osoba z hemofilią, która krwawi. Należy je również 
zastosować w celu zapobieżenia krwawieniu, jeśli osoba z hemofilią ma przejść operację 
lub doznała urazu wiążącego się z ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Leczenie może odbywać się w dwóch trybach

Doraźnym W momencie wystąpienia 
krwawienia, na przykład po 
doznaniu urazu

• U bardzo małych dzieci
• U niektórych dorosłych  
   z ciężką postacią hemofilii
• U osób z łagodną lub  
   umiarkowaną postacią  
   hemofilii

Profilaktycznie Regularnie, w celu 
zapobiegania krwawieniom 
przed ich wystąpieniem

• U dzieci z ciężką postacią  
   hemofilii
• U niektórych dorosłych  
   z ciężką postacią hemofilii
• U niektórych osób  
   z umiarkowaną postacią  
   hemofilii, u których  
   krwawienia występują często
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Koncentrat czynnika krzepnięcia podaje się dożylnie do krwiobiegu igłą do wstrzykiwań. 
U małych dzieci czasami stosuje się na skórze krem znieczulający przed zastrzykiem, 
żeby zmniejszyć ból. Przekłucie spowodowane igłą jest niewielkie i nie powoduje 
nadmiernego krwawienia.

Leczenie czynnikiem o standardowym okresie półtrwania (SHL) 
Koncentraty czynnika o standardowym działaniu pozostają we krwi przez względnie 
krótki okres i wymagają powtórzenia dawki profilaktycznie co 2–3 dni w przypadku 
hemofilii A i dwa razy w tygodniu w przypadku hemofilii B.

Leczenie czynnikiem o wydłużonym okresie półtrwania (EHL) 
To produkty z czynnikami VIII lub IX, które pozostają w krwiobiegu dłużej. Jeśli takie 
leczenie jest odpowiednie dla Twojego dziecka, liczba wstrzyknięć profilaktycznych (w celu 
zapobieżenia krwawieniu) może być niższa. Możliwe też, że dawka/ilość wstrzyknięć nie 
ulegnie zmianie, ale podwyższy się poziom minimalny leku we krwi przed podaniem kolejnej 
dawki. Bardzo możliwe, że w przypadku wystąpienia krwawienia, będzie potrzebnych mniej 
wstrzyknięć. Okresy półtrwania czynników są krótsze u dzieci i nastolatków niż u dorosłych.

Leczenie podskórne  
Emicizumab jest lekiem podawanym podskórnie w celu zapobieżenia krwawieniu lub 
zmniejszeniu krwawienia u osób z ciężką postacią hemofilii typu A. Podawany jest raz 
na tydzień, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Jest to przeciwciało, które naśladuje 
działanie czynnika VIII. Emicizumab można przepisywać bardzo małym dzieciom.

System krzepnięcia jest jednak w pełni rozwinięty dopiero w szóstym miesiącu życia, więc 
omów najlepszą opcję dla Ciebie i Twojego dziecka ze swoim zespołem zajmującym się 
leczeniem hemofilii. Emicizumabu nie stosuje się przy krwawieniach, poważnych urazach 
lub operacjach. W celu zatamowania krwawień należy podać czynnik VIII.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej haemophilia.org.uk/
resources/publications/factsheets/ 

 

 

Leczenie może odbywać się w dwóch trybach

Doraźnym W momencie wystąpienia 
krwawienia, na przykład po 
doznaniu urazu

• U bardzo małych dzieci
• U niektórych dorosłych  
   z ciężką postacią hemofilii
• U osób z łagodną lub  
   umiarkowaną postacią  
   hemofilii

Profilaktycznie Regularnie, w celu 
zapobiegania krwawieniom 
przed ich wystąpieniem

• U dzieci z ciężką postacią  
   hemofilii
• U niektórych dorosłych  
   z ciężką postacią hemofilii
• U niektórych osób  
   z umiarkowaną postacią  
   hemofilii, u których  
   krwawienia występują często

Krwawienie należy zatamować jak najszybciej. Niezwłoczne zastosowanie leczenia 
szybko zmniejszy poziom bólu, skróci czas powrotu do zdrowia i obniży ryzyko 

wystąpienia trwałego uszkodzenia.
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Profilaktyka   
Leczenie regularnymi infuzjami czynnika krzepnięcia ma na celu zapobieganie długotrwałym 
szkodom powstałym w wyniku krwawienia do stawów i mięśni. Profilaktyka polega na 
eliminowaniu krwawienia, które pojawia się bez wyraźnej przyczyny, często nazywanego 
krwawieniem samoistnym. Zmniejsza również ryzyko wystąpienia krwawienia na skutek 
mniejszych urazów.

Badania wykazały, że leczenie profilaktyczne daje dzieciom najwięcej szans na wejście 
w dorosłość bez uszczerbku dla ich stawów. To, jak częste są infuzje, jest ustalane 
indywidualnie, ale zwykle odbywają się one raz na dwa dni w przypadku hemofilii A i 2–3 
razy w tygodniu w przypadku hemofilii B, ponieważ czynnik IX dłużej utrzymuje się we krwi.

Leczenie w domu 
Większość osób z ciężką postacią hemofilii i niektóre z umiarkowaną postacią choroby 
uczą się podawania sobie/dzieciom czynnika krzepnięcia w domu. Leczenie w domu ma 
wiele plusów:

• umożliwia regularne podawanie leku,
• można je zastosować zaraz po wystąpieniu krwawienia,
• nie obciąża zbytnio grafiku domowego, szkolnego i zawodowego,
• daje rodzicowi/osobie z hemofilią większą niezależność i kontrolę,
• zmniejsza liczbę niezbędnych wizyt w szpitalu,
• wcześnie zastosowane, skraca okres powrotu do zdrowia i zmniejsza ryzyko  
 wystąpienia trwałego urazu. 
 
Na początku rodzice przechodzą szkolenie na temat podawania leczenia dziecku 
przeprowadzane przez pielęgniarzy specjalizujących się w leczeniu hemofilii. Po jakimś 
czasie dzieci uczą się podawać je sobie samodzielnie – większość potrafi to robić  
w wieku licealnym.  

Do żyły na dłoni lub ramieniu wprowadzana jest igła motylkowa, podawany jest czynnik 
krzepnięcia i igła jest usuwana. U bardzo małych dzieci lub osób, których żyły są trudno 
dostępne, może zostać zastosowany port naczyniowy, który ułatwia wstrzyknięcia. 

Jest to niewielkie urządzenie wszczepiane pod skórę (w znieczuleniu ogólnym, na sali 
operacyjnej). Część portu zawiera niewielki pojemnik zwany komorą, umieszczany pod 
skórą. Do portu wprowadzana jest przez skórę specjalna igła umożliwiająca podanie 
czynnika.



Zrozumieć hemofilię

19

Inne rodzaje leczenia

Desmopresyna (DDAVP®) 
DDAVP® to lek syntetyczny, który może być odpowiedni dla osób z łagodniejszymi 
postaciami hemofilii typu A. Zwiększa poziom czynnika VIII w wyściółce naczynia 
krwionośnego, a co za tym idzie – w krwiobiegu.

Taki wzrost poziomu czynnika może wystarczyć do opanowania niewielkiego krwawienia 
oraz zapobieżenia krwawieniu po mniejszym zabiegu, w tym zabiegu stomatologicznym. 
Lek podaje się w formie wstrzyknięcia podskórnego (tak jak szczepionkę) lub sprayu 
do nosa. Nie pomaga w ciężkiej postaci hemofilii w związku z bardzo niskim stężeniem 
czynnika VIII w organizmie.

Kwas traneksamowy 
Kwas traneksamowy to lek pomagający utrzymać uformowany skrzep. Występuje  
w postaci płynnej i w tabletkach, może być również stosowany w płynie do płukania 
jamy ustnej. Może być szczególnie pomocny w przypadku krwawienia jamy ustnej, 
krwotoku z nosa lub obfitej miesiączki. Często stosowany jest w połączeniu  
z czynnikiem krzepnięcia lub DDAVP®, ale może być również stosowany samodzielnie.

Port naczyniowy 
Porty naczyniowe stosuje się coraz częściej u dzieci z ciężkimi postaciami zaburzeń 
krzepnięcia krwi. Jest to niewielkie urządzenie wszczepiane chirurgicznie pod skórę.  
To wygodniejszy sposób podawania leku dziecku niż metoda dożylna.

Na powierzchni portu po podaniu leku mogą pojawić się krwiaki lub zsinienia. U dzieci 
z wszczepionym portem istnieje ryzyko wystąpienia zakażenia, dlatego są one ściśle 
monitorowane pod kątem wystąpienia gorączki, szczególnie jeśli nie jest ona wynikiem 
choroby wieku dziecięcego.
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W przypadku wystąpienia zakażenia dziecko otrzyma leczenie antybiotykowe. Leczenie 
zakażenia może wiązać się z kilkudniową hospitalizacją.

Dzieci z wszczepionym portem mogą uprawiać sport, ale zaleca się unikania sportów 
kontaktowych, ponieważ uderzenie w miejsce wszczepionego portu mogłoby być 
bolesne lub spowodować uszkodzenie. Pływanie z wszczepionym portem jest 
dozwolone.

Metoda pięciu kroków przy krwawieniach do stawu 
Niezwykle ważne jest, żeby nie ignorować oznak krwawienia do stawu. Wczesne 
zastosowanie leczenia czynnikiem krzepnięcia jest kluczowe w celu zmniejszenia ryzyka 
uszkodzenia stawu.

Oprócz infuzji czynnika i leków przeciwbólowych (paracetamol) w powrocie do zdrowia  
i zapewnieniu wygody pomoże metoda pięciu kroków. 

• Zabezpieczenie Postaraj się nie obciążać stawu lub mięśnia przez kilka dni. Jeśli  
 krwawienie wystąpiło w okolicy kostki lub kolana, spróbuj poruszać się o kulach. 
• Odpoczynek Nie posługuj się częścią ciała, w której wystąpiło krwawienie.  
 Pomaga to w procesie gojenia. 
• Lód Przykładaj go na 10–15 minut co dwie godziny. Pomoże zmniejszyć ból  
 i obrzęk. Zawiń saszetkę z lodem w ścierkę kuchenną lub miękki materiał, żeby  
 nie dotykała bezpośrednio skóry, ponieważ może dojść do oparzenia lodem. 
• Ucisk Korzystaj z elastycznego bandaża odpowiednich rozmiarów, jeśli Ci  
 odpowiada. Może zmniejszyć obrzęk. 
• Podwyższenie Podnieś i oprzyj na czymś kończynę, w której wystąpiło  
 krwawienie, żeby zmniejszyć obrzęk. 

Po jakimś czasie Twoje dziecko zwykle będzie w stanie rozpoznać objawy krwawienia 
i poinformować Cię, kiedy krwawienie wystąpi. Jeśli nie masz pewności, czy u dziecka 
wystąpiło krwawienie, skonsultuj się ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem 
hemofilii. Nawet jeśli jest to fałszywy alarm, zyskasz więcej spokoju. 
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Terapia genowa 
Terapia genowa to technika wykorzystująca geny lub materiał genetyczny w celu 
wyleczenia choroby lub jej zapobieżeniu. Po szeroko zakrojonych badaniach terapia 
genowa w leczeniu hemofilii jest już dostępna, ale tylko dla osób dorosłych.

Dzieci nie zostały jeszcze włączone do badań nad terapią genową. Naukowcy muszą 
zrozumieć długotrwały wpływ terapii genowej na dorosłych, zanim zacznie być 
stosowana u dzieci, ponieważ jej skutki mogą utrzymywać się przez całe życie.

Dzieci są na wczesnych etapach rozwoju i niektóre procesy, jak odpowiedź 
immunologiczna lub sposób, w jaki produkowane jest białko, mogą być u nich 
przyspieszone lub przebiegać inaczej. Możliwe, że na jakimś etapie w przyszłości 
badania kliniczne obejmujące dzieci zostaną opracowane i staną się dostępne.

U dzieci z ciężką postacią hemofilii zaleca się również działania profilaktyczne w celu 
zmniejszenia liczby występujących krwawień i ochrony przed chorobą stawów. Terapia 
genowa nie wyleczy choroby stawów, więc ważne są leczenie i rehabilitacja wszystkich 
krwotoków do stawów, żeby zapobiec długotrwałym uszkodzeniom, takim jak staw 
docelowy.
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Możliwe powikłania związane z hemofilią

Inhibitory 
Inhibitor to przeciwciało, które wytwarza system immunologiczny (mechanizm obronny 
organizmu), kiedy traktuje wstrzykiwany czynnik krzepnięcia jako coś obcego. Inhibitor 
usuwa czynnik krzepnięcia, zanim czynnik zacznie tamować krwotok. Inhibitory zwykle 
pojawiają się u osób z ciężką postacią hemofilii A we wczesnym dzieciństwie, ale mogą 
również pojawić się w późniejszym okresie w łagodniejszych postaciach hemofilii. 
Są bardzo rzadkie u osób z hemofilią B.

Czasami w przypadku istnienia inhibitora wyższe dawki czynnika krzepnięcia mogą 
pomóc zatamować krwawienie, ale zwykle potrzebna jest alternatywna forma leczenia. 
Istnieją również takie rodzaje leczenia jak:

Indukcja tolerancji immunologicznej (ITT) 
Częste podawanie wysokich dawek czynnika w celu pozbycia się inhibitora, żeby osoba 
z hemofilią mogła wrócić do standardowego leczenia. Osoby, u których pojawia się 
inhibitor, otrzymują porady i wsparcie od zespołu centrum leczenia hemofilii, który 
specjalizuje się w tym temacie.

Emicizumab (dla osób z inhibitorem) 
Dostępny dla osób z hemofilią A, u których występuje inhibitor czynnika VIII. Nie można 
go stosować profilaktycznie w celu zapobiegania krwawieniom. Nie stosuje się go przy 
krwawieniach, urazach i większych operacjach. Podawany jest podskórnie w formie 
zastrzyku raz na tydzień, co dwa tygodnie lub raz w miesiącu.

Uszkodzenie stawu lub mięśnia 
Krwawienie może doprowadzić do uszkodzenia mięśni i stawów. Dlatego regularna 
profilaktyka i szybko zastosowane leczenie w przypadku krwawienia są tak ważne. Jeśli 
krwawienie uszkodziło staw lub mięsień, w powrocie do zdrowia niezbędna jest fizjoterapia.

Uszkodzenie stawu może być rezultatem jednego poważnego krwotoku, ale zwykle jest 
ono wynikiem krwawień, które powtarzają się w tym samym miejscu przez kilka lat. 
Krwawienie uszkadza maziówkę (wyściółkę stawu) oraz chrząstkę, jak również okalające 
ścięgna i tkanki.

Powoduje to ból artretyczny i utratę mobilności oraz siły stawu. Ogólnie wraz z wiekiem 
zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia urazu stawu. Operacja ortopedyczna, 
w tym wszczepienie protezy stawu, może być dobrą opcją w przypadku poważnego 
uszkodzenia stawu.

Kiedy Twoje dziecko dorasta, ważne jest zachęcanie go do aktywności fizycznej  
w celu ochrony mięśni, kości i stawów.
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Leczenie medyczne i stomatologiczne
 
Zabieg chirurgiczny  
Osoby z hemofilią mogą przechodzić operacje, ale wymaga to stworzenia dokładnego 
planu leczenia. Celem zespołu zajmującego się leczeniem hemofilii jest dostarczenie 
bezpiecznego planu opieki, żeby zapewnić, że ryzyko krwawienia nie będzie wyższe niż 
zwykle przy danym rodzaju operacji. To ważne, ponieważ wpływa na okres powrotu do 
zdrowia i pozwoli zapewnić najlepszy możliwy wynik operacji. Kluczowa jest też jasna 
komunikacja z osobą przeprowadzającą operację lub zabieg. Odpowiednie leczenie 
doradzą specjaliści w leczeniu hemofilii.

W zależności od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia pacjenta plan opieki może obejmować 
również miejsce, w którym najlepiej przeprowadzić operację. Jeśli operacja jest 
wykonywana w trybie nagłym i nie była zaplanowana, personel opiekujący się 
pacjentem musi zostać poinformowany o hemofilii i skonsultować się z zespołem 
specjalizującym się w jej leczeniu u danego pacjenta przed wykonaniem zabiegu.

 
Obrzezanie  
Obrzezanie to dość powszechny zabieg chirurgiczny. Może być wykonywany z powodów 
medycznych, społecznych, kulturowych, osobistych bądź religijnych. Często jest to 
najwcześniejsza operacja w życiu chłopca i może doprowadzić do zdiagnozowania 
hemofilii.

Obrzezanie osoby z hemofilią wiąże się z powikłaniami, takimi jak przedłużone 
krwawienie, infekcja oraz dłuższe gojenie się skóry. Niektórzy chłopcy będą krwawić 
po zdjęciu szwów. Wczesna diagnoza i substytucja czynnika są kluczowe w tamowaniu 
krwawienia.

 Obrzezanie powinno być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Twoim zespołem 
zajmującym się leczeniem hemofilii. Kontrolowanie krwawienia po operacji  

i substytucja czynnika pod kontrolą Twojego zespołu zajmującego się  
leczeniem hemofilii są kluczowe.
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Opieka stomatologiczna 
Właściwa edukacja stomatologiczna i pielęgnacja jamy ustnej są szczególnie ważne dla 
osób z hemofilią, ponieważ pomagają zapobiegać próchnicy i chorobom dziąseł, a co za 
tym idzie zmniejszać potrzebę wykonania zabiegu stomatologicznego.

Krwawienie dziąseł wywoływane jest przez chorobę dziąseł, ale u osób z hemofilią 
będzie miało poważniejszy przebieg. Regularne szczotkowanie zębów pozwoli zapobiec 
gromadzeniu się kamienia oraz rozwijaniu się choroby dziąseł.

Regularne wizyty kontrolne u dentysty lub higienisty dentystycznego są również 
niezbędne. Każde leczenie stomatologiczne musi zostać zaplanowane przez dentystę 
oraz centrum leczenia hemofilii. Leki na hemofilię nie zawsze są niezbędne przed 
zabiegiem wypełnienia ubytku lub wizytą u higienisty, ale mogą być potrzebne przed 
usunięciem zęba.

W zależności od postaci zaburzenia krzepnięcia krwi Twój zespół zajmujący się leczeniem 
hemofilii może zalecić substytucję czynnika lub lek w tabletkach przed ekstrakcją zęba. Przed 
jakimkolwiek zabiegiem stomatologicznym skontaktuj się z centrum leczenia hemofilii.
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Leki
Niektóre leki mogą wpływać na krzepnięcie krwi, mogą więc być nieodpowiednie 
dla osoby z hemofilią. Są to na przykład aspiryna i ibuprofen, których nie należy 
nigdy stosować, chyba że zalecili je specjaliści w leczeniu hemofilii. Każdy nowy lek, 
w tym leki dostępne bez recepty oraz ziołowe, należy przeanalizować pod kątem 
zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia.

Paracetamol to odpowiedni środek przeciwbólowy dla osób z hemofilią i można go 
stosować do uśmierzania bólu i zbijania gorączki u dzieci.

Szczepienia   
Jeśli w szkole lub przychodni odbywa się 
szczepienie, szczepionkę należy podać 
podskórnie, a nie domięśniowo.

Szkoła i rodzice powinni skontaktować 
się z centrum leczenia hemofilii 
dziecka przed podaniem jakiejkolwiek 
szczepionki.

 

Karta informacyjna nt. zaburzenia krzepnięcia krwi  
Dzieci powinny mieć założoną kartę informacyjną nt. zaburzenia krzepnięcia krwi 
(Bleeding Disorder Card), którą udostępnia centrum leczenia hemofilii. Karta zawiera 
informacje o zaburzeniu i wymaganym leczeniu oraz dane kontaktowe centrum 
leczenia hemofilii.

Centra leczenia hemofilii powinny być w stanie wydać Ci tyle egzemplarzy karty, ile 
potrzebujesz, i na przykład zapewnić, że jeden będzie dostępny w szkole przez cały 
czas (wraz z odpowiednimi lekami, jeśli są niezbędne).
 
 

Jeśli nie masz pewności, czy lek wpłynie na krzepnięcie krwi,
skonsultuj się ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii  

przed jego zażyciem.
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Życie z hemofilią

Sport i aktywność fizyczna   
Aktywność fizyczna i sport mogą przynieść korzyści zdrowotne i zwiększyć samoocenę, 
zdolność przyswajania wiedzy i koncentrację. Płyną z nich również szczególne korzyści 
dla dzieci i dorosłych z hemofilią, ponieważ silne mięśnie oraz dobra równowaga  
i postawa mogą pomóc w ochronie stawów przed krwawieniem. Utrzymywanie zdrowej 
wagi ciała pomaga zmniejszyć nacisk na stawy, które są uszkadzane przez krwawienia.

Wybór aktywności lub sportu to kwestia indywidualna, a fizjoterapeuci specjalizujący 
się w leczeniu osób z hemofilią są dobrym źródłem informacji. Zespół zajmujący się 
leczeniem hemofilii omówi ryzyko i korzyści różnych dyscyplin sportowych, biorąc pod 
uwagę stan zdrowia danej osoby. Ogólnie sporty z dużą ilością fizycznego kontaktu  
i takie, w których może dojść do urazu głowy i szyi, niosą najwyższe ryzyko urazu, a co 
za tym idzie krwawienia. Leczenie profilaktyczne można dopasować do dni z najwyższą 
ilością aktywności, żeby zapewnić maksymalną ochronę przed krwawieniem.
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Szkoła, studia i praca

Obecnie dostępne rodzaje leczenia sprawiają, że hemofilia nie wpływa znacząco na edukację 
dziecka. Ważne jest, żeby szkoła dobrze rozumiała potencjalne problemy i wiedziała, co 
zrobić i z kim się skontaktować – pomóc w tym może nasza broszura Zaburzenia krzepnięcia 
krwi a szkoła. Twój zespół pielęgniarski zajmujący się leczeniem hemofilii będzie utrzymywał 
kontakt ze szkołą, a jeśli zechcesz, możesz pojawić się w szkole osobiście, żeby służyć radą.

Mogą pojawić się okresy, w których dziecko będzie musiało opuścić szkołę, kiedy 
wraca do zdrowia po krwotoku. Może potrzebować wsparcia w nadrabianiu zaległości 
i wdrożeniu się na powrót w szkolne życie. W rzadkich przypadkach dziecko może 
tymczasowo potrzebować wózka lub kul. Szkoła powinna mieć tego świadomość  
i dysponować odpowiednimi środkami.

Ogólnie większość aktywności w szkole jest odpowiednia dla dzieci z hemofilią. Dzieci 
należy zachęcać do wykonywania wszystkich czynności, które są w stanie wykonać, a nie 
skupiania się na niewielkich ograniczeniach. Czynności, które mogą wykonywać, i te, których 
nie mogą, zależą od ich postaci hemofilii, jak również od wieku, zainteresowań i uzdolnień. 
Należy jednak odbyć rozmowę między rodzicami a szkołą dotyczącą uczestniczenia dzieci  
w sportach kontaktowych, a w dniach, w których dzieci mają zajęcia wychowania fizycznego 
i inne aktywności sportowe, stosować leczenie profilaktyczne.

Żłobek, przedszkole i szkoła 
podstawowa   
Ważne, żeby dzieci włączały się we 
wszystkie zabawy z rówieśnikami, 
szczególnie w tym wieku. Zwykłe zabawy 
nie stanowią z reguły problemu, mogą co 
najwyżej skutkować co jakiś czas siniakiem. 
Przy zranieniach i zadrapaniach wystarczy 
zwykle standardowa pierwsza pomoc.  
Nie należy unikać nożyczek i innych ostrych 
przedmiotów – wszystkie dzieci muszą się 
nauczyć bezpiecznie się nimi posługiwać.

Sportu w szkole podstawowej nie 
cechuje zwykle wysoka rywalizacja lub 
intensywność. O ile dziecko nie ma 
szczególnych problemów lub nie wraca  
do zdrowia po krwotoku, powinno być  
w stanie uczestniczyć we wszystkich aktywnościach sportowych.
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Szkoła średnia 
W miarę dorastania poszerza się zakres dyscyplin sportowych oraz innych aktywności, 
w których młodzi ludzie chcą uczestniczyć. Ulubione aktywności i dyscypliny sportowe 
również cechuje większa rywalizacja i intensywność. Ważne, żeby młodzi ludzie mieli 
odpowiedną odzież, obuwie i sprzęt.

Względne ryzyko i korzyści płynące z różnych dyscyplin będą się różnić w zależności 
od osoby i sportu. Jeśli konkretna dyscyplina doprowadzi do urazu u młodej osoby, 
możliwe, że będzie ona musiała poszukać alternatywy lub zasięgnąć porady u rodziców, 
pracowników centrum leczenia hemofilii i szkoły.

Studia i praca  
Większość młodych osób z hemofilią 
przejdzie przez etap szkolny tak, jak 
rówieśnicy. Okres studiów i pracy też 
nie będzie się dla nich różnił.

Na uczelni czy w miejscu pracy 
pojawiają się znajomi  
i współpracownicy, pracodawcy  
i wykładowcy. Młoda osoba  
z hemofilią musi zdecydować, ile 
informacji o swojej chorobie im 
przekaże.

To niełatwe zadanie – młodzi ludzie mogą obawiać się, że będą traktowani inaczej, jeśli 
inni dowiedzą się o ich chorobie. Jest to indywidualna decyzja, co oznacza, że młoda 
osoba musi zastanowić się, czy opowiedzenie komuś o chorobie ułatwi jej życie czy je 
utrudni.

Fakt, że jest ktoś, kto może nas wesprzeć i zrozumieć podczas krwotoku, jest pomocny.

Dobrym powodem do przekazania informacji o chorobie wykładowcom bądź 
pracodawcom jest fakt, że mogą nam udostępnić bezpieczne miejsce do 
przechowywania koncentratu czynnika na wypadek wystąpienia krwawienia. Jeśli są 
osoby w Twoim otoczeniu, które nie wiedzą nic o Twojej chorobie, zastanów się, jak 
zareagują, jeśli dowiedzą się o niej później lub od kogoś innego.

Większość ludzi niewiele wie o hemofilii, więc wytłumaczenie im wszystkiego oraz 
rozwianie ich wątpliwości może zająć trochę czasu. Pomóc może przekazanie im 
informacji na piśmie lub pokierowanie ich na naszą stronę.
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Podróże 

Jeśli wybierasz się w podróż:

•      Weź ze sobą aktualne informacje medyczne, w tym szczegóły diagnozy oraz  
  nazwę i numer telefonu centrum leczenia hemofilii.
•  Omów plan podróży z centrum leczenia hemofilii. Zapytaj, czy masz wziąć  
  ze sobą zapas leku, a jeśli tak – w jakiej ilości.
•  Weź pismo z centrum leczenia hemofilii z informacją o tym, że przewozisz  
  lek w bagażu podręcznym oraz przez kontrolę bezpieczeństwa.
•  Dowiedz się, gdzie znajdują się centra leczenia hemofilii w miejscach, które  
  odwiedzisz. Takie informacje są dostępne na stronie centrum leczenia  
  hemofilii, World Federation of Hemophilia (www.wfh.org/en/home), lub  
  pod naszym numerem telefonu 020 7939 0780.
•  Wykup ubezpieczenie podróży, które obejmuje leczenie hemofilii, w tym  
  koszty repatriacji.
•  Miej przy sobie informacje dotyczące hemofilii, na przykład kartę  
  informacyjną nt. zaburzenia krzepnięcia krwi lub bransoletkę bądź wisiorek  
  MedicAlert. 
 
Arkusz informacyjny dotyczący ubezpieczenia podróży z wieloma poradami na 
temat podróżowania osób z zaburzeniem krzepnięcia krwi możesz pobrać ze strony  
haemophilia.org.uk/support/day-day-living/patient-support/ 
 



Zrozumieć hemofilię

30

Ciąża a hemofilia 

Badania prenatalne oferowane są zwykle, 
żeby pomóc w planowaniu rodziny  
i ocenie ryzyka.

Jeśli wiesz, że w Twojej rodzinie występuje 
hemofilia, możesz wykonać badanie w 
trakcie ciąży, żeby poznać płeć dziecka.

Badanie wolnego płodowego DNA (ffDNA) 
to badanie krwi organizowane przez 
Twoje centrum leczenia hemofilii, żeby 
poznać płeć dziecka na wczesnym etapie 
ciąży.

Już w dziewiątym tygodniu ciąży komórki 
dziecka (komórki płodowe) mogą zostać 
wykryte w Twojej krwi i przeanalizowane 
w celu ustalenia płci dziecka. 
Opracowanie wyniku badania może zająć 
około tygodnia, a Twoje centrum leczenia hemofilii skontaktuje się z Tobą, kiedy tylko 
będzie gotowy.

Jeśli nie chcesz znać płci swojego dziecka centrum leczenia hemofilii może wykonać 
badanie, ale poinformować o wyniku tylko Twój zespół położniczy. Na tym etapie 
niektóre kobiety decydują się o zakończeniu ciąży; taką decyzję należy skonsultować  
z lekarzami specjalizującymi się w leczeniu hemofilii.

Jeśli Twój płód jest płci męskiej, możesz zdecydować się na badanie zwane biopsją 
kosmówki (CVS). CVS polega na pobraniu próbki komórek z łożyska. Zwykle 
przeprowadza się je pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży.

Podczas badania lekarz wprowadza bardzo cienką igłę przez ścianę brzuszną lub cienką 
rurkę przez pochwę, żeby dotrzeć do macicy. Następnie pobiera niewielką próbkę 
komórek z łożyska w celu przeprowadzenia badania genetycznego.

Dodatkowym możliwym badaniem jest amniopunkcja. Polega na pobraniu próbki płynu 
owodniowego z macicy, zza błony płodowej. Płyn zawiera komórki dziecka, które można 
przebadać genetycznie. Amniopunkcję przeprowadza się zwykle na późniejszym etapie 
ciąży niż CVS, między 15. a 20. tygodniem, ale można ją wykonać aż do końcowego 
etapu ciąży.
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Przy CVS i amniopunkcji istnieje ryzyko poronienia – wynosi ok. 1:100. Twój lekarz 
poinformuje Cię o wszelkim potencjalnym ryzyku oraz o tym, co może wykazać badanie, 
zanim się na nie zdecydujesz.

Diagnostyka preimplantacyjna (PGD) 
Może być dostępna dla par, u których występuje ryzyko urodzenia się dziecka z hemofilią. 
Pary mogą zdecydować się na PGD, żeby podjąć świadomą decyzję dotyczącą ciąży.

PGD umożliwia identyfikację genów lub chromosomów w zarodkach w celu oznaczenia 
płci i sprawdzenia występowania hemofilii. Zarodki, u których nie występuje hemofilia, 
mogą następnie zostać umieszczone w macicy.

Ponieważ zarodki muszą zostać przebadane w laboratorium, niezbędne jest 
przeprowadzenie procedury zapłodnienia in vitro (IVF), nawet jeśli u pary nie występują 
problemy z płodnością. Przed skierowaniem na takie badanie należy złożyć wniosek  
o jego sfinansowanie i otrzymać potwierdzenie, że zostało ono przyznane. Skontaktuj 
się ze swoim zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii, żeby uzyskać więcej 
informacji na ten temat.

Opieka nad wszystkimi nosicielkami hemofilii w ciąży powinna obejmować 
ścisłą współpracę pomiędzy zespołem zajmującym się leczeniem hemofilii 

a zespołem położniczym. Ważny jest jasny plan porodu, który został 
udostępniony matce i znajduje się w jej dokumentacji medycznej.
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Słowniczek pojęć

Krwotok – krwawienie do mięśni oraz przestrzeni pomiędzy stawami

Obrzezanie – chirurgiczne usunięcie kawałka napletka

Substytucja czynnika – leczenie polegające na zastąpieniu brakującego czynnika  
u osób leczonych na hemofilię, żeby krew krzepła, jeśli doznają urazu

Hemofilia A – trwające całe życie, dziedziczone zaburzenie krzepnięcia krwi, 
które powoduje częstsze występowanie krwawień i dłuższe ich trwanie niż u osób 
zdrowych; spowodowane jest defektem w białku potrzebnym do krzepnięcia krwi

Dziedziczony – przekazywany w genach z rodziców na dziecko; podstawową 
jednostką dziedziczności jest gen

Inhibitor – przeciwciało do leczenia czynnikiem

Staw – miejsce, w którym spotykają się dwie lub więcej kości

Menorrhagia – obfite miesiączki z bolesnymi skurczami

Osoba, która na pewno będzie nosicielem – córka mężczyzny z hemofilią

Profilaktyka – leczenie przeprowadzane regularnie w celu zapobiegania krwawieniom 
przed ich wystąpieniem

Podskórnie –  sposób podania leku polegający na wprowadzeniu igły w tkankę 
tłuszczową pod skórą

Staw docelowy – staw, w którym krwawienie występuje najczęściej

Poziom minimalny leku we krwi przed podaniem kolejnej dawki –  najniższy możliwy 
poziom leku w organizmie
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Informacje o The Haemophilia Society 

Jesteśmy jedyną organizacją charytatywną działającą w całej Wielkiej Brytanii na rzecz 
osób z dziedzicznymi zaburzeniami krzepnięcia krwi. Tworzymy społeczność wraz  
z całymi rodzinami, pracownikami służby zdrowia i osobami przekazującymi 
nam wsparcie.

Od 70 lat prowadzimy kampanie na rzecz lepszego leczenia, jesteśmy źródłem 
informacji oraz wsparcia i podnosimy świadomość na temat zaburzeń krzepnięcia krwi.

Chcemy zapewnić, że każda osoba z zaburzeniem krzepnięcia krwi: 
• Ma równe szanse. 
• Ma możliwość kontaktu z innymi w społeczności. 
• Posiada wiedzę, która daje jej siłę.

Nasze cele realizujemy poprzez: 
• ponoszenie świadomości na temat zaburzeń krzepnięcia krwi, 
• przekazywanie informacji i wsparcia naszym członkom, 
• popieranie polityk dotyczących zdrowia i opieki społecznej oraz dostępu  
 do leczenia.

W Wielkiej Brytanii ponad 36 000 mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zdiagnozowanych  
z zaburzeniem krzepnięcia krwi i liczba ta wzrasta każdego roku. Członkostwo  
w stowarzyszeniu chorych na hemofilię jest darmowe i dostępne dla wszystkich.

Dzięki wsparciu w grupach lokalnych na terenie całej Wielkiej Brytanii, globalnej 
sieci rodzin i społecznościom online niesiemy przyjaźń, wysłuchujemy i umożliwiamy 
osobom dzielenie się opiniami i doświadczeniami. Organizujemy wydarzenia dla 
wszystkich grup wiekowych, żeby przekazywać informacje i wspierać, tworzyć 
przestrzeń do kontaktu, wzmacniać głosy pojedynczych osób, zmniejszać poczucie 
osamotnienia i wpływać na politykę rządu dotyczącą opieki i zdrowia.

Nasza społeczność jest kluczowa dla wszystkich naszych działań – pracujemy wspólnie 
ze wszystkimi członkami i pracownikami służby zdrowia, żeby zapewnić,  
że podejmujemy decyzje, biorąc pod uwagę ich cenne opinie i wskazówki.

Zaburzenia krzepnięcia krwi są rzadkie, więc wiele osób nigdy nie usłyszy o naszym 
stowarzyszeniu. Pozostajemy w dużej mierze niewidoczni poza społecznościami, dla 
których działamy. Musimy zatem pracować jeszcze więcej, żeby podnosić świadomość 
i wiedzę na temat zaburzeń krzepnięcia krwi oraz środków, jakie są potrzebne, żeby 
zapewnić osobom z zaburzeniami usługi, na jakie zasługują i jakich potrzebują do 
prowadzenia jak najlepszego życia.

Żeby uzyskać więcej informacji bądź dołączyć do nas za darmo, odwiedź naszą stronę 
internetową haemophilia.org.uk lub zadzwoń do nas pod numer 020 7939 0780.
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Dodatkowe informacje 
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Dodatkowe informacje



Niniejsza broszura została przeanalizowana przez lekarzy z naszej grupy doradczej  
ds. medycyny i nauki.

Publikację broszury wspiera Pfizer.

The Haemophilia Society dokłada wszelkich starań, żeby dostarczać aktualnych, 
bezstronnych i rzetelnych informacji o zaburzeniach krzepnięcia krwi. Mamy nadzieję, 
że niniejsze informacje będą źródłem medycznych porad i pomogą osobom z nich 
korzystającym włączyć się w proces podejmowania decyzji na temat leczenia i opieki.  
W przypadku wszelkich obaw dotyczących kwestii medycznych prosimy kontaktować się  
z lekarzami bądź osobami specjalizującymi się w pielęgniarstwie.

Przekaż nam opinię
Jeśli masz komentarze dotyczące niniejszej broszury lub przekazywanych przez nas 
informacji, napisz do nas na adres podany poniżej.

Nasze usługi są bezpłatne, ponieważ gromadzimy fundusze i dotacje od wspaniałych darczyńców. 
Jeśli chcesz włączyć się w proces pozyskiwania środków dla nas lub dowiedzieć się, jak możesz  
nam pomóc, wyślij do nas e-maila na adres fundraising@haemophilia.org.uk.

HaemophiliaSocietyUK
 HaemoSocUK
 thehaemophiliasociety

Dane kontaktowe stowarzyszenia
The Haemophilia Society  
52B Borough High Street  
Londyn SE1 1XN   
Telefon: 020 7939 0780  
E-mail: info@haemophilia.org.uk  
WWW: haemophilia.org.uk

Organizacja charytatywna zarejestrowana pod numerem 288260 (w Szkocji SC039732)  
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