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شكر وتقدير
اشرتكت واكلة مهنية لملساعدة يف مراجعة املعلومات وتصنيف األدلة. إضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل حقيقة أن العديد من 
التوصيات تستند إىل رأي اخلرباء، مت تعممي مسّودة هذا الدليل التوجهيي إىل عدة جهات أخرى مشرتكة يف تقدمي الرعاية 
ملرىض اهلميوفيليا خارج مجموعة الكتابة. ويقّدم املؤلفون امتناهنم ألولئك الذين قدموا تعليقات مفصلة. وأخريًا، نود أن نعرب 
عن خالص شكرنا للجهد االستثنايئ الذي بذلته موظفات االحتاد العاملي للهميوفيليا (WFH)، جينيفر الليبريته والزيابيث 

مايلز يف إجناز هذا العمل.

إخالء مسؤولية
بأية منتجات معاجلة معّينة أو مصّنعني مّعينني؛ وال تعين أية إشارة إىل امس أي   (WFH) ال يويص االحتاد العاملي للهميوفيليا
منَتج ما أهنا توصية من االحتاد. ال يتدخل االحتاد العاملي للهميوفيليا يف املامرسة الطبية وال يويص حتت أي ظرف مبعاجلة 
خاصة ألفراد معينني. يمت تعديل جداول اجلرعات وبقية أنمظة املعاجلات باسمترار، ويمت التعّرف أيضًا عىل تأثريات جانبية 
جديدة. هيدف هذا الدليل التوجهيي إىل املساعدة يف تطوير املعايري األساسية للرعاية وللتعامل مع مرض اهلميوفيليا، وال حتل 
أو معلومات املنتج املرفقة به. جيب أن تتناسب وسائل املعاجلة مع احتياجات الفرد واملوارد املتاحة. حمل االستشارة الطبية و/ 
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لقد أدت الطبعة األوىل من هذا الدليل التوجهيي، والذي نرشه 
عام 2005، الغرض مهنا   (WFH) االحتاد العاملي للهميوفيليا
كوثيقة مفيدة للباحثني عن معلومات أساسية حول اإلدارة 
الشاملة للهميوفيليا. لقد نشأت احلاجة إىل املراجعة لعدة 
أسباب. وأمه هذه األسباب هو دجم أفضل األدلة املوجودة 
اليت تستند التوصيات إلهيا. عىل الرمغ من أن اجلرعة املثىل 
واجلدول الزمين للوقاية ما يزاالن خاضعني لملزيد من البحث. 
وهناك أيضًا اعرتاف أكرب باحلاجة إىل تقيمي أفضل لنتاجئ 
الرعاية مبرىض اهلميوفيليا باستخدام وسائل مبتكرة وُمقننة، 
ومعّدة لقياس املرض رسيريًا. وتتناول هذه النخسة املنقحة 

هذه الوسائل إضافة إىل حتديث اكفة األقسام.

يضم هذا الدليل التوجهيي عدة توصيات بشأن اإلدارة 
الرسيرية لألخشاص املصابني باهلميوفيليا (بيانات املامرسة 
خبط عريض). إن مجيع هذه البيانات مدعومة بأفضل األدلة 
املتاحة يف املنشورات، واليت مت تصنيفها وفقًا ملركز أكسفورد 
2011 للطب املستند إىل األدلة (انظر امللحق 1). حيمثا أمكن، 
مشل هذا الدليل التوجهيي أيضًا مراجع التوصيات الواقعة 
خارج اختيار بيانات املامرسة. ومل يمت تصنيف هذه املراجع.

الملخص

المقدمة

اهلميوفيليا هو اضطراب نادر يصعب تخشيصه والتعامل معه. 
ويوفر هذا الدليل التوجهيي القامئ عىل األدلة توصيات معلية 
حول التخشيص والتعامل مع اهلميوفيليا، ومعاجلة املضاعفات، 
مثل مضاعفات اجلهاز العضيل والعمظي، واملثبطات، والعدوى 
املنتقلة بواسطة نقل الدم. هيدف االحتاد العاملي للهميوفيليا من 

خالل مجع هذا الدليل التوجهيي إىل مساعدة مقديم الرعاية 
أو املداومة عىل براجم رعاية  الصحية الساعني إىل بدء و/ 
اهلميوفيليا، وتجشيع مواءمة املامرسة يف مجيع أحناء العامل، 
وحتفزي الدراسات املناسبة حني تفتقر التوصيات إىل أدلة اكفية.

كثريًا ما ُيثار سؤال عند إعداد دليل توجهيي مثل هذا، حيث أنه 
قابل للتطبيق عىل نطاق عاملي نظرًا لتنوع اخلدمات الصحية 
والنظم االقتصادية حول العامل. إن وجهة نظرنا الراخسة يه 
أن مبادئ التعامل مع اهلميوفيليا متشاهبة يف مجيع أحناء 
العامل. وتكون االختالفات أساسًا يف جرعة تركزيات عامل 
املستخدمة لعالج أو منع الزنف، نظرًا إىل أن   (CFC) التخرث
تاكليف املنتجات التعويضية تشلك اللكفة الرئيسية لرباجم رعاية 
مرىض اهلميوفيليا. وإدراًاك هلذه احلقيقة، يواصل هذا الدليل 
التوجهيي إدراج مجموعة مزدوجة من توصيات اجلرعات 
الستبدال العالج التعوييض. ويستند هذا الدليل إىل الكتابات 
املنشورة واملامرسات يف املراكز الرئيسية حول العامل. وينبيغ 
مع ذلك، التقدير بأن اجلرعات القليلة املوىص هبا قد ال حتقق 
أفضل النتاجئ املمكنة، حيث جيب أن تكون مبثابة نقطة بداية 
للرعاية يف حاالت حمدودية املوارد، هبدف االنتقال التدرجيي 
حنو املزيد من اجلرعات املثالية، استنادًا إىل البيانات والوفرة 

.(CFC) األكرب لرتكزيات عوامل التخرث

لقد اكن أحد أسباب القبول الواسع لإلصدار األول من هذا 
الدليل التوجهيي هو صيغته هسلة القراءة. ويف الوقت الذي 
حّسنا فيه حمتوى ونطاق الوثيقة، حرصنا عىل أن تبىق الصيغة 
مكا يه. ونأمل أن تسمتر فائدته ألولئك الذين يبدأون والذين 
يواصلون براجم رعاية مرىض اهلميوفيليا. وعالوة عىل ذلك، 
فقد ُتجشع املراجعة الشاملة للكتابات والتوافق الواسع الذي 
ُبنيت هيلع بيانات املامرسة عىل مالمئهتا يف مجيع أحناء 
العامل. واألمه من ذلك، يف املناطق اليت تفتقر فهيا توصيات 
املامرسات إىل أدلة اكفية، ونأمل أيضًا أن ُحتّفز هذه الوثيقة 

الدراسات املناسبة.
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نزيف مفرط عقب اإلصابات أو العمليات اجلراحية  •

يوجد تارخي عائيل للزنف يف حوايل ثليث العدد اللكي   .7
لملرىض

يعمتد التخشيص الهنايئ عىل حفص العوامل إلثبات نقص   .8
.(FIX) أو التاسع  (FVIII) أي من العاملني الثامن

مظاهر الزنف
المنط املمّزي الظاهر يف مرض اهلميوفيليا هو امليل للزنف.  .1
يف حني أن تارخي الزنف عادة ما يكون مدى احلياة، فقد ال   .2
يكون لدى بعض األطفال املصابني باهلميوفيليا الشديدة 
أعراض الزنف حىت وقت متأخرحني يبدأون السري أو 

اجلري.
قد ال يزنف املرىض املصابون باهلميوفيليا اخلفيفة بشلك   .3

مفرط إال إذا تعرضوا إلصابة أو معلية جراحية.
ترتبط شدة الزنف ملرض اهلميوفيليا معومًا مبستوى عامل   .4

التخرث، ومكا مبني يف اجلدول 1-1.
حيدث معظم الزنف، يف املفاصل أو العضالت (انظر اجلدول   .5

1-2 واجلدول 3-1).

قد يكون بعض الزنف مهددًا للحياة، ويتطلب معاجلة فورية   .6
(انظر القسم 5).

اهلميوفيليا هو اضطراب نزف خليق نامج عن نقص عامل   .1
أو العامل   (A يف اهلميوفيليا)  (FVIII) التخرث الثامن
التاسع (FIX) (يف اهلميوفيليا B). وهذا النقص هو نتيجة 

لطفرات يف جينات عامل التخرث املعين.
ملرض اهلميوفيليا تردد ُيقدر بنحو واحد يف 10.000 مولود.  .2
ُتبّني التقديرات املستندة إىل االستبيانات العاملية السنوية   .3
أن عدد املصابني   (WFH) لالحتاد العاملي للهميوفيليا
باهلميوفيليا يف العامل هو حوايل 400.000 خشص [1].

اهلميوفيليا A هو أكرث شيوعًا من اهلميوفيليا B، وميثل نسبة   .4
80-٪85 من مجموع األخشاص املصابني باهلميوفيليا.

يؤثر اهلميوفيليا معومًا عىل الذكور أكرث من تأثريه عىل   .5
 IXو VIII اإلناث. ومع ذلك، تكون جينات لك من العاملني
عرضة لطفرات جديدة، وإن ما يصل اىل 1/3 احلاالت يه 
نتيجة طفرة تلقائية، حيث ال يوجد هلا تارخي عائيل مسبق.
ُيعترب التخشيص الدقيق ملرض اهلميوفيليا أمرًا رضوريًا   .6
ألعطاء معلومات إلدارة مناسبة للحالة املرضية. وجيب 
االشتباه بوجود مرض اهلميوفيليا لدى املرىض الذين 

لدهيم تارخي مريض من:
هسولة اإلصابة بالكدمات يف معر الطفولة املبكرة  •

نزيف دم "تلقايئ" (نزيف دم دون سبب واحض/ أو   •
معروف)، وخاصة يف املفاصل والعضالت، واألنجسة 

الرخوة

الرعاية العامة والتعامل مع مرض 
الهيموفيليا 1

ما هو مرض الهيموفيليا؟  1.1



الدليل التوجيهي للتعامل مع مرض الهيموفيليا 8

يف نوبات الزنف احلاد اليت من احملمتل أن تكون مهددة   .7
للحياة، وخصوصًا يف الرأس والعنق والصدر، واجلهاز 
اهلضمي، ينبيغ البدء يف العالج باستخدام العامل فورًا، 

حىت قبل أن يمت اكمتال التقيمي التخشييص.
لتهسيل اإلدارة العالجية املناسبة يف احلاالت   .8
الطارئة، جيب أن حيمل مجيع املرىض بطاقات 
تعريف يهسل الوصول إلهيا، تبّني التخشيص، 
وشدة اضطراب الزنف، ووجود مثبطات لعامل 
التخرث، ونوع املنتج العاليج املستخدم، اجلرعة 
األولية لعالج الزنف الشديد واملعتدل واخلفيف، 
ومعلومات االتصال بالطبيب املعاجل أو عيادة 

[3] العالج. (املستوى 5) 
 (DDAVP) ميكن أن يؤدي تعايط الديمسوبريسني  .9
إىل رفع مستوى العامل (FVIII) بشلك اكف يف 
العالج (ثالث إىل ست مرات من مستويات خط 
للسيطرة عىل الزنف لدى املرىض املصابني  األساس) 
باهلميوفيليا A البسيطة ورمبا املتوسطة. ومن 
لدى املرىض   (DDAVP) املناسب حفص استجابة

[6-4] املصابني بشلك فردي. (املستوى 3) 

اهلدف األسايس من الرعاية هو منع الزنف املصاحب   .1
لنقص عامل التخرث وعالجه.

لكام اكن ذلك ممكنا، ينبيغ أن ُيعاجل نقص العامل مبركزات   .2
هذا العامل.

من األفضل أن يمت التعامل مع حاالت األخشاص املصابني   .3
باهلميوفيليا يف إطار رعاية شاملة (انظر «الرعاية الشاملة»، 

يف الصفحة 8).
ينبيغ أن ُيعاجل الزنف احلاد بأرسع وقت ممكن،   .4
ويفضل خالل ساعتني. إذا اكن هناك شك، فينبيغ 

[2] أن يبدأ العالج. (املستوى 4) 
عادة ما يتعرف املرىض عىل أعراض مبكرة للزنف حىت   .5
قبل ظهور عالمات جسدية. وغالبًا ما يوصف هذا عىل 

أنه إحساس بالوخز أو «اهلالة».
وخالل نوبة من الزنف احلاد، ينبيغ إجراء تقيمي لتحديد   .6
ماكن الزنف (إذا مل يكن واحضًا رسيريا)، وينبيغ إعطاء 

عامل التخرث املناسب.

جدول 1-1: تصنيف الهيموفيليا طبقًا لشدة النزف بالنسبة لمستوى عامل التخثر [62]

طبيعة النزفمستوى عامل التخثرشدة النزف

<1 وحدة دولية لكل ديسيلترشديد
(<0.01 ود/ مل) أو <%1 من الطبيعي

نزف تلقائي يحدث في المفاصل أو العضالت، وغالبًا في حال 
غياب سبب للنزف يمكن تعريفه

5-1 وحدة دولية لكل ديسيلترمتوسط
(0.05-0.01 و د/ مل) أو %5-1 من الطبيعي

نزف تلقائي متفرق؛ نزف لفترة طويلة أثناء إصابة بسيطة أو عملية 
جراحية

40-5 وحدة دولية لكل ديسيلتربسيط
(0.40-0.05 و د/ مل) أو 5-<%40 من الطبيعي

نزف حاد يرافق اإلصابات الكبرى أو العمليات الجراحية. النزف 
التلقائي نادر الحدوث

جدول 2-1: أماكن النزف في مرض الهيموفيليا [63]

المفاصل (تدّمي المفصل)خطرة

العضالت، خصوصًا األماكن الغائرة (العضلة 
القطنية، بطة الساق، الساعد)

األغشية المخاطية في الفم واللثة واألنف 
والمسالك البولية والتناسلية

داخل الجمجمةمهددة للحياة

الرقبة/ الحلق

الجهاز الهضمي

جدول 3-1: المعدل التقريبي للنزف في أماكن مختلفة

عدد المرات التقريبيمكان النزف

المفصل
• أكثر شيوعًا في المفاصل المتوقفة: 

الكاحلين والركبتين والمرفقين
• أقل شيوعًا في المفاصل المحورية 

المتعددة: الكتفين والمعصمين والوركين

80%- 70%

%10 -%20العضالت

%5 -%10أماكن النزف الرئيسية األخرى 

(CNS) 5الجهاز العصبي المركزي%>

مبادئ الرعاية  1.2
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ينبيغ تجشيع ممارسة الرياضة املنتمظة وغريها من التدابري   .15
لتحفزي تطوير اجلهاز احلريك العادي لغرض تعزيز قوة 
العضالت، وتطوير التوازن والتنسيق، وحتسني اللياقة 
البدنية (انظر ”اللياقة والنشاط البدين“، يف الصفحة 11).
ينبيغ عىل املرىض جتنب األنشطة اليت قد تسبب إصابة   .16

(انظر ”اللياقة والنشاط البدين“، يف الصفحة 11).
ــرب املـــراقـــبـــة املــنــتــمظــة لـــلـــوضـــع الـــيحص  ــت ــع ت  .17
وتــقــيــمي الــنــتــاجئ مــن املــكــونــات الرئيسية للرعاية 
(انظر ”مراقبة الوضع اليحص والنتاجئ“، يف الصفحة 14).
ينبيغ جتنب األدوي ة اليت تؤثر عىل وظيفة الصفيحات،   .18
واألدوية غري   (ASA) وخاصة حامض األسيتيلساليسيليك
الستريويدية املضادة لاللهتابات (املسكنات)، باستثناء بعض 
مثبطات (COX-2). الباراسيتامول/ االسيتامينوفني هو بديل 
آمن لتسكني األمل (انظر ”إدارة األمل“، يف الصفحة 15).
جيب رفع مستويات العامل إىل مستويات مناسبة قبل   .19
إجراء أية معلية جراحية كربى (انظر العمليات اجلراحة 

والعمليات الكربى“، عىل الصفحة 16).
نظافة الفم اجليدة أمر رضوري ملنع أمراض اللثة وتسوس   .20
األسنان، واليت هتيئ لزنيف اللثة (انظر ”العناية باألسنان 

يف صفحة 18). وإدارهتا“ 

جيب أن يمت التعامل مع األوردة حبذر. فهي رشايني احلياة   .10
بالنسبة للخشص املصاب باهلميوفيليا.

يوىص باستخدام إبر الفراشة املؤرشة بقياس 23 - 25.  •
عدم القطع حنو الوريد، باستثناء حاالت الطوارئ.  •

تطبيق الضغط ملدة ثالث إىل مخس دقائق بعد الزبل   •
الوريدي.

ينبيغ جتنب استعامل أجهزة الوصول إىل الوريد قدر   •
املمكن، ولكن قد يكون ذلك مطلوبًا مع بعض األطفال.
ميكن استخدام املعاجلات املرافقة للسيطرة عىل الزنف،   .11
وخاصة مع غياب مركزات عوامل التخرث، ورمبا تقليل 
يف صفحة 11). احلاجة إلهيا (انظر ”اإلدارة املساعدة“ 
إذا مل يتوقف الزنف رمغ املعاجلات الاكفية، فيجب قياس   .12
مستويات عامل التخرث. وجيب إجراء اختبار املثبط إذا 
اكن املستوى منخفضًا بشلك غري متوقع (انظر ”اختبار 
املثبط“، يف الصفحة 34 و“املثبطات“، يف الصفحة 62).

ميكن حتقيق منع الزنف بواسطة إعطاء العامل وقائيًا (انظر   .13
"معاجلة استبدال العامل الوقايئ"، يف الصفحة 12).

ميكن استخدام املعاجلة املزنلية للتعامل مع نوبات   .14
املتوسط   (انظر ”املعاجلة املزنلية“، يف  الزنف اخلفيف/ 

الصفحة 13).

الرعاية الشاملة  1.3

تعزز الرعاية الشاملة الصحة البدنية والنفسية   .1
واالجمتاعية ونوعية احلياة، مع ختفيض معدالت 

[9-7] االعتالل والوفيات. (املستوى 3) 
إن اهلميوفيليا هو اضطراب نادر معقد التخشيص واإلدارة.   .2
وتتطلب الرعاية املثىل هلؤالء املرىض، خاصة الذين لدهيم 
أشاكل شديدة من املرض، أكرث من جمرد عالج الزنف 

احلاد.
تتضمن أولويات حتسني الصحة ونوعية احلياة لألخشاص   .3

املصابني باهلميوفيليا ما ييل:
منع الزنف وتلف املفصل  •
العالج الفوري للزنف  •

معاجلة املضاعفات وتمشل:  •
تلف املفاصل والعضالت وغريها من مضاعفات الزنف  ¢

تكوين املثبط  ¢
العدوى الفريوسية اليت تنتقل عن طريق منتجات   ¢

الدم
االهمتام بالصحة النفسية  •

فريق الرعاية الشاملة
تتحقق أفضل تلبية لالحتياجات واسعة النطاق   .1
لألخشاص املصابني باهلميوفيليا وعوائلهم من 
خالل تقدمي الرعاية الشاملة املنسقة من قبل فريق 
متعدد التخصصات من املتخصصني يف الرعاية 
الصحية، وفقًا للربوتوكوالت املقبولة اليت ُمتثل 
مبادئ وتوجهيات العالج الوطنية، إذا اكنت متوفرة. 

(املستوى 5) [12-10]
جيب أن يكون فريق الرعاية الشاملة متعدد التخصصات   .2
بطبيعته، مع اخلربة والتجربة املبارشة لصحة املرىض 

البدنية والنفسية االجمتاعية هلم وألرسمه.
ينبيغ أن يتألف الفريق األسايس من األعضاء التالية   .3

مناصهبم:
مدير طيب (يفضل أن يكون طبيب أطفال/ أو أخصايئ   •
أمراض الدم للكبار أو طبيب ذو اهمتام وخربة يف 

اإلرقاء)
ممرض منسق، والذي:  •
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ينبيغ لفريق الرعاية الشاملة أن يكون لديه القدرة عىل دمع   .9
أفراد األرسة. وقد يمشل هذا حتديد املوارد واالسرتاتيجيات 

لملساعدة عىل مواجهة:
املخاطر واملشالك احلياتية اليومية، وخاصة التعامل مع   •

الزنف
التغيريات املرتبطة مبراحل خمتلفة من منو املريض   •

(وخاصة املراهقة والشيخوخة)
أمور تتعلق بالتعلمي والتوظيف  •

خطر إجناب طفل مصاب آخر واخليارات املتاحة  •

إقامة عالقة طويلة األجل بني املرىض/ وأرسمه وأعضاء   .10
فريق الرعاية الشاملة مما يجشع عىل االتزام مبعايري 

العالج.

وظائف برناجم الرعاية الشاملة
توفري أو تنسيق الرعاية واخلدمات لملرىض الداخليني (أي   .1
والعيادات اخلارجية (العيادة  أثناء اإلقامة يف املستشىف) 

لملرىض وأرسمه. والزيارات األخرى) 
جيــب رؤيــة املــرىض مــن قبل مجيع أعضاء   •
الفريق األسايس عىل األقل مرة واحدة يف العام
(ولك ستة أهشر لألطفال) للحصول عىل تقيمي 
اكمل للدم وللجهاز العضيل اهليلكي، والوضع 
النفيس االجمتايع لوضع ومراجعة وحتسني 
خطة الرعاية الشاملة للفرد. وميكن أيضًا أن 
تمت اإلحالة إىل اخلدمات األخرى خالل هذه 

الزيارات. (املستوى 5) [13، 14]
جيب وضع خطة رعاية مع املريض وإرساهلا إىل مجيع   •
املعاجلني ومرافق الرعاية. إذ أن التواصل بني املعاجلني 

أمر مهم.
ميكن لملراكز الصحية الصغرى واألطباء اخلاصون   •
تقدمي الرعاية األولية وإدارة بعض املضاعفات، من خالل 
التشاور باسمترار مع مركز الرعاية الشاملة (وخاصة 
بالنسبة لملرىض القاطنني بعيدًا من أقرب مركز لعالج 

اهلميوفيليا).
بدء وتقدمي التدريب واإلرشاف عىل العالج يف املزنل مع   .2

تركزيات عامل التخرث املتاحة.
تثقيف املرىض وأفراد أرسمه وغريمه من مقديم الرعاية   .3

للتأكد من تلبية احتياجات املرىض.
ـــواع وجرعات  مجــع البيانات عــن أمــاكــن الـــزنف، وأن  .4
األدويـــة املعطاة، وتقيمي النتاجئ عىل األمــد الطويل
(مع اإلشـــارة إىل وظيفة اجلهاز العضيل والعمظي 
خصوصًا)، واملــضــاعــفــات الــنــامجــة عــن املعاجلة، 
ــن األفــضــل تجسيل هذه  والعمليات اجلــراحــيــة. وم
املعلومات يف جسل عىل المكبيوتر وينبيغ حتديهثا
بانتظام مــن قبل خشــص معني واحملــافــظــة علهيا 
وفــقــًا لقوانني الــرسيــة واألنــمظــة الوطنية األخـــرى.

ستعمل مهنجية مجع البيانات عىل:

ينسق توفري الرعاية  ¢
ُيثقف املرىض وأرسمه  ¢

يعمل مبثابة أول اتصال لملرىض ذوي املشالك   ¢
احلادة أو الذين حيتاجون إىل متابعة

قادر عىل تقيمي املرىض واملبارشة بتقدمي الرعاية   ¢
األولية عند االقتضاء

خبري العضالت والعظام (اخصايئ عالج طبييع، مهين   •
عالج طبييع، طبيب فزييايئ، جراح عظام، وطبيب 
الذي ميكنه أن حيدد الوقاية وكذلك العالج الروماتزيم) 

أخصايئ خمترب  •
خبري نفيس (ويفضل أخصايئ اجمتايع، أو طبيب   •

عىل دراية باملوارد املجمتعية املتاحة نفساين) 
وقد ختتلف هذه األدوار اليت يقوم هبا أعضاء الفريق   .4
األسايس، اعمتادًا عىل توافر اخلربات واملوظفني املدربني 

وتنظمي اخلدمات داخل املركز.
ينبيغ أن يكون مجليع أعضاء الفريق األسايس اخلربة   .5
والتجربة لعالج اضطرابات الزنف، وينبيغ أن يكونوا 
متوفرين لملرىض يف الوقت املناسب وبطريقة مرحية. 
وجيب توفر الرعاية الاكفية يف حاالت الطوارئ يف مجيع 

األوقات.
ومن الرضوري توفر موارد الدمع التالية:  .6

وجود خمترب خترث قادر عىل أداء مقايسات دقيقة لعامل   •
التخرث واختبار املثبط.

توفري مركزات عوامل التخرث املناسبة، إما املشتقة من   •
البالزما أو املُصّنعة، فضلًا عن غريها من عوامل املرقئ 
وحامض   (DDAVP) املساعد مثل الديمسوبريسني

الرتانيكساميك قدر املمكن.
حني تكون مركزات عامل التخرث غري متوفرة، ميكن   •
احلصول عىل مكونات الدم اآلمنة مثل البالزما املجمدة 

والراسب القري.  (FFP) حديثًا
توفري إماكنية تثبيت األطراف بواسطة اجلبائر أو األربطة   •
الضاغطة باإلضافة إىل الوسائل املساعدة عىل احلركة.

ينبيغ أيضًا أن يضم فريق الرعاية الشاملة أو يمتكن من   .7
الوصول إىل:

أخصايئ اآلالم املزمنة  •
طبيب أسنان  •
طبيب وراثة  •
طبيب كبد  •

أخصايئ األمراض املعدية  •
أخصايئ املناعة  •
النساء/ التوليد  •
املستشار املهين  •

ويلزم وجود بروتوكوالت إدارة مكتوبة لضامن اسمترارية   .8
الرعاية عىل الرمغ من التغيريات يف موظيف العيادة.
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إجراء البحوث األساسية والرسيرية حيمثا أمكن ذلك. ومبا   .5
أن عدد املرىض قد يكون حمدودًا للك مركز، مفن األفضل 
إجراء البحوث الرسيرية بالتعاون مع مراكز أخرى لعالج 

اهلميوفيليا.

تهسيل مراجعة اخلدمات املقدمة من قبل مركز عالج   •
اهلميوفيليا ودمع حتسينات تقدمي الرعاية.
املساعدة عىل تقدير جحم املوارد الالزمة.  •

تعزيز التعاون بني املراكز يف تبادل ونرش البيانات.  •

اللياقة والنشاط البدني  1.4

الرعاية المساِعدة  1.5

جيب تجشيع النشاط البدين لتعزيز اللياقة البدنية والتطّور   .1
الطبييع للجهاز العصيب والعضيل، مع االهمتام بتقوية 
العضالت والتنسيق واللياقة البدنية العامة، واألداء البدين، 
ووزن اجلسم اليحص، وتقدير الذات. (املستوى 2) [15]
رمبا تنخفض كثافة العظام لدى األخشــاص املصابني   .2

باهلميوفيليا [16، 17].
بالنسبة لملرىض الذين يعانون من اختالل وظييف   .3
كبري يف اجلهاز العضيل واهليلكي، ينبيغ تجشيع 
أنشطة محل األثقال اليت تعزز تطوير واحملافظة 
عىل كثافة جيدة للعظام، وباحلد الذي تحمس به 

حصة مفاصلهم. (املستوى 3) [16]
جيب أن يعكس اختيار األنشطة تفضيالت الفرد/ اهمتاماته،   .4

وقدرته، وحالته البدنية، والعادات احمللية، واملوارد.
جيب تجشيع الرياضات اليت ليس فهيا اتصال بدين مثل   .5
السباحة، وامليش، والغولف، وكرة الريشة والرماية، وركوب 

الدراجات، التجديف، واإلحبار، وتنس الطاولة.

ُيفّضل جتنب الرياضات ذات االتصال البدين العنيف   .6
والتصادم مثل كرة القدم واهلويك، والرجيب واملالمكة 
واملصارعة، فضلًا عن األنشطة عالية الرسعة مثل سباق 
املوتوكروس والزتجل، وذلك بسبب احمتال حصول إصابات 
مهددة للحياة، إال إذا اكن للخشص وقاية جيدة ضد هذه 

األنشطة.
جيب تجشيع الرباجم الرياضية املنمظة عىل حساب األنشطة   .7
غري املنمظة، حيث قد ال تتوفر املعدات الواقية واإلرشاف.

عىل املريض استشارة أخصايئ اجلهاز العضيل واهليلكي   .8
قبل االنضامم إىل األنشطة البدنية ملناقشة مدى مالءمهتا، 
وأدواهتا الواقية، والوقاية من األمراض (العامل وغريه 
من التدابري)، واملهارات البدنية املطلوبة قبل املبارشة يف 
النشاط. وهذا مهم خصوصًا إذا اكن املريض يعاين من 

أو مفاصل مسهتدفة [18]. أية مشلكة/ 
ميكن محاية املفاصل املسهتدفة باألقواس أو اجلبائر   .9
أثناء النشاط، وخصوصًا حني ال توجد أية تغطية 

لعامل التخرث. (املستوى 4) [19، 20]
تنبيغ املبارشة باألنشطة تدرجييًا بعد الزنف لتقليل فرصة   .10

حدوث الزنف مرة أخرى.

إن املعاجلات املساِعدة مهمة، وخصوصًا حيث تكون تركزيات   .1
عامل التخرث حمدودة أو غري متوفرة، وقد تقلل من مكية 

منتج املعاجلة املطلوب.
تدابري اإلسعافات األولية: إضافة إىل رفع مستوى العامل   .2
بواسطة تركزيات عامل التخرث (أو الديمسوبريسني يف 
للحامية،  اهلميوفيليا A اخلفيفة)، ميكن استخدام (جبرية) 
والراحة، والثلج، والضغط، والرفع، وما ُيطلق علهيا مجيعًا 
(PRICE)، كعوامل إدارة مساِعدة عند حدوث الزنف يف 

العضالت واملفاصل.
إن العالج الطبييع وإعادة التأهيل مهامن بصورة خاصة   .3
للتحسني الوظييف والنقاهة بعد الــزنف احلاصل يف 
اجلهاز العضيل واهليلكي واملفاصل لذوي اعتالل املفاصل 
الطب  اهلميوفييل املستقر (انظر ”مبادئ العالج الطبييع/ 

البدين يف اهلميوفيليا“، يف الصفحة 60).

األدوية املضادة حلل الفيربين (مثل حامض الرتانيكساميك،   .4
فعالة كعالج مساعد  حامض اإلبسيلون أمينواكبرويك) 
لزنيف األغشية املخاطية وخلع األسنان (انظر ”حامض 
الرتانيكساميك“، يف الصفحة 44 و“محض األمينواكبرويك“، 

يف الصفحة 45).
ميكن استخدام بعض مثبطات COX-2 برتٍو ملعاجلة الهتاب   .5
املفاصل بعد الزنف احلاد والهتاب املفاصل املزمن (انظر 

”إدارة األمل“، يف الصفحة 15).
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لدى املرىض الذين يعانون من الزنف املتكرر، وخاصة   .6
يف املفاصل املسهتدفة، ميكن للوقاية قصرية األمد 
ملدة أربعة إىل مثانية أسابيع أن ُتستخدم لقطع 
دورة الزنف. وميكن امجلع بني هذه املعاجلة مع 
العالج الطبييع املكثف أو تشعيع بطانة الغشاء 

الزلييل. (املستوى 3) [33، 34]
ال تعكس املعاجلة الوقائية الرضر احلاصل يف املفصل،   .7
إال أهنا تقلل عدد مرات حدوث الزنف وقد تؤدي اىل إبطاء 

تقدم مرض املفاصل وحتسن من نوعية احلياة.
متارس معاجلة الوقاية حاليًا يف الدول اليت ال توجد فهيا   .8
قيود كبرية عىل املوارد ويه عالج ملكف وغري ممكن إال 
إذا مت ختصيص موارد كبرية لرعاية مرىض اهلميوفيليا. 
ومع ذلك، فإهنا فعالة من حيث التلكفة عىل املدى البعيد 
كوهنا تليغ التلكفة العالية املرتبطة باإلدارة الالحقة لملفاصل 

املترضرة وحتسن من نوعية احلياة.
يف البلدان اليت تفرض قيودًا كبرية عىل املوارد، قد يكون   .9
إعطاء اجلرعات املنخفضة من العالج الوقايئ بشلك متكرر 

خيارًا فعالًا.
هتدف دراسات التلكفة الفّعالة إىل حتديد اجلرعة الدنيا   .10
الالزمة للمساح باحلصول عىل املعاجلة الوقائية يف أماكن 

أكرث من العامل.

املعاجلة الوقائية (Prophylaxis) يه عالج عن طريق احلقن   .1
يف الوريد للعامل املرّكز لغرض منع الزنف املتوقع.

تأسست املعاجلة الوقائية من خالل املالحظة أن مرىض   .2
اهلميوفيليا املعتدلة ذوي مستوى عامل التخرث >1 وحدة 
ديسيلرت نادرًا ما يواجهون الزنف التلقايئ ولدهيم  دولية/ 

وقاية أفضل بكثري لوظيفة املفاصل [24-21].
متنع الوقاية الزنف وتلف املفاصل وينبيغ أن يكون   .3
اهلدف من العالج احملافظة عىل الوظائف العضلية 

[29-24] والعمظية الطبيعية. (املستوى 2) 
لقد تبني أن االستبدال الوقايئ لعامل التخرث يكون مفيدًا   .4
حىت عندما ال تمت احملافظة عىل مستويات العامل أعىل 
من وحدة دولية واحدة للك ديسيلرت يف مجيع األوقات. 

[30 ،29 ،26]

من غري الواحض ما إذا اكن عىل مجيع املرىض البقاء عىل   .5
العالج الوقايئ إىل أجل غري ممسى أثناء انتقاهلم يف 
مراحل البلوغ. عىل الرمغ أن بعض البيانات تشري إىل أن 
نسبة من البالغني األصغر سنًا ميكن أن تبيل بالًء حسنًا 
عند وقف العالج الوقايئ [31]، وهناك حاجة إىل مزيد 

من الدراسات قبل إماكنية تقدمي توصية واحضة [32].

جدول 4-1 تعاريف بروتوكوالت المعالجة ببدائل العامل [64]

التعريفالبروتوكول

ُتقدم المعالجة في وقت يكون فيه النزف واضحًا سريريًاالمعالجة العرضية (”عند الطلب“) 

الوقاية المستمرة
الوقاية األولية

تبدأ المعالجة المنتظمة المستمرة* في حال عدم وجود أمراض مفاصل عظمية غضروفية موثقة، محددة 
من خالل فحص بدني و/ أو تصوير باألشعة، والتي بدأت قبل نزف المفاصل الكبرى الثاني الواضح سريريًا 

وبعمر 3 أعوام**

تبدأ المعالجة المنتظمة المستمرة* بعد نزفين أو أكثر في المفاصل الكبرى** وقبل ظهور مرض المفاصل الوقاية الثانوية
الموثق بالفحص البدني والتصوير باألشعة

تبدأ المعالجة المنتظمة المستمرة* بعد ظهور مرض المفاصل الموثق بالفحص البدني والتصوير باألشعة الوقاية الثالثة
العادية للمفاصل المتضررة

المعالجة المقدمة لمنع النزف لفترات ال تتجاوز 45 أسبوعًا في العامالوقاية المتقطعة (”الدورية“)

*يتم تعريف االستمرارية على أنها القصد للمعالجة لمدة 52 أسبوعًا للعام وتلقي ما ال يقل عن تردد محدد األسبقية من الُحقن لمدة 45 أسبوعًا على األقل (85٪) من العام بنظر االعتبار.
**المفاصل الكبرى = الكاحلين والركبتين والوركين والمرفقين والكتفين

العالج الوقائي بعامل التجلط  1.6
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جيب أن يكون الربوتوكول مبنيًا عىل حالة لك مريض قدر   .3
املستطاع، وعىل أساس العمر، التوصيل الوريدي، منط 

الزنف الظاهر، النشاط، وتوافر تركزيات عامل التخرث.
هناك أحد اخليارات لعالج األطفال الصغار جدًا، وهو أن   .4
تبدأ الوقاية مرة واحدة يف األسبوع وتمت زيادهتا استنادًا 

إىل الزنف والتوصيل الوريدي.
من األفضل أن ُتعىط معاجلة الوقاية يف الصباح لتغيط   .5

فرتات النشاط.
ُينصح مبنح املعاجلة الوقائية لرتكزيات عامل التخرث   .6
قبل املبارشة يف األنشطة ذات خماطر اإلصابة 

األعىل. (املستوى 4) [18، 34، 35]

خمطط إعطاء اجلرعات
هناك بروتوكوالن ملعاجلة الوقاية املستخدمة حاليًا واليت   .1

هلا بيانات طويلة األمد:
بروتوكول ماملو: 25-40 وحدة دولية/ جكم للك جرعة   •
ُمتنح ثالث مرات يف األسبوع لملصابني باهلميوفيليا 

.B ومرتني أسبوعيًا لملصابني باهلميوفيليا ،A
بروتوكول أوترخت: 15-30 وحدة دولية / جكم للك جرعة   •
ُمتنح ثالث مرات يف األسبوع لملصابني باهلميوفيليا 

.B ومرتني أسبوعيًا لملصابني باهلميوفيليا ،A
ومع ذلك، يمت اتباع بروتوكوالت متعددة وخمتلفة ملعاجلة   .2
الوقاية، حىت مضن البلد الواحد، والنظام األمثل ما زال 

قيد التحديد.

المعالجة المنزلية  1.7

حيمثا أمكن بطريقة حصيحة، جيب التعامل مع حالة   .1
األخشاص ذوي اهلميوفيليا يف املزنل.

تتيح املعاجلة املزنلية الوصول الفوري إىل عامل   .2
التخرث وبالتايل العالج األمثل املبكر، مما يؤدي 
إىل تقليل األمل، واخللل الوظييف، والعجز طويل 
األمد وخفض دخول املستشىف بسبب املضاعفات 

بشلك ملحوظ. (املستوى 3) [36، 37]
املزيد من التحسينات يف جودة احلياة وتتضمن حرية أكرب   .3
يف السفر واالشرتاك يف األنشطة البدنية، ونسبة غياب 

أقل، وزيادة يف االستقرار الوظييف [38].
ميكن أن ُتنجز املعاجلة املزنلية بشلك مثايل باستخدام   .4
تركزيات عامل التخرث أو املنتجات األخرى اآلمنة املجففة 
بالتجميد، اليت ميكن ختزيهنا يف ثالجة املزنل، وميكن 

تركيهبا بهسولة.
جيب أن ُجترى املعاجلة املزنلية حتت إرشاف فريق   .5
الرعاية الشاملة عن كثب، وينبيغ أن تبدأ فقط بعد 
قدر اكف من التعلمي والتدريب. (املستوى 3) [36، 

[37

ينبيغ أن يركز التعلمي عىل املعرفة العامة باهلميوفيليا،   .6
والتعّرف عىل الــزنف واملضاعفات الشائعة؛ تدابري 
اإلسعافات األولية؛ حساب اجلرعات، واإلعداد والتخزين 
والتعامل مع تركزيات عامل التخرث؛ تقنيات التعقمي؛ إجراء 
الزبل الوريدي (أو الوصول إىل القسطرة الوريدية املركزية)؛ 
حفظ الجسالت؛ التخزين السلمي والتخلص من اُحلقن/ 
األدوات احلادة، والتعامل مع انساكبات الدم. ومن املفيد 

احلصول عىل برناجم مينح هشادة لملشاركني.

ينبيغ أن حيتفظ املرىض أو أولياء أمورمه بجسل للزنيف   .7
(وريق أو إلكرتوين) يتضمن تارخي وماكن الزنف، واجلرعة 

ورمق املنتج املستخدم، والتأثري النامج.
جيب مراجعة ومراقبة تقنيات احلقن يف الدم وجسالت   .8

الزنف يف زيارات املتابعة.
ميكن املبارشة بالرعاية املزنلية لألطفال الصغار ذوي الوصول   .9
الوريدي الاكيف من ِقبل أفراد األرسة من الذين خضعوا 
لتدريب اكف. ميكن لألطفال األكرب معرًا واملراهقني تعمل 

احلقن يف الوريد ذاتيًا بوجود دمع من األرسة.
ميكن أن يؤدي جهاز الوصول الوريدي املزروع   .10
(Port-A-Cath) إىل حقن أهسل بكثري، ورمبا يكون 
مطلوبًا إلعطاء ُحقن الوقاية لألطفال األصغر سنًا. 

(املستوى 2) [39، 40]
ومع ذلك، حتتاج خماطر اجلراحة، والعدوى احمللية،   .11
واجللطة املصاحبة هلذه األجهزة إىل موازنة إزاء 
مزايا بدء الوقاية املكثفة يف وقت مبكر. (املستوى 

[42 ،41] (2

12.جيب أن يبىق جهاز الوصول الوريدي نظيفًا بشلك دقيق 
وأن يمت مغره عىل حنو اكف بعد لك جرعة ملنع تشّلك 

اجللطة [41].
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تتوفر عدة مؤرشات حمددة للهميوفيليا لقياس جعز املفاصل   .4
ووظائفها، وتمشل األنشطة واملشاركة فهيا. وتضم هذه:

العجز:  •
مؤرش الفحص البدين لالحتاد العاملي  الرسيري:   ¢
للهميوفيليا WFH (ويعرف أيضا بامس مؤرش 
(HJHS) جيلربت)، مؤرش حصة مفاصل اهلميوفيليا
مؤرش بيرتسون، تصوير الرنني  التصوير باألشعة:   ¢
املغناطييس (MRI)، ونشاط درجات املوجات فوق 

الصوتية
قامئة فعاليات اهلميوفيليا (HAL)، قامئة فعاليات   ¢
اهلميوفيليا لألطفال (PedHAL)، مؤرش االستقالل 

(FISH) الوظييف يف اهلميوفيليا
 (HaemoQol) :جــودة احلــيــاة املتعلقة بالصحة  •
أداة تقيمي حياة األطفال  نتاجئ اهلميوفيليا الكندية: 

([CHO-KLAT]

لملزيد من املعلومات حول مؤرشات الفحوصات الوظيفية   .5
والبدنية املتاحة، انظر اخلالصة الوافية ألدوات التقيمي 
(Compendium of Assessment Tools) الصادرة 
عن االحتــاد الــدويل للهميوفيليا WFH عىل الرابط: 

.www.wfh.org/assessment_tools

يتيح التقيمي املوحد املنتظم لك 12 هشرًا عىل األقل   .1
تقيميات طولية األمد لألفراد املرىض وميكن أن 
حيدد املشالك اجلديدة أو احملمتلة يف مراحلها 
املبكرة حبيث ميكن تعديل خطط العالج. (املستوى 

[34 ،26 ،14] (3

جيب أن يتابع فريق الرعاية متعدد التخصصات املرىض   .2
بعد لك نوبة نزف حاد.

جيب تقيمي ما ييل وينبيغ مراجعة التعلمي وتعزيزه:  .3
األمور املتعلقة بالوصول إىل الوريد  •

األمور املتعلقة باإلرقاء (جسل الزنف)  •
استخدام املنتجات لملعاجلة البديلة واالستجابة هلا  •

وضع اجلهاز العضيل والعمظي: االختالل والوظيفة من   •
خالل تقيمي رسيري لملفاصل والعضالت، وتقيمي أشعة 
سنوي أو مكا ُيشار إليه (انظر ”مضاعفات اجلهاز 

العضيل والعمظي“، يف الصفحة 57)
عدوى نقل الدم: غالبًا HIV، HCV، HBV وغريها اذا   •
مت تأشريها (انظر ”انتقال العدوى املنقولة وغريها من 

املضاعفات املرتبطة هبا“، يف الصفحة 65)
تكوين املثبطات (انظر ”املثبطات“، يف الصفحة 62)  •

الوضع النفيس االجمتايع العام  •
حصة األسنان والفم  •

التعامل مع األلم  1.9

مراقبة الحالة الصحية والنتائج  1.8

اآلالم احلــادة واملزمنة شائعة لــدى املــرىض املصابني   .1
باهلميوفيليا. إن التقيمي الاكيف لسبب األمل أسايس 

لتوجيه العالج املناسب.

األمل النامج عن الوصول إىل الوريد
معومًا، ال ُمتنح أية مسكنات لألمل.  .1

قد يكون استخدام رذاذ أو مرمه خمدر موضيع يف موقع   .2
الوصول الوريدي لدى بعض األطفال مفيدًا.

األمل النامج عن نزف املفاصل أو العضالت
يف حني جيب إعطاء عامل التخرث املركز يف أرسع وقت   .1
ممكن لوقف الزنف، فيف كثري من األحيان تكون هناك 
حاجة إلعطاء أدوية إضافية للسيطرة عىل األمل (انظر 

اجلدول 5-1).
تمشل التدابري األخرى احلزم الباردة، وعدم التحريك،   .2

واجلبائر، والعاكزات [44].

أمل ما بعد العمليات اجلراحية
ينبيغ جتنب احلقن العضيل لملخدر.  .1

ينبيغ عالج األمل ما بعد العملية اجلراحية بالتنسيق مع   .2
طبيب التخدير.

بــدايــًة، ميكن إعطاء املــورفــني يف الــوريــد أو غــريه من   .3
املسكنات املخدرة، وتتبعها مواد األفيون عن طريق الفم 

مثل الرتامادول، الكوديني، اهليدروكودون، وغريها.
حني يبدأ األمل بالتناقص، ميكن استخدام الباراسيتامول/   .4

اسيتامينوفني.

األمل النامج عن االعتالل املفصيل املزمن 
املصاحب للهميوفيليا

يتطور االعتالل املفصيل املزمن املصاحب للهميوفيليا لدى   .1
املرىض الذين مل يتلقوا العالج برتكزيات عامل التخرث 

عىل حنو اكف لوقف نزيف املفاصل.
والتكييف،  الوظييف،  التدريب  العالج  يمشل   .2
ومسكن أمل اكٍف عىل النحو املقرتح يف اجلدول 

1-5. (املستوى 2) [15، 45]
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عندما يكون األمل معوقًا، فقد ميكن اإلحالة جلراحة   .5
العظام. (املستوى 5) [49]

ينبيغ إحالة املرىض الذين يعانون من أمل مسمتر إىل فريق   .6
متخصص بعالج األمل.

تلعب مثبطات COX-2 دورًا أكرب يف هذه احلالة.   .3
(املستوى 2) [46، 47]

وينبيغ جتنب املسكنات األخرى. (املستوى 2) [48]  .4

1.10 الجراحة والعمليات الشاملة

جدول 5-1 استراتيجيات إدارة األلم للمرضى المصابين بالهيموفيليا

1
باراسيتامول/ اسيتامينوفين

إن لم يكن فعاًال

2

مثبطات COX-2 (مثل: سيليكوكسيب، ميلوكسيكام، نيميسوليد وغيرها؛
أو

باراسيتامول/ اسيتامينوفين زائدًا كودايين (٣-٤ مرات يوميًا)
أو

باراسيتامول/ اسيتامينوفين زائدًا ترامادول (٣-٤ مرات يوميًا)

المورفين: استخدام منتج بطيء اإلطالق مع إفراج سريع اإلطالق. زيادة منتج3
 اإلطالق البطيء إذا تم استخدام منتج اإلطالق السريع أكثر من 4 مرات يوميًا

مالحظات:
إذا تم إيقاف األدوية لمدة من الوقت ألي سبب كان، ينبغي على المرضى الذين تناولوا وتحملوا جرعة عالية من األدوية المخدرة البدء مرة ثانية بتناول األدوية بجرعة أقل، أو استخدام مسكن   •

ألم أقل قوة، وتحت إشراف الطبيب.
وينبغي استخدام مثبطات COX-2 بحذر مع المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي.  •

قد تكون العمليات اجلراحية مطلوبة لملضاعفات املرتبطة   .1
باهلميوفيليا أو لألمراض غري ذات الصلة. واألمور اآلتية 
هلا أمهية بالغة عند إجراء معلية جراحية لألخشاص 

املصابني باهلميوفيليا:
تتطلب العمليات اجلراحية لملرىض املصابني باهلميوفيليا   .2
ختطيطًا إضافيًا وتفاعلًا مع فريق الرعاية الصحية أكرث 

مما هو مطلوب لملرىض اآلخرين.
من األفضل التعامل مع حالة مريض اهلميوفيليا   .3
الذي حيتاج إلجراء معلية جراحية بالتشاور مع 
 ،50] مركز عالج شامل للهميوفيليا. (املستوى 3) 

[51

ينبيغ أن يكون لطبيب التخدير اخلربة يف عالج مرىض   .4
اضطرابات الزنف.

يتطلّب األمر دمعًا خمتربيًا اكفيًا لتقدمي مراقبة موثوق هبا   .5
ملستوى عامل التخرث والختبار املثبط.

ينبيغ أن يمشل التقيمي املسبق للعملية مراقبة املثبط   .6
وحفص املثبط، وخاصة إذا اكن مستوى العامل 
املستبدل أقل بكثري مما اكن متوقعًا. (املستوى 4) 

[53 ،52]

ينبيغ أن يمت حتديد موعد العملية اجلراحية يف وقت مبكر   .7
من األسبوع، ووقت مبكر من اليوم للحصول عىل الدمع 

األمثل من املخترب وبنك الدم، إذا لزم األمر.
ينبيغ توفري مكيات اكفية من تركزيات عامل التخرث للعملية   .8
اجلراحية نفهسا واحملافظة عىل تغطية اكفية بعد العملية 

طوال املدة الزمنية الالزمة للشفاء أو إعادة التأهيل.
إذا مل تكن تركزيات عامل التخرث متوفرة، فستكون هناك   .9
حاجة إىل ما يكيف من دمع بنك الدم من مكونات البالزما.
تعمتد اجلرعة ومدة تغطية تركزي عامل التخرث عىل نوع   .10
العملية اجلراحية (انظر اجلداول يف الصفحات 74 و75).
ميكن احلمك عىل فعالية العمليات اجلراحية لإلرقاء وفقًا   .11
لملعايري املعّرفة من قبل اللجنة العملية واملواصفات للجمعية 
 International Society) الدولية لتجلط وخترث الدم
on Thrombosis and Haemostasis) (أنظر اجلدول 6-1).

املرىض الذين يعانون من اهلميوفيليا A اخلفيفة، وكذلك   .12
املرىض الذين يتلقون بدائل مكثفة للعامل لملرة األوىل، 
معرضون خلطر تكّون املثبط وينبيغ علهيم إعادة الفحص 

بعد 4-12 أسبوعًا من العملية. (املستوى 4) [54]
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إن نقل تركزيات العامل/ وعوامل اإلرقــاء رضوري قبل   .14
العمليات التخشيصية الكربى مثل الزبل القطين، وحتديد 
غاز الدم الرشياين، أو أية معلية تنظري مع أخذ عينة من 

األنجسة.

من املستحسن املراقبة الدقيقة لملثبط أيضًا لدى املرىض   .13
املصابني باهلميوفيليا A غري الشديدة الذين يتلقون نقل 

دم باسمترار بعد العملية اجلراحة [55].

رعاية األسنان ومعالجتها  1.11

جدول 6-1 تعريف معدل كفاية اإلرقاء للعمليات الجراحية [64]

تاز
مم

تشابه فقدان الدم أثناء العمليات الجراحية وبعدها (في حدود 10٪) لغير مرضى الهيموفيليا.
ال حاجة لجرعات إضافية (غيرمخطط لها) من العوامل FIX/ /FVIII والعوامل العابرة المطلوبة و  •

مكونات الدم المنقول المطلوبة مشابهة لغير مرضى الهيموفيليا  •

يد
ج

زيادة طفيفة فوق المتوقع في فقدان الدم أثناء العمليات الجراحية و/ أو بعدها لغير مرضى الهيموفيليا (ما بين 25-10٪ من المتوقع)، 
إال أنه يتم الحكم على الفرق من قبل الجراح/ طبيب التخدير المشترك على أن الكمية ضئيلة سريريًا.
ال حاجة لجرعات إضافية (غيرمخطط لها) من العوامل FIX/ /FVIII والعوامل العابرة المطلوبة و  •

مكونات الدم المنقول المطلوبة مشابهة لغير مرضى الهيموفيليا  •

ول
قب
م

فقدان الدم أثناء العمليات الجراحية و/ أو بعدها يفوق التوقعات (50-25٪ من المتوقع) لغير مرضى الهيموفيليا، ويتطّلب األمر 
معالجات إضافية.

مطلوب جرعات إضافية (غيرمخطط لها) من العوامل FIX/ /FVIII والعوامل العابرة المطلوبة و  •
زيادة في مكونات الدم (ضمن طويتين) عن احتياجات الدم المنقول المتوقعة  •

جد
يو

ال 
ف/ 

عي
فقدان كبير للدم أثناء العمليات الجراحية و/ أو بعدها يفوق التوقعات بشكل كبير (>50٪) لغير مرضى الهيموفيليا، مما يتطّلب تدخًال، ض

وال يمكن تفسيره بأي أمر جراحي أو طبي سوى بالهيموفيليا.
انخفاض غير متوقع في ضغط الدم أو نقل غير متوقع إلى غرفة العناية المركزة نتيجة للنزف أو  •

زيادة كبيرة في مكونات الدم (أكثر من طويتين) عن احتياجات الدم المنقول المتوقعة  •

مالحظات:
بغض النظر عن تقديرات فقدان الدم أثناء العملية الجراحية، يمكن أيضا استخدام بيانات عن مستويات الهيموغلوبين قبل وبعد العملية، وعدد وحدات خاليا الدم الحمراء المركزة المنقولة التي   •

قد ُتستخدم، عند االقتضاء، لتقدير فقدان الدم اثناء العملية.
يجب أن يتم تقييم اإلرقاء الجراحي من قبل جراح و/ أو طبيب تخدير مشترك، وينبغي إكمال التوثيق خالل 72 ساعة بعد العملية.  •

يمكن تصنيف العملية الجراحية كعملية كبرى أو ُصغرى. وُتعّرف العملية الجراحية الُكبرى على أنها العملية التي تتطلب دعم إرقاء لمدة تتعدى 5 أيام متصلة.  •

إن نظافة الفم اجليدة بالنسبة لألخشاص املصابني   .1
باهلميوفيليا أساسية ملنع مرض اللثة وخنر األسنان، 

والذي يؤدي إىل نزيف اللثة.
ينبيغ إجراء حفص األسنان بانتظام، منذ الوقت الذي تبدأ   .2

فيه أسنان الطفل بالظهور.
جيب تنظيف األسنان مرتني يوميًا بفرشاة ذات خشونة   .3

متوسطة إلزالة ترامكات اللكس.
جيب استخدام خيط تنظيف األسنان وفرش تنظيف ملا بني   .4

األسنان مىت ما أمكن ذلك.
جيب استخدام معجون األسنان احملتوي عىل الفلورايد   .5
يف املناطق اليت ال يتوفر فهيا الفلورايد الطبييع يف 
املاء. وميكن أيضًا وصف ممكالت الفلورايد من قبل طبيب 

األسنان إذا اكن ذلك مناسبًا.
جيب األخذ بعني االعتبار تقيمي أخصايئ العظام لملرىض   .6

ما بني 10 – 14 عامًا لتحديد ما إذا اكنت هناك أية مشالك 
متعلقة بتخالف األسنان، واليت ميكن أن تؤدي إىل أمراض 

اللثة إذا ُتركت من غري عالج.
إن التنسيق الوثيق بني جراح األسنان وفريق معاجلة   .7

اهلميوفليا أسايس لتقدمي رعاية أسنان شاملة جيدة.
ميكن تنفيذ املعاجلة بأمان حتت التخدير املوضيع   .8
باستخدام تشكيلة التقنيات الاكملة املتوفرة جلرايح 
األسنان. عادة ما يمت إجــراء معليات التخليل، 
احللميات الداخلية، وُحقن األربطة الداخلية يف 
حيث  ظل وجود مستوى العامل ما بني (20–40%) 
من املمكن بالنسبة لذوي اخلربة الاكفية إعطاء تلك 

اُحلقن من دونه (املستوى 4) [57، 58]
قد يكون العالج من وحدة هميوفيليا مطلوبًا قبل انسداد   .9

عصب اللهاة السفىل أو التخليل اللساين.
جيب إجراء قلع األسنان أو العمليات اجلراحية   .10
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(ملعقة شاي من امللح يف قدح من املاء الدافئ) يف اليوم 
التايل لملعاجلة واالسمترار بذلك مخلسة أو سبعة أيام 

أو حىت يربأ الفم.
جيب اإلبالغ عن الزنف املطّول و/ أو الصعوبة يف التحدث   .15
أو البلع أو التنفس بعد معاجلة األسنان إىل طبيب أمراض 

الدم أو جراح األسنان فورًا.
ينبيغ جتنب األدوية املضادة لاللهتاب غري األستريويدية   .16

(NSAIDs) واألسربين.

ستساعد جرعة من الباراسيتامول/ األسيتامينوفني لك ست   .17
ساعات ملدة يومني أو ثالثة أيام عىل منع األمل التايل للقلع.

ينبيغ أال يؤثر وجود العدوى املنتقلة بالدم عىل توفر معاجلة   .18
األسنان.

يتطلب منع الزنف يف وقت العمليات اجلراحية لألسنان لدى   .19
والتاسع   (FVIII) املرىض ذوي مثبطات العاملني الثامن

(FIX) التخطيط بعناية [61].

املنفذة داخل جتويف الفم مضن خطة للتعامل 
مع اإلرقاء، وباستشارة أخصايئ أمراض الدم. 

(املستوى 3) [51]
عادة ما يمت استخدام حامض الرتانيكساميك أو   .11
بعد   (EACA) حامض اإليبسيلون أمينوكرابريك
العمليات اجلراحية لتقليل احلاجة إىل املعاجلات 

البديلة. (املستوى 4) [59، 60]
ينبيغ رصف املضادات احليوية الفموية فقط يف حالة   .12

الرضورة الرسيرية.
ميكن أيضًا اختاذ تدابري إرقائية موضعية لكام أمكن ذلك   .13
عقب قلع األسنان. وتمشل املنتجات املثالية السيلولوز 

ومصغ الفربين.
وبعد قلع السن، ينبيغ نصح املريض بتجّنب تناول األغذية   .14
واملرشوبات الساخنة حىت يعود إليه الشعور الطبييع. 
وجيب جتنب التدخني، إذ ميكن أن يسبب مشالك يف المتاثل 
للشفاء. ينبيغ البدء بغسل الفم بانتظام باملاء اململّح الدافئ 
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قد تكون للنساء احلامالت ذوات مستويات عامل التخرث الواقع   .7
يف نطاق اهلميوفيليا أعراض ملظاهر الزنف تتناسب مع 
درجة النقص يف عامل التخرث، وخصوصًا أثناء اإلصابات 

والعمليات اجلراحة [3].
ُتعد غزارة المطث والزنف بعد التدخالت الطبية يه املظاهر   .8
األكرث شيوعًا بني النساء احلامالت لملرض ذوات املستويات 

املنخفضة بشدة من العامل [3].
جيب أن ُتصنف النساء احلامالت ذوات املستويات املنخفضة   .9
من عامل التخرث عىل أهنن مصابات باهلميوفيليا بدرجة 

شدة مناسبة وتمت إدارة حالهتن وفقًا لذلك.
ُتعد حبوب منع امحلل والعوامل املضادة حلل الفربين مفيدة   .10

يف السيطرة عىل أعراض غزارة المطث.
تزداد مستويات العامل الثامن (VIII) زيادة كبرية أثناء   .11
امحلل. ومع ذلك، فقد ال تتغري مستويات العامل التاسع 

(IX) بشلك ملحوظ يف العادة [4].

جيب أن جتري القريبات املبارشات (أم، أخوات، بنات)   .12
للخشص املصاب باهلميوفيليا حفص مستوى عامل التخرث 
لدهين، وخصوصًا قبل أي تدخل طيب مكّثف، أو والدة، 

أو إذا حدثت أية أعراض. (املستوى 3) [3، 5]

اهلميوفيليا هو اضطراب مرتبط بالكروموسوم X وعادة   .1
يصيب الذكور، بيمنا تكون اإلناث حامالت لملرض.

حامالت املرض امللزمات ُهن:  .2
بنات خشص مصاب باهلميوفيليا  •

أمهات ابٍن واحٍد مصاب باهلميوفيليا والاليت لدهين   •
واحد عىل األقل من أفراد األرسة اآلخرين مصاب 

باهلميوفيليا
أمهات ابٍن واحٍد مصاب باهلميوفيليا والاليت لدهين أحد   •

أفراد األرسة حامل معروف جلني اهلميوفيليا
أمهات اثنني أو أكرث من األبناء املصابني باهلميوفيليا  •

إن الوسط املتوقع ملستوى عامل التخرث لدى النساء الناقالت   .3
للهميوفيليا هو ٪50 من املستويات املوجودة لدى األخشاص 

األحصاء [1، 2].
معظم حامالت املرض لدهين األعراض.  .4

قد يكون لدى النساء احلامالت ذوات مستويات عامل التخرث   .5
ما بني 40-%60 من احلد الطبييع ميل مزتايد للزنيف [3].

قد يكون لدى القليل من حامالت املرض مستويات عامل التخرث   .6
يف مدى اهلميوفيليا – معمظها يف الفئة اخلفيفة – ولكن يف 
حاالت نادرة، ميكن أن يكون حلامالت املرض مدى معتدل 
أو شديد بسبب التعطيل الصبيغ الشديد. (انظر اجلدول 

(1-1

التعامل مع الحاالت 
الخاصة 2

حامالت المرض  2.1
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ينبيغ تقدمي االختبارات اجلينية حلالة النساء   .1
احلامالت حيمثا توفر وأمكن ذلك، ألفراد عوائل 
املصابني باملرض من اإلناث املعرضات خلطر اإلصابة 
لتهسيل االستشارة الوراثية، وتخشيص ما قبل 

[6] الوالدة، إذا رغبت األرسة بذلك. (املستوى 4) 
لقد أصبح حتليل الطفرة القامئة عىل الـ DNA للتعرف   .2
عىل الطفرة احملددة املسؤولة عن اهلميوفيليا يف عائلة 
معينة أهسل من الناحية التقنية ومتاحًا عىل نطاق أوسع. 
ويهسل هذا حتديد النساء الناقالت وتخشيص ما قبل 

الوالدة ألجنة الذكور.
إن االستشارة الوراثية يه أمر أسايس ملساعدة األخشاص   .3
املصابني باهلميوفيليا والناقالت هلا، وأرسمه يف اختاذ 

خيارات أكرث استنارة.
وُيقدم تخشيص ما قبل الوالدة عادة عندما يمت األخذ باالعتبار   .4
إهناء امحلل إذا مت التعرف عىل جنني مصاب. ومع ذلك، 
ميكن أن يمت ذلك أيضًا ملساعدة األرسة عىل االستعداد 
والتخطيط للوالدة. ويفضل جتنب الوالدة باستخدام الوسائل 

املساعدة يف حالة اجلنني املصاب.
ميكن حتديد جنس اجلنني باستخدام PCR معني يف   .5
الكروموسوم Y من بالزما األمهات/ املصل بعد 7-9 أسابيع 
أو بواسطة املوجات فوق الصوتية يف  من امحلل [7، 8] 

بداية األسبوع 11 للحمل [9].

االختبارات الجينية/ االستشارة وتشخيص ما قبل الوالدة  2.2

والدة أطفال معروفين أو مشتبه بأنهم مصابون بالهيموفيليا  2.3

إن الطريقة الرئيسية لتخشيص ما قبل الوالدة   .6
يه أخذ عينة من الغشاء املشيمي (CVS)، أو 
اخلزعة، ومن األفضل أن يمت ذلك بني األسابيع 
9-14 من امحلل. قد ُتصاحب اخلزعة املأخوذة يف 
وقت سابق مضاعفات مزتايدة تمشل تشوهات 

[13-10] يف أطراف اجلنني. (املستوى 1) 
وميكن أن ُجيرى حفص حصة اجلنني يف األسابيع 17-15   .7

من امحلل [11].
من املهم أن تكونوا عىل عمل وأن تتبعوا القوانني ذات   .8
الصلة اليت حتمك هذه العمليات يف البلد الذي يمت فيه 

تقدمي اخلدمة.
بالنسبة حلامالت املرض ذوات املستويات املنخفضة من   .9
دل)، قد تكون هناك حاجة إىل  العامل (<50 وحدة دولية/ 
دمع إرقاء ملنع نزيف األمهات أثناء معليات تخشيص ما 

قبل الوالدة.
10. ميكن أن تسبب مجيع الطرق الشاملة املستخدمة يف 
تخشيص ما قبل الوالدة الزنف لدى األجنة واألمهات. 
وينبيغ إعطاء املضاد املنايع D إذا اكنت األم محتل 

RhD سالبًا. (املستوى 3) [14]

11. يتيح تخشيص الزراعة اجلينية املسبق اختيار األجنة من 
دون حدوث طفرة معّينة يف الرمح [15].

 FVIII عادة ما ترتفع مستويات العامل الثامن  .1
إىل املدى الطبييع خالل الثلثني الثاين والثالث، 
ولذلك ينبيغ قياهسا لدى النساء احلامالت خالل 
الثلث الثالث من امحلل الختاذ قرارات صائبة بشأن 

[4] تغطية العامل أثناء الوالدة. (املستوى 3) 
من الرضوري استبدال عامل التخرث لدى النساء   .2
الناقالت ذوات مستويات العامل املنخفضة بشلك 
دل)، عند العمليات  ملحوظ (<50 وحدة دولية/ 
اجلراحية أو العمليات الشاملة مبا يف ذلك الوالدة.    

(املستوى 3) [4]
ينبيغ ختطيط احلاجة إىل بديل عامل التخرث يف فرتة ما   .3

قبل الوالدة.

ينبيغ أن يمت مسار الــوالدة للنساء الناقالت احلامالت   .4
ألجنة طبيعية وفقًا ملؤرشات التوليد.

جيب أن جتري والدة األطفال املصابني أو املشتبه   .5
بإصابهتم باهلميوفيليا بدون تدخالت رضية، 
بغض النظر ّمعا إذا اكنت والدة مهبلية أو بعملية 
قيرصية، وذلك للتقليل من خطر حدوث الزنف. 

(املستوى 3) [4]
وينبيغ جتنب استخدام امللقط وجهاز االستخراج بالشفط   .6
يف الوالدة املهبلية، وكذلك العمليات الشاملة للجنني مثل 
أخذ عينة الدم من فروة الرأس وأقطاب فروة الرأس 

الداخلية للجنني [16].
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رمبا مينع استخدام لقاحات الفريوسات احلية (مثل لقاح   .3
شلل األطفال عن طريق الفم، MMR) لدى أولئك املصابني 

.HIV بفريوس نقص املناعة
وينبيغ إعطاء األخشاص املصابني باهلميوفيليا ممن لدهيم   .4
فريوس نقص املناعة HIV لقاحات األنفلونزا وااللهتاب 

الروئي السنوي.
ومن املهم أعطاء لقاح الهتاب الكبد A وB مجليع   .5
األخشاص املصابني باهلميوفيليا. قد ال تكون هذه 
التطعميات فعالة لدى أولئك املصابني بفريوس 

نقص املناعة HIV (املستوى 4) [19،20]

جيب تطعمي األخشاص املصابني باضطرابات الزنف،   .1
ولكن ينبيغ من األفضل منح اللقاح حتت اجللد بدلًا 
من العضل أو داخل اجللد، ما مل تتوفر التغطية 

[17] بضخ تركزيات عامل التخرث. (املستوى 4) 
إذا اكن احلقن العضيل سُيعىط:  .2

من األفضل القيام بذلك بعد فرتة وجزية من جرعة العالج   •
بالعامل البديل.

ميكن وضع كيس من الثلج عىل منطقة احلقن ملدة مخس   •
دقائق قبل إعطاء احلقنة.

جيب استخدام أصغر قياس إبرة متاح (عادة قياس   •
.(27-25

جيب تطبيق الضغط عىل موضع احلقن ملدة ال تقل عن   •
مخس دقائق [18].

التطعيمات  2.4

األمور النفسية واالجتماعية  2.5

النشاط الجنسي  2.6

ينبيغ توفري الدمع النفيس واالجمتايع لملرىض وأرسمه   .1
[22 ،21]

مرض اهلميوفيليا هو عبء مايل أيضًا يضع قيودًا عىل   .2
جوانب عديدة من احلياة الطبيعية [23].

جيب عىل األخصايئ االجمتايع و/ أو األعضاء األخرين   .3
يف فريق الرعاية الشاملة:

توفري املعلومات قدر اإلماكن عن األبعاد املادية والنفسية   •
والعاطفية واالقتصادية للهميوفيليا، بالقدر الذي يتيح 

والديه فهُمها. لملريض/ 
أن يكون منفتحًا ورصحيًا حول مجيع جوانب الرعاية.  •

المساح لملريض/ أولياء أمره طرح األسئلة املختلجة يف   •
عواطفهم. تقدمي الرعاية والدمع بصرب.

التحدث إىل األطفال املصابني، وليس فقط لذوهيم. ميكن   •
لألطفال يف كثري من األحيان فهم الكثري عن مرضهم 
وميكهنم العمل مع الطبيب إذا أعملوا وُثقفوا بشلك حصيح.

تذكري أولياء األمور بعدم جتاهل األشقاء الذين يمتتعون   •
بصحة جيدة.

أن يكون قادرًا عىل التعرف عىل عالمات اإلنذار من   •
حشوب واكتائب، واليت تكون مشرتكة مع األمراض 

املزمنة، وتقدمي اقرتاحات للتعامل معها.
اإلدراك بأن اخللفية الثقافية قد تؤثر عىل نظرة املرىض   •

جتاه مرضهم.
تجشيع املرىض عىل االخنراط يف أنشطة منتجة وترفهيية   •

يف املزنل ويف ماكن العمل.
العمل برشاكة مع منمظات املرىض لملطالبة بتقدمي   •
الرعاية للهميوفيليا وتوفري التثقيف لألرس وأفراد املجمتع.
إدراج مساعدة امجلاعات واملنمظات احمللية حيث ال   •

يتوفر املوظفون االجمتاعيون.

ميكن لملرىض املصابني اهلميوفيليا ممارسة امجلاع بشلك   .1
عادي [24].

قد حيدث نزيف العضالت (العضلة القطنية مثلًا) يف بعض   .2
األحيان نتيجة للنشاط اجلنيس.

وميكن أن ترتافق مضاعفات اهلميوفيليا من العجز اجلنيس،   .3
واليت قد تمشل عدم وجود الرغبة اجلنسية أو العجز 

اجلنيس.

قد يؤثر األمل أو اخلوف من األمل يف الرغبة اجلنسية، وقد   .4
يضع االعتالل املفصيل الــزنيف حتديدات عىل معلية 

امجلاع.
ويتأثر النشاط اجلنيس أيضًا بوجود HCV املزمن واإلصابة   .5
بفريوس نقص املناعة البرشية HIV، واألمراض املرتبطة بالعمر 

مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتناول بعض األدوية.
يف بعض احلاالت، تكون مثبطات فسفودايسرتاز5- الفموية   .6
(sildenafil, tadalafil) مفيدة. إذ متنع هذه األدوية ترامك 
الصفاحئ الدموية بشلك أقل يف األنابيب، وقد تسبب 

الرعاف نتيجة احتقان األنف.



الدليل التوجيهي للتعامل مع مرض الهيموفيليا 24

سيعاين مرىض اهلميوفيليا املسنون حمتًا من األمراض   .1
املرتبطة بالعمر [24، 25].

ينبيغ أن تدار العلل املشرتكة لدى مرىض اهلميوفيليا   .2
املسنني بشلك مناسب ألهنا قد تزيد من حدة املشالك 
املرتبطة باهلميوفيليا وتؤثر عىل حصة املريض اجلسدية 

والنفسية واالجمتاعية، وبالتايل عىل جودة حياته.

هشاشة العظام
تنخفض كثافة املعادن يف العظام (BMD) لدى    .1

األخشاص املصابني باهلميوفيليا [26، 27].
ترتبط الزيادة يف عدد املفاصل املصابة باالعتالل املفصيل،   .2
وفقدان حركة املفاصل، ومضور العضالت املؤدية إىل 
امخلــول باخنفاض معدل كثافة املــعــادن يف العظام 

.(BMD) [27]

ينبيغ تجشيع فعاليات رفع األثقال (الرياضية املناسبة)   .3
اليت تعزز تطوير وإدامة كثافة جيدة للعظام إذا اكنت 

حصة املفاصل تحمس بذلك.
إن ممكالت الاكلسيوم وفيتامني D مهمة أيضًا وقد تكون   .4
معاجلة البايسفوسفونيت مطلوبة. وُينصح بإجراء تقيمي 
لألسنان قبل البدء مبعاجلة البايسفوسفونيت طويلة املدى 

.[29 ،28]

البدانة
ــوزن (مؤرش كتلة اجلسم  ــادة ال إن انتشار معدل زي  .1
(BMI) 25-30 لكغم/ م2) والبدانة (مؤرش كتلة اجلسم 

(BMI) >30 لكغم/ م2) يف تزايد [30].

قد تهسم قلة النشاط يف زيــادة يف مؤرش كتلة اجلسم   .2
وزيادة وزن اجلسم.

املرتفع بـ:  (BMI) لقد اقرتن مؤرش كتلة اجلسم  .3
(ROM) [31] قيود كبرية يف مدى احلركة  •

زيادة يف األمل العضيل  •
زيادة خماطر اإلصابة يف املفاصل املسهتدف [32]  •

زيادة خماطر اإلصابة بداء السكري وتصلب الرشايني   •
وأمراض القلب والرشايني، اليت قد تؤدي إىل الزيادة 

يف تلف املفاصل املعتلة.
ينبيغ تقدمي النصيحة مبامرسة األنشطة البدنية بانتظام.  .4

إذا اكنت االعتالالت الوظيفية تقّيد األنشطة اليومية، قد يكون   .5
أخصايئ العالج الطبييع ذو الدراية مبرض اهلميوفيليا 

قادرًا عىل اقرتاح البدائل املناسبة.
قد جتدر اإلحالة إىل أخصايئ التغذية يف بعض احلاالت.  .6

ارتفاع ضغط الدم
1.  لدى مرىض اهلميوفيليا متوسط ضغط دم مرتفع، وُحتمتل 
إصابهتم بارتفاع ضغط الدم بنسبة الضعف، واستخدام 
األدوية املضادة الرتفاع ضغط الدم أكرث باملقارنة بعامة 

الناس [33، 34].
وبالنظر لزيادة خماطر الزنف، جيب أن تمت معاجلة مرىض   .2
اهلميوفيليا املصابني بارتفاع ضغط الدم بشلك اكٍف وأن 

يمت قياس ضغط دمهم بانتظام.
يف حالة عدم وجــود عوامل خطر قلبية إخــرى، ينبيغ   .3
احملافظة عىل ضغط الدم االنقبايض (≤140 مم زئبق) 

وضغط الدم االنبسايط (≤90 مم زئبق).

داء السكري
إن انتشار داء السكري لدى مرىض اهلميوفيليا ليس موثقًا   .1
جيدًا، ولكن لوحظ أنه يف مستويات أعىل لدى مجموعة 

من مرىض اهلميوفيليا اخلفيفة [35].
جيب حفص مستويات السكر سنويًا لدى مرىض اهلميوفيليا   .2
املسنني، ال سميا بني أولئك الذين يعانون من زيادة يف 

الوزن.
إذا متت اإلشارة إىل العالج باألنسولني، ميكن   .3
إعطاء احلقنة حتت اجللد دون حدوث مضاعفات 

[24] الزنف. (املستوى 5) 

ارتفاع الكولسرتول
لقد ُجسل متوسط مستويات الكولسرتول لدى املرىض   .1
املصابني باهلميوفيليا أقل مما هو هيلع لدى عامة الناس 

.[36]

ينبيغ قياس مستويات الكولسرتول (الكوليسرتول اللكي،   .2
HDL، وجــزء LDL) لدى مرىض اهلميوفيليا املسنني 
املعرضني خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
جتدر اإلشارة إىل العالج إذا اكنت مستويات الكولسرتول   .3
مرتفعة. وكقاعدة عامة، جيب أن ال يتعدى الكوليسرتول 

نسبة HDL حد 8. اللكي/ 

أمراض القلب
يبدو أن مرىض اهلميوفيليا معرضون ملخاطر منخفضة   .1
للوفاة نتيجة أمراض القلب والرشايني الدماغية، إال أن 
عدد الوفيات النامجة عن هذه احلالة يف تزايد [34، 37، 

.[38

مت وصف وجود ارتباط حممتل بني حدوث احتشاء عضلة   .2
القلب وإعطاء تركزيات عامل التخرث سابقًا [39، 40].

مرضى الهيموفيليا المسنون   2.7
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ينبيغ أن يتلىق مرىض اهلميوفيليا املصابون مبرض   .3
القلب واألوعية الدموية الرعاية الدورية املتكّيفة مع حالة 

الفرد، وباملناقشة مع أحد أطباء القلب [41، 42].
بالنسبة ملتالزمات الرشيان التايج احلادة اليت تستديع   .4

:(PCI) تدخال إىل القلب عن طريق اجللد
يتطّلب األمر تصحيحًا اكفيًا برتكزيات عامل   •
التخرث قبل مبارشة PCI وحىت 48 ساعة بعد 

الـ PCI. (املستوى 4) [40، 41، 43]
ينبيغ جتنب املستويات العالية للعامل لغرض منع انسداد   •

باجللطات. وأثناء التصحيح الاكمل:
ميكن إعطاء اهليبارين وفقًا لربوتوكوالت عالج أمراض   ¢

القلب القياسية.
 IIb/IIIa ميكن إعطاء مثبطات اجلاليكوبروتني  ¢
(abciximab، tirofiban) املستخدمة يف PCI مع 

التدعمي.
ُيفضل أن يكون موقع الوصول إىل الرشيان   •
الكعربي، إذا أمكن ذلك تقنيًا، من خالل الفخذ، 
لغرض احلد من الزنف خلف الصفاق أو الفخذ. 

(املستوى 4) [40، 41، 43]
ينبيغ إعطاء تركزيات العامل خالل مدة املعاجلة مبضاد   •
الصفيحات املزدوجة، وعادة ما تكون حوايل أسبوعني، 
دل  وهتدف إىل مستويات أدىن من30 وحدة دولية/ 

.[41]

ال ينصح باالستخدام املطّول لألسربين يف اهلميوفيليا   •
الشديدة. ومن املمكن استخدامه مع املرىض اخلاضعني 
للعالج الوقايئ املكثف املنتظم، عىل الرمغ من أن البيانات 

املتوفرة غري اكفية [41].

األثر النفيس واالجمتايع
لدى املريض املِسن، ميكن أن يؤثر وجود االعتالل املفصيل،   .1
املشل املؤمل، عىل نوعية احلياة وقد يؤدي إىل فقدان 

االستقاللية [44].
قد يواجه املرىض مشالك عاطفية غري متوقعة بسبب ذكريات   .2
التجارب السلبية املتعلقة باهلميوفيليا (مثل اإلدخال إىل 

اثناء شباهبم. املستشفيات) 
اإلشارة إىل التكّيف يف البيت أو يف العمل وجدول الزمين   .3
اكف للسيطرة عىل األمل لتحسني جودة احلياة واحملافظة 

عىل االستقاللية.
جيب تقدمي الدمع النفيس واالجمتايع الفعال من قبل   .4
أو  أخصايئ اجمتايع، ممرض اهلميوفيليا، طبيب و/ 

معاجل نفيس.

يلزتم االحتــاد العاملي للهميوفيليا WFH بتقدمي الدمع   .1
واملعلومات لملرىض واألرس واألطباء حول اضطرابات 
الزنف الوراثية األخرى والعديد من هؤالء املرىض يتلقون 

الرعاية يف مراكز عالج اهلميوفيليا.
هيدف هذا الدليل التوجهيي لعالج اهلميوفيليا. وتمشل   .2
املنشورات احلديثة اليت تتناول مبادئ تخشيص وعالج 
واضطرابات الزنف النادرة   (VWD) مرض فون ويلرباند

ما ييل:
التعامل مع مرض فون ويلرباند: دليل توجهيي من   •
منمظة أطباء مركز اهلميوفيليا يف اململكة املتحدة. 

.(Haemophilia 2004;10(3):218.231)
تخشيص وتقيمي والتعامل مع مرض فون ويلرباند. وزارة   •
الصحة واخلدمات اإلنسانية يف الواليات املتحدة، نرشة 
املعهد الوطين للقلب والرئة والدم NIH رمق 08-5832، 

www.nhlbi.nih.gov .2007 يف ديمسرب

مرض فون ويلرباند: مقدمة لطبيب الرعاية األولية. ديفيد   •
ليليكراب وبوال جميس، االحتاد العاملي للهميوفيليا، 
دراسة حول عالج اهلميوفيليا رمق 47، يناير 2009. 

www.wfh.org
اضطرابات الزنف النادرة. بيفاندي اف، كومفان آر،   •
سيليجسون يو، وآخرون. اهلميوفيليا، يوليو 2006؛ 

امللحق 12: 137-42.
اضطرابات التخرث النادرة. بوال بولتون-ماغز، االحتاد   •
 ،39 رمق  اهلميوفيليا  عــالج  للهميوفيليا،  العاملي 

www.wfh.org .2006 أبريل

مرض فون ويلبراند واضطرابات النزف النادرة   2.8
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للحصول عىل معلومات مفصلة حول اجلوانب التقنية   .3
والتعلميات احملددة خبصوص اختبارات الفحص ومقايسات 
العامل، يرىج الرجوع إىل مطبوعة تخشيص اهلميوفيليا 
واضطرابات الزنف األخرى الصادرة عن االحتاد العاملي 
للهميوفيليا (WFH): دليل املختربات، اإلصدار الثاين [1].

إن التخشيص الصحيح رضوري لضامن حصول املريض   .1
عىل العالج املناسب. قد يكون الضطرابات نزف خمتلفة 

أعراض متشاهبة جدًا.
ال ميكن أن يمت التخشيص الدقيق إال بدمع من خدمات   .2
خمترب شاملة ودقيقة. ويعمتد هذا عىل بروتوكوالت املخترب 

الصارمة التالية، واليت تتطلب:
املعرفة واخلربة يف حفوصات التخرث املختربية  •

استخدام املعدات والكواشف الصحيحة  •
مضان اجلودة  •

التشخيص المختبري

المعرفة والخبرة في فحوصات التخثر المختبرية  3.1

3

مبادئ التخشيص
فهم املظاهر الرسيرية للهميوفيليا ومدى مالءمة التخشيص   .1

الرسيري.
استخدام اختبارات املعاينة لتحديد سبب الزنف احملمتل،   .2
مثلًا، عدد الصفيحات الدموية، زمن الزنف (BT؛ يف حاالت 
حمددة)، أو حفوصات املعاينة األخرى لوظيفة الصفيحات 
الدموية، زمن الربوثرومبني (PT)، وزمن الرثومبوبالستني 

.(APTT) اجلزيئ املنّشط
تأكيد التخشيص بواسطة مقايسات العامل وغريها من   .3

التحقيقات املناسبة احملددة.

اجلوانب التقنية
هتيئة املريض قبل أخذ عينة الدم

ليس الصيام رضوريًا يف العادة قبل مجع الدم للتحليل   .1
يف اضطرابات الزنف احملمتلة، رمغ أن إمجايل الدهون 

الزائدة قد يؤثر عىل بعض أجهزة التحليل اآليل.
ينبيغ عىل املرىض جتنب األدوية اليت قد تؤثر عىل نتاجئ   .2
االختبار مثل األسربين، والذي ميكن أن يؤثر يف وظائف 

االلتائم. الصفيحات الدموية بشدة وإطالة زمن الزنف/ 
ينبيغ عىل املــرىض جتنب ممارسة المتارين املجهدة   .3

مبارشة قبل مجع الدم من الوريد.
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12. تنبيغ إذابــة العينات املجمدة برسعة ملدة ما بني أربع 
إىل مخس دقائق بدرجة 37 موئية وذلك لتاليف تشّلك 

الراسب القري.

(PPP) إعداد البالزما قليلة الصفيحات
ينبيغ إعداد البالزما قليلة الصفيحات PPP وفقًا للدليل   .1

.(CLSI 2008a) التوجهيي املوحد
يمت إعداد البالزما قليلة الصفيحات PPP من خالل معلية   .2
الطرد املركزي لعينة مبقدار G 1700 مغ عىل األقل ملدة 
ال تقل عن 10 دقيقة يف درجة حرارة الغرفة (أي ليست 

ُمّربدة).
ميكن إبقاء البالزما قليلة الصفيحاتPPP  يف درجة حرارة   .3

قبل االختبار. الغرفة (ما بني 20 - 25 درجة موئية) 
ال ينبيغ حتليل البالزما اليت تعرضت لتحلل الدم أثناء   .4

امجلع واملعاجلة.

حتديد نقطة الهناية
لدى العديد من املختربات اآلن شلكًا من أشاكل حتاليل التخرث   .1
اآللية أو نصف اآللية. أجهزة تعيني نقطة الهناية للتخرث بدقة 
باستخدام تقنية يدوية تتطلب خربة كبرية، وخصوصًا إذا 
اكن زمن التخرث مطولًا أو إذا اكن تركزي الفيربينوجني 

منخفضًا، واجللطة رقيقة ونامعة.
بالنسبة لالختبار اليدوي، ينبيغ إمالة األنبوب ثالث مرات   .2
لك مخس ثوان إىل زاوية تقارب 90 درجة أثناء املراقبة. 
جيب أن يكون األنبوب مغمورًا يف محام مايئ بدرجة 

حرارة 37 موئية بني مرات اإلمالة.

االختبارات املحسية
 APTTو ،BT، PT ،وميكن استخدام عدد الصفيحات الدموية  .1
لفحص مريض يشتبه بوجود اضطراب الزنف لدية [4].

يفتقر زمن الزنف إىل احلساسية والتحديد، وهو أيضًا عرضة   .2
لألخطاء املتعلقة باألداء. لذا يفضل إجراء اختبارات أخرى 
لوظيفة الصفيحات الدموية مثل قياس تكدس الصفيحات، 

عند توفرها [5، 6].
ميكن متيزي فئة اضطراب الزنف جزئيًا بناًء عىل نتاجئ   .3
هذه االختبارات لتوجيه التحليل الالحق (انظر اجلدول 

3-1 أدناه).

قد ال تكشف هذه الفحوصات التشوهات لدى املرىض الذين   .4
يعانون من اضطرابات نزيف خفيفة مبا فهيا بعض العيوب 
يف وظيفة الصفيحات الدموية، ونقص العامل الثالث عرش 
FXIII، وتلك العيوب نــادرة لتحلل الفيربين، واليت قد 

ترتافق مع وجود ميل للزنيف.

إذا اكن املريض متوترًا بشلك خاص نتيجة إجراءات مجع   .4
وعامل   (FVIII) العينة، قد ترتفع مستويات العامل الثامن

فون ويلرباند مؤقتًا.

مجع العينات
ينبيغ مجع العينة وفقا للدليل التوجهيي املوحد [2].  .1

ُيفضل أن يمت مجع العينة بالقرب من املخترب لضامن رسعة   .2
نقلها.

ينبيغ حفص العينات خالل أربع ساعات من مجعها.  .3
ميكن أن تتغري نتاجئ الفحص وفقًا لظروف ختزين العينات.   .4
يؤدي ارتفاع درجات احلرارة ألكرث من 25 درجة موئية 
إىل فقدان فعالية العامل الثامن FVIII مبرور الوقت، يف 
حني يؤدي ختزين العينات يف الربد (مابني 2 – 8 درجات 
إىل التفعيل البارد. لذا ينبيغ حفظ العينة يف  موئية) 
درجات حرارة ما بني 20 و25 درجة موئية قدر اإلماكن، 

ولكن ملدة ال تزيد عن أربع ساعات.
جيب أن تكون أداة حسب الدم من الوريد نظيفة وأن يمت   .5
مجع العينة خالل دقيقة واحدة من وضع العصابة ودون 

ترك الوريد راكدًا لفرتة طويلة.
ينبيغ أن يمت حسب الدم إىل حقنة بالستيكية أو نظام مجع   .6
قابل للتفريغ. جيب أن تكون اإلبرة بقياس 19-21 للكبار 
وبقياس 22-23 لألطفال الصغار. قد يكون امجلع بواسطة 
القسطرة الوريدية الطرفية أو القسطرة الوريدية املركزية 

بدون اهليبارين ناحجًا للكثري من حفوصات اإلرقاء.
ينبيغ جتنب أخذ الدم من القسطرة الساكنة الختبارات   .7

التخرث.
ينبيغ أيضًا جتنب اخلرثة يف عينة الدم. وغالبًا ما يكون   .8

من املفيد إمهال أول 2 مل من الدم الذي مت مجعه.
ينبيغ مجع العينة يف إنبوب من السيرتات 0.105م – 0.109   .9
م (c 3.2%) سرتات الصوديوم املائية املتبلورة، واحملافظة 
عىل نسبة الدم إىل سيرتات مبقدار 9:1. إذا اكن األنبوب 
حيتوي عىل أقل من ٪80 من احلجم املسهتدف، فقد تتأثر 
النتاجئ سلبًا. مل يعد يوىص برتكزي سرتات الصوديوم 

ذات القوة األعىل من 3.8٪.
10. جيب أن يمت اخللط الرسيع والــاكيف مبحلول السرتات 

بطريقة تقليب األنبوب بلطف.
11. إذا مل تكن معاجلة العينة ممكنة خالل أربع ساعات من 
مجعها، فميكن مجتيد البالزما قليلة الصفيحات الدموية 
بدرجة 30- موئية وختزيهنا لبضعة أسابيع، أو حىت 6 
أهشر إذا مت ختزيهنا بدرجة 70- موئية [3]. يف العادة 

يكون التخزين بدرجة 20- موئية غري اكٍف.
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جيب أن تمت معايرة البالزما املرجعية /املعيارية، سواء   •
اكنت جتارية أو معدة حمليًا، بالوحدة الدولية (أي عىل 
وفق املعايري الدولية املناسبة ملنمظة الصحة العاملية 

.(WHO
هناك حاجة إىل ثالثة ختفيفات خمتلفة عىل األقل من   •
البالزما املرجعية وعينة اختبار قيد التحليل ملقايسة 

صاحلة.
يقلل استخدام ختفيف واحد لعينة االختبار من الدقة   •
بشلك كبري وقد يؤدي إىل نتاجئ غري دقيقة متامًا يف 

حال وجود بعض املثبطات.
عند مقايسة عينات الفحص من أخشــاص مصابني   •
باهلميوفيليا املعتدلة أو احلادة، قد تكون هناك حاجة 
إىل منحىن معايرة موسع أو منفصل. مفن غري املقبول 
ببساطة متديد منحىن املعايرة عن طريق االستقراء دون 

حتليل ختفيفات إضافية من بالزما املعايرة.
لدى بعض حاالت اهلميوفيليا A اخلفيفة املؤكدة وراثيًا   •
نشاط طبييع للعامل الثامن FVIII عند استخدام مقايسة 
املرحلة الواحدة للتخشيص، ولكن لدهيا نشاط منخفض 
يف مولّد اللون ومقايسات التخرث ذات املرحلتني. وقد 
حيدث العكس. ويعين هذا أن هناك حاجة إىل أكرث من 
 FVIII نوع واحد من املقايسات للكشف عن العامل الثامن

لتحديد مجيع أشاكل اهلميوفيليا A اخلفيفة [7، 8].

اختبار املثبط
يشتبه بوجود شلك ما من أشاكل املثبط حيمنا يكون هناك   .1
APTT مطّول، والذي مل يمت تصحيحه بالاكمل من خالل 

.PNP مزج بالزما املريض مع
أكرث املثبطات الوظيفية اليت تمت مواجههتا يف اإلرقاء يه   .2
 ،(anticoagulants (LA)) مضادات التخرث لداء الذئبة
واليت ليست موجهة ضد عوامل خترث حمددة بغية استبعادها.

قد يكون من الصعب تفسري نتاجئ اختبار APTT عند مزج   .3
بالزما االختبار مع البالزما العادية، خاصة يف اهلميوفيليا 
 APTT املكتسبة، إذ قد يكون هناك أولًا تصحيح اكمل للـ
يف حال وجود أجسام مضادة حمددة قوية للعامل الثامن 

.FVIII

الدراسات التصحيحية
ستساعد دراسات التصحيح أو املزج اليت تستخدم البالزما   .1
العادية املجمعة (PNP) عىل حتديد ما إذا اكنت أزمنة التخرث 
املطّولة يه نتيجة لنقص العامل أو لملثبطات املنترشة ملضادات 
التخرث. ميكن استخدام دراسات التصحيح مع البالزما ذات 
التاسع FIX لكشف   /FVIII النقص يف العوامل الثامن

النقص احملدد إذا مل تكن مقايسة العامل متاحة.

مقايسات العامل
إن مقايسة العامل مطلوبة يف احلاالت التالية:  .1

لتحديد التخشيص  •
ملراقبة املعاجلة  •

تكون مراقبة املخترب لرتكزيات عامل التخرث ممكنة   ¢
من خالل قياس مستويات عامل التخرث ما قبل وما 

بعد احلقن.
أو نصف  قد يكون وقت الشفاء األقل من املتوقع و/   ¢
العمر املخّفض لعامل التخرث مؤرشًا مبكرًا عىل وجود 

املثبطات.
الختبار نوعية الرسابة الربدية  •

 FVIII من املفيد التحقق من تركزي العامل الثامن  ¢
املوجود يف الراسب القري جكزء من مراقبة اجلودة 

هلذا املنتج.
تفتقر االختبارات املظهرية إىل احلساسية والتحديد للكشف   .2
عن حامالت املرض. وقد يكون لدى بعض احلامالت امللزمات 
ِنسبًا طبيعية من العامل الثامنFVIII / VWF:Ag. إن 
االختبار الورايث هو الوسيلة األكرث دقة للكشف عن النساء 

احلامالت، وبالتايل يوىص هبذا االختبار.
ُتعد مقايسات املرحلة الواحدة املعمتدة عىلAPTT  يه   .3
أكرث التقنيات املستخدمة شيوعًا. وُتعترب ممزيات املقايسة 

التالية مهمة جدًا:
جيب أن تكون البالزما ذات النقص يف العاملني الثامن   •
FVIII وFIX تفتقر بشلك اكمل هلذين العاملني عىل 
التوايل، أي حتتوي عىل أقل من وحدة دولية للك دييس 
د.ل)، وهلا مستويات طبيعية من عوامل  لرت (<1 و.د/ 

التخرث األخرى.

جدول 1-3 تفسير االختبارات المسحية

عدد الصفيحاتPT*APTTBTالتشخيص المحتمل

طبيعيطبيعيطبيعيطبيعيطبيعي

**B أو A طبيعيطبيعيمطّول*طبيعيالهيموفيليا

(VWD) طبيعي أو مخّفضطبيعي أو مطّولطبيعي أو مطّول*طبيعيفون ويلبراند

طبيعي أو مخّفضطبيعي أو مطّولطبيعيطبيعينقص الصفيحات

* تعتمد نتائج القياسات APTT اعتمادًا كبيرًا على األسلوب المستخدام في المختبر لتحليلها.
**يمكن للنمط نفسه أن يحدث في وجود العاملين الحادي عشر FXI والثاني عشر FXII، البريكالكرين، أو نقص في موّلد الكينيوجين ذي الوزن الجزيئي العالي.
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يمت حتويل املتبيق من العامل الثامن FVIII إىل وحدات   •
مثبطة باستخدام خطة التجسيل ملالمئة مثبط العامل 
الثامن FVIII املتبيق، والذي مت تكوينه باستخدام 
مل من   /BU صفر فرضية أن ٪100 من املتبيق = 
املثبط، و٪50 من املتبيق = BU 1.0/مل (وهذا األخري 

هو املالمئة املتفق علهيا دوليا لتحديد فعالية املثبط).
حني تكون فعالية العامل FVIII املتبيق <٪25، جتب   •
إعادة اختبار بالزما املريض بعد التخفيف لتجنب تقلل 

تقيمي فعالية املثبط.
يمت أخذ عيار يعادل أو أكرث من BU 0،6/ مل من املثبط   •

عىل أهنا عينة رسيرية مهمة [11].

العاملون املدربون
ُتعترب حىت أبسط حفوصات معاينة التخرث معقدة بطبيعهتا.  .1
جيب أن يكون لدى أخصايئ املخترب/ الفين املهمت بالتخرث   .2

فهم ُمعّمق لالختبارات لغرض حتقيق نتاجئ دقيقة.
يف بعض احلاالت، قد يكون من املفيد وجود أخصايئ خمترب/   .3

فين قد تلىق مزيدًا من التدريب يف مركز متخصص.

ُتظهر معظم مثبطات العامل الثامن FVIII اليت حتدث بشلك   .4
ثانوي لملعاجلة البديلة لدى األخشاص املصابني باهلميوفيليا 
A وجود منط ممزي: أن مستوى APTT ملزجي PNP لدى 
املريض هو متوسط، أي أنه ما بني APTT ملادتني، وأنه 
مطّول أكرث عندما يمت وضع املزجي يف احلاضنة بدرجة 

حرارة 37 موئية ملدة ساعة إىل ساعتني.
للتأكيد أن املثبط موّجه جتاه عامل خترث حمدد ما، يتطلب   .5

األمر إجراء مقايسة مثبط حمددة.
يقدم تعديل نمييغني ملقايسة مثبط العامل الثامن   .6
FVIII حتديدًا وحساسية حمسنة من خالل مقايسة 

بيثيسدا األصلية (املستوى 1) [9، 10]
يمت تنفيذ ذلك عىل النحو التايل:  .7

يمت مزج PNP املخزنة مؤقتًا (اليت متنح العامل الثامن   •
FVIII) مع بالزما االختبار وتوضع يف احلاضنة بدرجة 

حرارة 37 موئية.
بعد ساعتني، يمت قياس العامل الثامن FVIII املتبيق   •
مبقارنته بالعامل الثامن FVIII يف مزجي املراقبة املتكون 
من البالزما املخزنة PNP والبالزما قليلة العامل الثامن 
FVIII واليت مت وضعها يف احلاضنة جنبًا إىل جنب 

مع مزجي االختبار.

استخدام التجهيزات والكواشف الصحيحة  3.2

املعدات والكواشف يه أدوات املهنة يف أي خمترب. إن   .1
املتطلبات التالية رضورية إلجراء حتاليل خمتربية دقيقة.

التجهزيات
محام مايئ بدرجة حرارة ما بني 37 موئية ± 0.5 موئية.  .1

مصدر ضوء جيد موضوع بالقرب من محام املاء ملراقبة   .2
تشّلك اجللطة بدقة.

ساعة توقيت.  .3
ماصة آلية (إما ذات جحم ثابت أو متغري) قادرة عىل إعطاء   .4

0.1 مل و0،2 مل بدقة تامة. 

أنابيب اختبار نظيفة من صودا الزجاج (7.5 مس × 1.2 مس)   .5
الختبارات التخرث. ينبيغ جتنب إعادة استخدام األوعية 
الزجاجية االسهتالكية ما أمكن ذلك، إال إذا أمكن إثبات 
أن نتاجئ االختبار يف العملية املستخدمة لن تتأثر. جيب 
عدم إعادة استخدام األوعية الزجاجية املستخدمة يف 

حتليل التخرث.

يتوفر اآلن عدد كبري ومزتايد من أجهزة قياس التخرث شبه   .6
اآللية واآللية بالاكمل. و تمتّزي هذه املعدات يف كثري من 

األحوال باملزايا التالية:
دقة قراءة نقطة الهناية.  •

دقة حمسنة لنتاجئ االختبار.  •
القدرة عىل أداء مقايسات متعددة قامئة عىل التخرث.  •

احلد من أخطاء املراقبة (ُتقاس نقطة الهناية للتفاعل عادة   •
إلكرتونيًا وضوئيًا (الكرتومياكنيكيًا أو فوتواليكتونيًا)).

استخدام أوعية البوليسرتين (الشفاف) بدلًا من األنابيب   •
الزجاجية.

تتطلب مجيع املعدات عناية يك تبىق يف حال جيدة للعمل.  .7
ينبيغ عند رشاء املعدات االهمتام بالصيانة الدورية   •

واملواد املرفقة من قبل اختصايص املنتج.
جيب حفص إعطاء املاصات لعينات وكواشف دقيقة.  •

ينبيغ إجراء حفوصات منتمظة لدرجة حرارة محامات   •
املياه والثالجات واملجمدات.

ميكن احلصول عىل نتاجئ جيدة باستخدام املعدات األساسية   .8
والتقنيات رشيطة أن يمت التأكد من اتباع ممارسات خمتربية 
جيدة. وميكن بعدها تكييف هذه املهارات مع تقنيات أكرث 

آلية. 
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الرتحيل  •
املواد املتدخلة  •

استقرار الاكشف عىل حملل اللوح  •
املقارنة مع أساليب أخرى  •

تعريف العينة  •
معاجلة البيانات، الربجميات، ومراقبة اجلودة  •

التدريب املطلوب  •
املوثوقية  •

يصف عدد من األدلة التوجهيية والتوصيات املنشورة تقيمي   .3
حتليل التخرث [12، 13].

الكواشف
ُيعترب مضان اسمترارية توريد الاكشف املختار، مع االهمتام   .1
باسمترار الدفعات، ذات العمر االفرتايض الطويل من 
املامرسات اجليدة. وميكن حتقيق هذا من خالل الطلب 

من املوّرد توريد دفعات لملخترب، إذا أمكن ذلك.
ال ينصح بالتغيري إىل مصدر خمتلف لملواد إال إذا اكنت   .2
هناك مشالك يف التوريد أو أن النتاجئ مشكوك فهيا. قد 
يكون للعالمات التجارية املختلفة درجات حساسية خمتلفة 

متامًا وجيب عدم استعامهلا معًا.
ينبيغ اتباع التعلميات املرفقة مع الاكشف.  .3

ينبيغ االهمتام بشلك خاص باستقرار الاكشف. مبجرد تشّلك   .4
الاكشف أو إذابته لالستخدام اليويم، هناك إماكنية تعرضه 

للتلف مبرور الوقت وفقًا لظروف التخزين واالستخدام.
مبجرد أن ُيتخذ القرار خبصوص االختبار والكواشف   .5
املناسبة، ينبيغ من الناحية املثالية حتديد النطاقات 
املرجعية، وجيب أن تؤخذ ظروف االستخدام  الطبيعية/ 

احمللية بعني االعتبار.

اختيار أجهزة قياس التخرث
يمت توفري العديد من أجهزة حتليل التخرث مضن مجموعة   .1
من األدوات والكواشف، وميكن للكا العنرصين التأثري عىل 
النتاجئ املستخلصة. وحيتاج هذا األمر أن يؤخذ بالنظر 
عند تقيمي واختيار نظام ما. وهناك أمور مهمة أخرى جيب 

أخذها بعني االعتبار:
نوع االختبارات اليت سيجري القيام هبا وجحم العمل   •

وسريه يف املخترب كذلك
االحتياجات التشغيلية (الكهرباء، املساحة، الرطوبة،   •

درجة احلرارة، وغريها).
متطلبات اخلدمة واالستجابة لألعطال  •

اإلنتاجية ومرجع االختبار  •
التاكليف  •

القدرة عىل امجلع مع الكواشف من رشاكت مصنعة   •
أخرى

اختبار القابلية للربجمة من قبل املستخدم  •
املقارنة بني النتاجئ من أجهزة التحليل األولية وأية طرق   •

احتياطية
التوافق مع أنابيب عينات الدم وحاويات ختزين البالزما   •

املستخدمة حمليًا
تقيمي السالمة (املياكنيكية والكهربائية وامليكروبيولوجية)  •

توافر التدريب املناسب  •

مطلوب توفري املعلومات املتعلقة خبصائص أداء النظام.   .2
وميكن احلصول عىل هذه املعلومات من مجموعة متنوعة 
من املصادر، مبا فهيا الكتابات املنشورة وبيانات املصّنعني، 
لكن قد تتطلب أيضًا شلكًا من أشاكل التقيمي احمليل. 

وتمشل اجلوانب الواجب أخذها باالعتبار ما ييل:
دقة االختبار مع اسهتداف نتيجة >CV٪3  الختبارات   •

املعاينة و>٪5 ملقايسات العامل

ضمان الجودة  3.3

مضان اجلودة (QA) هو مصطلح يستخدم لوصف مجيع   .1
التدابري املتخذة لضامن موثوقية الفحوصات املختربية 

وإعداد التقارير حوهلا.
يغيط مضان اجلودة مجيع جوانب معلية التخشيص من   .2
أخذ العينات، الفصل، والتحليل، ومراقبة اجلودة الداخلية 
مرورًا بتقدمي التقرير عن النتيجة ومضان وصوهلا إىل 

الطبيب.
وتقع مسؤولية التأكد من اتباع اإلجراءات بشلكها الصحيح   .3

عىل عاتق مجيع املشاركني.

(IQC) مراقبة اجلودة الداخلية
تستخدم مراقبة اجلودة الداخلية (IQC) للتأكد فميا إذا   .1
مت تنفيذ سلسلة من التقنيات واإلجراءات باسمترار عىل 

مدى فرتة من الزمن.
يمت اختاذ تدابري مراقبة اجلودة الداخلية (IQC) للتأكد   .2
من أن نتاجئ الفحوص املختربية موثوقة مبا فهيا الكفاية 
لملساعدة يف اختاذ القرار الرسيري، ومراقبة العالج، 

وتخشيص تشوهات اإلرقاء.
إن مراقبة اجلودة الداخلية (IQC) مفيدة بشلك خاص   .3

لتحديد درجة الدقة لتقنية معينة.
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 (IEQAS) مت تصممي مرشوع تقيمي اجلودة اخلاريج الدويل  .4
اخلاص باالحتاد العاملي للهميوفيليا خصيصًا لتلبية احتياجات 
مراكز عالج اهلميوفيليا يف مجيع أحناء العامل. ويمشل 
الربناجم التحليالت املتعلقة بتخشيص والتعامل مع الزنف. 
وميكن احلصول عىل تفاصيل املرشوع الذي تمت إدارته 
بالتعاون مع قسم خدمات تقيمي اجلودة اخلاريج الوطين 
لتخرث الدم يف شيفيلد يف اململكة املتحدة، من االحتاد 

.[WFH [14 العاملي للهميوفيليا
وتتوفر أيضًا مشاريع وطنية ودولية أخرى لتقيمي اجلودة.  .5

ألجل حتقيق املخترب ملستوى عال من موثوقية االختبارات   .6
واملشاركة بنجاح يف EQAS، ينبيغ أن يكون لديه إماكنية 
الوصول إىل الكواشف والتقنيات املناسبة وعددًا مناسبًا 

من املوظفني املدربني تدريبًا اكفيَا.

بالنسبة الختبارات حفص اإلرقــاء، ينبيغ إدراج عينات   .4
البالزما الطبيعية وغري الطبيعية بانتظام. مكا ينبيغ إدراج 
عينة مستوى واحد من مراقبة اجلودة الداخلية عىل األقل 

مع مجيع دفعات االختبارات.

(EQA) تقيمي اجلودة اخلاريج
ُتنصح املختربات وبشدة لملشاركة يف مــرشوع تقيمي   .1
لتدقيق فعالية ُنظم مراقبة   (EQAS) اجلودة اخلاريج

اجلودة الداخلية IQC املتبعة.
يساعد مرشوع تقيمي اجلودة اخلاريج (EQAS) عىل   .2
حتديد درجة التوافق بني النتاجئ املختربية وتلك النتاجئ 

املتحصلة من قبل خمتربات أخرى.
تساعد املشاركة يف مثل هذا املرشوع عىل بناء الثقة بني   .3

املختربات ومستخدمهيا.
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تركيزات عامل التخثر  4.1

عوامل اإلرقاء 4

تأيت سالمة املنتج نتيجة جلهود يف عدة جماالت:  .6
معلية اختيار حمسنة لملتربع (استبعاد املتربعني   •

املعرضني للخطر)
حفوصات معاينة حمسنة للتربعات، مبا فهيا اختبار   •

(NAT) امحلض النووي
نوع وعدد معليات التعطيل الفريويس اجلارية و/ أو   •

خطوات اإلزالة
وجود خطر املرض بواسطة بريون من خالل املنتجات املشتقة   .7
من البالزما. يف حالة غياب اختبار املعاينة املوثوق لبعض 
أشاكل مرض كروتزفيلد جاكوب (vCJD)، ومن دون إنشاء 
أية خطوات تصنيع إلبطال فعالية بريون (vCJD)، يمت 
حاليًا التعامل مع هذه املشلكة من خالل استبعاد البالزما 
من مجيع املتربعني املتوقع أهنم يف خطر. ولكام ظهرت 
معلومات جديدة يف هذا املجال، ال بد من الويع املسمتر 
للتوصيات العملية احلالية لملشرتكني يف اختاذ القرارات 
املتعلقة باختيار تركزيات عامل التخرث لألخشاص املصابني 

باهلميوفيليا.

اختيار املنتج
عند اختيار الرتكزيات املشتقة من البالزما، جيب األخذ باالعتبار 
لكًا من جودة البالزما ومعلية التصنيع. وهناك مسألتان تستحقان 

اهمتامًا خاصًا:
نقاوة املنتج  •

اإلزالة التعطيل الفريويس/   •

يويص االحتاد العاملي للهميوفيليا WFH بشدة   .1
باستخدام الرتكزيات املركبة من أو املصّنعة من 
البالزما املعطلة فريوسيًا وُيفضلها عىل الراسب 
القري أو البالزما املجمدة حديثًا لعالج اهلميوفيليا 
وغريها من اضطرابات الزنف الوراثية. (املستوى 5) 

[2 ،1]

يستعرض الدليل الشامل لتقيمي تركزيات عامل التخرث   .2
الصادر عن االحتاد العاملي للهميوفيلياWFH  العوامل 
املؤثرة عىل اجلودة والسالمة، والرتخيص، وتقيمي املنتجات 
املشتقة من البالزما واملبادئ اهلامة الداخلة يف معلية 

اختيار املنتجات املناسبة لعالج اهلميوفيليا [2].
ينرش االحتاد العاملي للهميوفيليا WFH أيضًا وبانتظام   .3
حتديث جسل تركزيات عامل التخرث، والذي يدِرج اكفة 

املنتجات املتوفرة حاليًا وتفاصيل تصنيعها [3].
ال يقدم االحتاد العاملي للهميوفيليا WFH تفضيلًا ملكّون   .4
ما عىل الرتكزيات املشتقة من البالزما، وينبيغ أن يمت 
االختيار بني فائت املنتجات هذه عىل وفق املعايري احمللية.

تمتتع الرتكزيات املشتقة من البالزما املصّنعة حديثًا واملنتجة   .5
بجسل   (GMP) وفق معايري ممارسة التصنيع اجليدة
سالمة مثايل خبصوص الفريوسات املغلفة بالدهون، مثل 

.(HCV)و (HIV)
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املعاجلة احلرارية معومًا فعالة ضد طائفة واسعة من   •
الفريوسات، سواء اكنت بغالف دهين أو بدونه،  ومن 

 .(HIV، HAV، HBV، HCV) تلك الفريوسات
املــعــاجلــة باملذيبات/ املــنــظــفــات، ويه فعالة ضد   •
(HBV،HCV ، HIV) إال أهنا ال تعطل الفريوسات 

.HAV غري املغلفة مثل
لبعض الفريوسات (مثل فريوس بارفو البرشي B19) مقاومة   .3
نسبية لنويع العملية لكهيام. ال ميكن ألي من األساليب 

املتبعة حالية تعطيل الربيونات.
وميكن استخدام ترشيح نانو (الرتا) إلزالة الفريوسات   .4
الصغرية مثل البارفو، إال أن تقنيات الرتشيح املستخدمة 

حاليًا ال تقيض عىل خطر االنتقال [10].
ال جيب اعتبار منتج متت معاجلته بواسطة معلية تتضمن   .5
خطوتني للحد من الفريوسات تلقائيًا عىل أنه أفضل من 
ذلك الناجت عن خطوة واحدة حمددة فقط لتعطيل الفريوس.
إذا مت استخدام خطوة واحدة حفسب، فُيفضل يف هذه   .6
اخلطوة تعطيل الفريوسات ذوات الغالف الدهين وغريها.

FVIII تركزيات العامل الثامن
تركزيات العامل الثامن FVIII يه االختيار األمثل لعالج   .1

.A اهلميوفيليا
مجيع املنتجات املشتقة من البالزما واملتوفرة حاليًا يف   .2
األسواق ُمدرجة يف جسل تركزيات عامل التخرث اخلاص 
باالحتاد العاملي للهميوفيليا WFH [3]. ميكن الرجوع إىل 
تعلميات املنتج املرفقة به للحصول عىل تفاصيل حمددة.

اجلرعة
تتوفر قوارير تركزيات العامل يف جرعات ترتاوح بني ما   .1

يقرب من 250 وحىت 3000 وحدة للك مهنا.
يف حال غياب املثبط، ستقوم لك وحدة من العامل   .2
الثامن FVIII يمت حقهنا عن طريق الوريد للك 
كيلوغرام من وزن اجلسم برفع مستوى FVIII يف 
د ل. (املستوى 4)  البالزما حبوايل وحدتني دوليتني/ 

[11]

يرتاوح معر النصف للعامل الثامن FVIII بني 8 – 12   .3
ساعة تقريبًا.

ينبيغ قياس مستوى العامل لدى املريض بعد 15   .4
دقيقة من احلقن للتحقق من اجلرعة احملسوبة. 

(املستوى 4) [11]

النقاوة
تشري نقاوة الرتكزي إىل النسبة املوئية للعنرص املطلوب   .1
(عىل سبيل املثال: العامل الثامن FVIII)، بالنسبة إىل 

املكونات األخرى املوجودة.
ليس هناك تصنيف عاملي متفق علية لملنتجات استنادًا إىل   .2

نقاوهتا.
تتباين الرتكزيات املوجودة يف السوق بشلك واسع بدرجة   .3

نقاوهتا.
لدى بعض املنتجات درجة نقاء عالية أو عالية جدًا يف إحدى   .4
مراحل معلية اإلنتاج، إال أن استقرارها بعد ذلك يكون 
باستخدام األلبومني، مما يقلل نقاوهتا الهنائية. وبصفة 
عامة، متيل املنتجات ذات النقاوة العالية ألن تكون يف 
العادة مرتبطة بعائدات تصنيع منخفضة. لذلك تكون هذه 

الرتكزيات أكرث لكفة.
قد تؤدي الرتكزيات ذات النقاوة املنخفضة إىل احلساسية   .5
[4، 5]. ميكن لملرىض الذين يعانون من ذلك مرارًا مع منتج 
معني االستفادة من تناول األنتهيستامني مبارشة قبل احلقن 

أومن استخدام تركزي عايل النقاء.
قد حتتوي تركزيات العامل الثامن FVIII املشتقة من البالزما   .6
عىل مكيات متباينة من عامل فون ويلرباند (VWF). لذلك 
مفن املهم التأكد من احتواء املنتج عىل (VWF) (مكا مت 
إذا  قياسة من خالل فعالية عامل الريستوسيتني املساعد) 
.[VWD) [6) مت استخدامه لعالج مرض فون ويلرباند

لغرض عالج نقص العامل التاسع FIX، فإن املنتج   .7
الذي حيتوي عىل العامل التاسع وحده FIX يكون 
أكرث مالءمة من تركزيات مركبات الربوثرومبني، 
اليت حتتوي أيضًا عىل عوامل خترث أخرى مثل 
العوامل الثاين II، والسابع VII، والعارش X، وقد 
يصبح البعض مهنا نِشطًا خالل معلية التصنيع. 
قد هتيئ املنتجات اليت حتتوي عىل عوامل خترث 
منَشطة حلصول اجللطات الدموية. (املستوى 2) 

[8 ،7]

ال ترتبط سالمة املنتجات من الفريوسات بنقاهئا، طاملًا   .8
اكنت هناك تدابري اكفية للقضاء عىل الفريوسات مطبقة 

يف املاكن.

اإلزالة التعطيل الفريويس/ 
ُتعترب معلية التعطيل الفريويس املعمتدة املسامه األكرب   .1

يف سالمة الرتكزيات املشتقة من البالزما [9].
هناك ميل مزتايد لدجم خطوتني حمددتني إلزالة الفريوسات   .2

يف معلية تصنيع الرتكزيات.
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تركزيات العامل التاسع FIX اليت حتتوي أيضًا عىل   •
العوامل الثاين II، والسابع VII، والتاسع IX، والعارش 
X، وتعرف أيضًا برتكزيات مرّكبات الربوثرومبني 

(PCCs)، واليت تستعمل نادرًا فقط.

ُيفضل استعامل تركزيات العامل التاسع FIX النقية ملعاجلة   .4
 (PCC) بدلًا من تركزيات مرّكب الربوثرومبني B اهلميوفيليا
[7، 8]، وخصوصًا يف  لكام أمكن ذلك. (املستوى 2) 

احلاالت التالية:
العمليات اجلراحية  •

أمراض الكبد  •
املعاجلات الطويلة ذات اجلرعات العالية  •

مع وجود جلطة سابقة يف الدم أو إذا ُعرف هناك ميل   •
حلدوث اجللطة

استخدام مصاحب لألدوية مع املعرفة باحمتال اإلصابة   •
جبلطة، مبا فهيا العامل املضاد حل الفربين

منتجات العامل التاسع FIX النقية خالية من خماطر خترث   .5
أو جتلط الدم املنترش داخل األوعية (DIC)، واليت قد 

.(PCC) حتدث مع جرعات كبرية من مركبات

اجلرعة
تتوفر قوارير تركزيات العامل التاسع FIX جبرعات ترتاوح   .1

بني ما يقارب 250 وحىت 2000 وحدة للك مهنا.
يف حال غياب املثبط، ستقوم لك وحدة من العامل   .2
الثامن FIX يمت حقهنا عن طريق الوريد للك 
 FIX كيلوغرام من وزن اجلسم برفع مستوى
د ل.  يف البالزما حبوايل وحدة دولية واحدة/ 

(املستوى 4) [11]
يرتاوح معر النصف للعامل التاسع FIX بني 18 – 24 ساعة   .3

تقريبًا.
ينبيغ قياس مستوى العامل FIX لدى املريض بعد   .4
15 دقيقة من احلقن للتحقق من اجلرعة احملسوبة. 

(املستوى 4) [11]
للعامل التاسع املؤتلف (rFIX) فرتة انتعاش أقل من املنتجات   .5
املشتقة من البالزما، وعىل هذا، ستقوم لك وحدة حمقونة 
من العامل FIX  للك لكغم برفع فعالية FIX حبوايل 0.8 
دل لدى  دل لدى البالغني، و 0.7 وحدة دولية/  وحدة دولية/ 
األطفال دون 15 عامًا من العمر. وليس سبب قلة وقت 

االنتعاش للعامل rFIX واحضًا متامًا [17].

ُحتسب اجلرعة بــرضب وزن املريض بالكيلوغرام يف   .5
دل  االرتفاع املطلوب ملستوى العامل بالوحدة الدولية/ 

املطلوبة، مرضوبًا يف  0.5.
مثال: 50 جكم × 40 (االرتفاع املطلوب لملستوى و.د/ 
د.ل) × 0.5 = 1.000 وحدة من العامل الثامن FVIII. راجع 
اجلدول يف الصفحتني 72 و73 ملعرفة مستوى العامل املقرتح 

ومدة التعويض املطلوبة وفقًا لنوع الزنف.
ينبيغ إعطاء العامل الثامن FVIII عن طريق   .6
احلقن البيطء يف الوريد مبعدل ال يتجاوز 3 مل 
يف الدقيقة للبالغني و100 وحدة يف الدقيقة لألطفال 
الصغار، أو مكا هو حمدد يف نرشة معلومات 

املنتج. (املستوى 5) [12]
جيب من الناحية املثالية أن تستند اجلرعات الالحقة إىل   .7
معر النصف للعامل FVIII وعىل انتعاش املريض ملنتج 

معني.
من األفضل استخدام قارورة العامل الثامن FVIII اكملة   .8
مبجرد استعادته، رمغ أن العديد من املنتجات قد أظهرت 

أن هلا مدة استقرار مديدة بعد االستعادة.
ُيعترب احلقن املسمتر الذي يتجنب االرتفاع واهلبوط   .9
من قبل البعض مفيدًا وأكرث مالءمة. ومع ذلك، ال 
بد من مراقبة املرىض بني احلني واآلخر للتأكد من 

عدم تعطل املضخة. (املستوى 3) [13، 14]
10. قد يؤدي احلقن املسمتر إىل اخنفاض المكية اإلمجالية 
لرتكزيات عامل التخرث املستخدمة وقد يكون أكرث توفريًا 
لللكفة يف حاالت املرىض املصابني باهلميوفيليا الشديدة 
[15]. ومع ذلك، ميكن أن يعمتد توفري اللكفة هذا عىل 

اجلرعات املستخدمة للحقن املسمتر واملتقطع [16].
11. يمت تعديل جرعة احلقن املسمتر استنادًا إىل مقايسات 
عامل متكررة وحساب التطهري. ومبا أن تركزيات العامل 
الثامن FVIII ذات درجة النقاوة العالية جدًا تكون مستقرة 
يف حملول IV مدة ال تقل عن 24 – 48 ساعة يف درجة 
حرارة الغرفة مع فقدان بأقل من ٪10 لقوهتا، يكون احلقن 

املسمتر لعدد مماثل من الساعات ممكنًا.

FIX تركزيات العامل التاسع
تركزيات العامل التاسع FIX يه االختيار األمثل لعالج   .1

.B اهلميوفيليا
مجيع املنتجات املشتقة من البالزما واملتوفرة حاليًا يف   .2
األسواق ُمدرجة يف جسل تركزيات عامل التخرث اخلاص 
باالحتاد العاملي للهميوفيليا WFH [3]. ميكن الرجوع إىل 
تعلميات املنتج املرفقة به للحصول عىل تفاصيل حمددة.

تنقسم تركزيات العامل التاسع FIX إىل فئتني:  .3
تركزيات العامل التاسع FIX النقية، واليت قد تكون إما   •

مشتقة من البالزما أو مرّكبة.
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لغرض حساب اجلرعة، ُيرضب وزن املريض بالكيلوغرام   .6
يف االرتفاع املطلوب ملستوى العامل.

مثال: 50 جكم × 40 (االرتفاع املطلوب لملستوى و.د/ 
د.ل) = 2.000 وحدة من العامل التاسع FIX املشتق من 
البالزما. بالنسبة للعامل rFIX، ستكون اجلرعة 2000 ¸ 0.8 
(أو 2000×1.25) = 2500 وحدة للبالغني، و2000 ÷ 0.7 (أو 
2000×1.43) = 2860 وحدة لألطفال. راجع اجلدول يف 
الصفحتني 72 و73 ملعرفة مستوى العامل املقرتح ومدة 

االستبدال املطلوبة وفقًا لنوع الزنف.
ينبيغ إعطاء تركزيات العامل التاسع FIX عن طريق   .7
احلقن البيطء يف الوريد مبعدل ال يتجاوز 3مل يف الدقيقة 
للبالغني و100 وحدة يف الدقيقة لألطفال الصغار، أو مكا 

حمدد يف نرشة معلومات املنتج. (املستوى 5) [12]

منتجات البالزما األخرى  4.2

ينبيغ حقن مركبات (PCC) معومًا، إذا مت استخدامها،   .8
بنصف هذا املعدل. راجع نرشة معلومات املنتج للتعلميات. 

(املستوى 2) [18]
9. ميكن أيضًا إعطاء تركزيات العامل التاسع FIX بطريقة احلقن 
.(FVIII مكا هو احلال يف تركزيات العامل الثامن) املسمتر
10. قد حتدث ردود فعل حساسية مع حقن تركزيات العامل 
التاسع FIX لدى املرىض الذين حيملون مثبطات مضادة 
للعامل FIX. يف حالة هؤالء املرىض، قد يتطلّب احلقن 
تغطية مبادة اهليدروكورتزيون [19]. يعمل تغيري العالمة 
التجارية لرتكزي العامل يف بعض األحيان عىل التقليل 

من هذه األعراض.

يدمع االحتاد العاملي للهميوفيليا WFH استخدام   .1
تركزيات عامل التخرث وتفضيلها عىل الراسب 
القري أو البالزما املجمدة حديثًا (FFP) بسبب 
خماوف حول جودهتا وسالمهتا. ومع ذلك، يقر 
االحتاد WFH يف الواقع بأهنا ما زالت مستخدمة 
عىل نطاق واسع يف بلدان أخرى حول العامل، حيث 
أهنا اخليار الوحيد أو املتوفر بسعر معقول للعالج. 

(املستوى 5) [1، 2]
 FFP ال خيضع الراسب القري والبالزما املجمدة حديثًا  .2
إىل إجراءات التعطيل الفريويس (مثل احلرارة أو معاجلة 
املنظفات)، مما يؤدي إىل زيادة خطر انتقال  املذيبات/ 
مسببات األمراض الفريوسية، واليت حتدث بكرثة مع 

معليات احلقن املتكررة. [1].
ميكن اختاذ بعض اخلطوات لتقليل خماطر انتقال مسببات   .3

األمراض الفريوسية. وتمشل هذه اخلطوات:
جحر البالزما حىت يمت حفص املتربع أو حىت إعادة   •
حفصه ملعرفة األجسام املضادة لفريوس نقص املناعة 
ويه   - HBsAgو ،C والهتاب الكبد،HIV البرشية
ممارسة يصعب تنفيذها يف البلدان اليت تكون فهيا 

نسبة تكرار املتربعني منخفضة.
اختبار امحلض النووي (NAT) للكشف عن الفريوسات   •
– ويه تقنية أكرث أمهية إلنتاج عامل الراسب القري 
من تركزيات العامل، إذ أن هذا األخري معّرض للتعطيل 

الفريويس [20].
ردود فعل احلساسية أكرث شيوعًا عقب حقن الراسب القري   .4

من تركزي العامل [21].

(FFP) البالزما املجمدة حديثًا
مكا حتتوي البالوما املجمدة حديثًا FFP عىل مجيع عوامل   .1
التخرث، فإهنا تستخدم أحيانًا لعالج النقص احلاصل يف 

عامل التخرث.
ُيفضل الراسب القري عىل البالزما املجمدة حديثًا   .2

FFP لعالج اهلميوفيليا A (املستوى 4) [22]

بسبب املخاوف حول سالمة وجودة البالزما املجمدة   .3
حديثًا FFP، ال يوىص باستعامهلا، إذا أمكن جتنبه 
(املستوى 4) [23]. ومع ذلك، مبا أن FFP والبالزما 
قليلة الراسب حيتويان عىل العامل التاسع FIX، فميكن 
استخدامهام لعالج اهلميوفيليا B يف البلدان غري القادرة 
عىل محتل تاكليف تركزيات العامل FIX املشتقة من 

البالزما.
من املمكن تطبيق بعض أشاكل معاجلة مبيد الفريوس   .4
لعبوات من البالزما املجمدة حديثًا PCC (مبا فهيا معاجلة 
وينصح باستخدام العبوات املعاَجلة.  املنظفات)  املذيبات/ 
ومع ذلك، فقد يكون لعالج مبيد الفريوس بعض التأثري عىل 
عوامل التخرث. لقد أظهر إعداد نطاق واسع من البالزما 
املنظفات أيضًا ختفيض نسبة  املجّمعة واملعاجلة باملذيبات/ 
.[VWF) [24، 25) امللتميرات الكربى لعامل فون ويلرباند

اجلرعة
حيتوي مقدار مل واحد من البالزما املجمدة حديثًا عىل   .1

وحدة واحدة فعالة من العامل.
معومًا يصُعب حتقيق مستويات العامل الثامن أعىل من 30   .2

دل باستخدام FFP وحدها. وحدة دولية/ 
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بسبب املخاوف حول سالمة وجودة الراسب القري،   .3
ال ينصح باستخدامه يف عالج اضطرابات الزنف 
اخللقية وميكن أن يكون استخدامه مربرًا فقط يف 
حاالت عدم توفر تركزيات عامل التخرث.  (املستوى 

[26 ،22 ،1] (4

عىل الرمغ من وصف تصنيع مقدار صغري من الراسب القري   .4
املعطل فريوسيًا، مفن غري املؤكد ما إذا اكن ُيقدم أي مزية 
تتعلق بالسالمة العامة من الفريوسات أو فوائد التاكليف 

عىل الرتكزيات اليت يمت تصنيعها بمكيات كبرية [27].

اجلرعة
قد حيتوي كيس واحد من الراسب القري املصنوع من وحدة   .1
واحدة من البالزما املجمدة حديثًا (200-250 مل) 80-70 

وحدة من العامل الثامن FVIII حبجم 30-40 مل.

من الصعب حتقيق مستويات العامل التاسع فوق 25 وحدة   .3
دل. وتكون اجلرعة املقبولة ابتداء بقمدار  دولية/ 

15-25 مل/ لكغم. (املستوى 4) [22]

الراسب القري
يمت إعداد الراسب القري بإذابة البالزما املجمدة حديثًا   .1
FFP ببطء بدرجة حرارة 4 موئية ملدة 10-24 ساعة. يبدأ 
بالظهور عىل أنه راسب غري قابل للذوبان، وُيفصل بعملية 

الطرد املركزي.
حيتوي الراسب القري عىل مكيات كبرية العامل الثامن   .2
FVIII (حوايل 3-5 وحدات دولية/ مل)، عامل فون ويلرباند 
VWF، فيربينوجني، والعامل الثالث عرش FXIII، ولكنه ال 
 .FXI أو احلادي عرش FIX حيتوي عىل العوامل التاسع
يمسى الناجت الطايف بالبالزما قليلة الراسب وحيتوي 
عوامل خترث إخرى مثل العوامل السابع VII، والتاسع 

.XI واحلادي عرش ،X والعارش ،IX

خيارات دوائية أخرى  4.3

إضافة إىل تركزيات عوامل التخرث التقليدية، قد يكون   .1
للعوامل األخرى قمية كبرية ويف نسبة عالية من احلاالت. 

وتمشل هذه العوامل:
الديمسوبريسني  •

حامض الرتانيكساميك  •
حامض اإلبسيلون أمينواكبرويك  •

(DDAVP) الديمسوبريسني
الديمسوبريسني  .1

(deamino-8-D-arginine vasopressin-1)، واملعروف 
أيضًا بامس (DDAVP) وهو نظري صنايع للفاسوبريسني 
 FVIII  ويعمل عىل تعزز مستويات البالزما للعامل الثامن

.VWF [28] وعامل فون ويلرباند
قد يكون الديمسوبريسني DDAVP االختيار األمثل   .2
لعالج املرىض املصابني باهلميوفيليا A اخلفيفة 
أو املعتدلة إذ ميكن رفع العامل الثامن FVIII إىل 
مستوى عاليج مناسب ألنه ُجيّنب النفقات واملخاطر 
احملمتلة الستخدام تركزيات عامل التخرث. (املستوى 

[29 ،28] (3

ال يؤثر الديمسوبريسني عىل مستويات العامل التاسع   .3
.B وليست له قمية يف عالج اهلميوفيليا FIX

جيب اختبار استجابة لك مريض قبل االستخدام   .4
العاليج، إذ أن هناك فروق كبرية بني األفــراد. 

وتتباين االستجابة للديمسوبريسني من داخل 
األنف بشلك أكرب، ولذلك فهو قابل للتنبؤ بدرجة 

أقل. (املستوى 3) [28، 29]
الديمسوبريسني DDAVP مفيد بشلك خاص يف   .5
عالج أو الوقاية من الزنف لدى النساء احلامالت 

[30] للهميوفيليا. (املستوى 3) 
عىل الرمغ من أن الديمسوبريسني DDAVP غري   .6
مرخص لالستخدام أثناء امحلل، إال أن هناك أدلة 
عىل إماكنية استخدامه بأمان أثناء الوالدة ويف 
فرتة ما بعد الوالدة وبصورة أخرى أثناء امحلل 
الطبييع. ينبيغ جتنب استخدامه قبل نوبات 
اإلرجاج النفايس بسبب املستويات العالية من عامل 
فون ويلرباند VWF املوجودة مسبقًا. (املستوى 3) 

[32 ،31]

إن املزايا اجللية للديمسوبريسني DDAVP عىل منتجات   .7
البالزما يه تلكفته األقل وغياب أية خماطر النتقال العدوى 

الفريوسية.
قد يكون DDAVP مفيدًا أيضًا للسيطرة عىل الزنف   .8
وتقليل إطالة مدة الزنف املرتبط باضطرابات اإلرقاء، مبا 

فهيا بعض اضطرابات الصفيحات الدموية اخللقية.
جيب أن يستند قرار استخدام DDAVP عىل لك من تركزي   .9
اخلط األساس للعامل الثامن FVIII، والزيادة املتحققة، 

ومدة العالج الالزمة.
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12. بسبب احتباس املاء، جيب استخدام الديمسوبريسني 
DDVAP حبذر لألطفال الصغار وعدم استخدامه 
مع األطفال دون العامني من العمر والذين مه حتت 
خطر معني للنوبات الثانوية للوذمة الدماغية بسبب 

احتباس املاء. (املستوى 4) [38، 39]
13. هناك تقارير حالة حول التخرث (مبا يف ذلك احتشاء 
 .DDAVP بعد ترسيب الديمسوبريسني عضلة القلب) 
جيب استخدامه حبذر مع املرىض الذين لدهيم تارخي، 
أو مه حتت خطر اإلصابة بأمراض القلب والرشايني. 

(املستوى 4) [33]

حامض الرتانيكساميك
حامض الرتانيكساميك هو عامل مضاد حلل الفربين والذي   .1

يثبط بتنافس تفعيل البالزمينوجني للبالزمني.
يعزز استقرار التخرث وهو مفيد مكعاجلة مساعدة يف   .2

اهلميوفيليا وبعض اضطرابات الزنف األخرى [40].
ُيعترب العالج املنتظم حبامض الرتانيكساميك وحده   .3
ليس ذا قمية يف الوقاية من تديم املفاصل يف 

[40] اهلميوفيليا. (املستوى 4) 
مع ذلك هو مفيد للسيطرة عىل الزنف من اجللد   .4
والسطوح املخاطية (مثل نزيف الفم، الرعاف، 

[43-41] وغزارة المطث). (املستوى 2) 
إن حلامض الرتانيكساميك قمية خاصة يف اإلعداد   .5
لعمليات األسنان اجلراحية، وميكن استخدامه 
للسيطرة عىل الزنف الفموي املرتبط هبيجان أو 

تساقط األسنان. (املستوى 4) [42، 44]

اجلرعة واإلعطاء
عادة ما ُيعىط حامض الرتانيكساميك كقرص عن طريق   .1
الفم ثالثًا إىل أربع مرات يوميًا. وميكن أن ُيعىط أيضًا 
عن طريق الترسيب يف الوريد مرتني إىل ثالث مرات يوميًا، 

ويتوفر أيضًا كغسول للفم.
نــادرًا ما حيدث اضطراب اجلهاز اهلضمي (الغثيان،   .2
كتأثري جانيب، ولكن عادة  أو التقيؤ، أو اإلهسال) 
ــزول هــذه األعـــراض إذا مت تقليل اجلــرعــة. عند  ما ت
إعــطــائــه عــن طــريــق الـــوريـــد، جيــب تــرسيــبــه بــبــطء،

إذ قد يؤدي احلقن الرسيع إىل الدوخة واخنفاض ضغط 
الدم.

يتوفر مكحلول رشاب أيضًا الستخدام األطفال. وإذا مل   .3
يكن هذا متوفرًا، فميكن حسق قرص وإذابته يف ماء نظيف 

الستخدامه موضعيًا عىل التقرحات املخاطية النازفة.
يوصف حامض الرتانيكساميك عادة ملدة سبعة أيام بعد   .4

قلع األسنان ملنع نزيف ما بعد اجلراحة.

اجلرعة واإلعطاء
عىل الرمغ من أن الديمسوبريسني يعىط حتت اجللد ملعظم   .1
املرىض، فميكن أن ُيعىط أيضًا عن طريق الترسيب يف 
الوريد أو عن طريق رذاذ األنف. من املهم اختيار اإلعداد 
الصحيح من الديمسوبريسني ألنه يمت استخدام بعض 

اإلعدادات ذات اجلرعة األقل ألغراض طبية أخرى.
وتمشل اإلعدادات املناسبة ما ييل:  .2

4 مايكروغرام/ مل لالستخدام يف الوريد  •
15 مايكروغرام/ مل لالستخدام يف الوريد وحتت اجللد  •

150 مايكروغرام للك جرعة مقننة كرذاذ لألنف  •

وميكن توقع جرعة مفردة قدرها 0.3 مايكروغرام/   .3
لكغم من وزن اجلسم، سواء اكن عن طريق الوريد أو 
 FVIII حتت اجللد، لتعزيز مستوى العامل الثامن
من ثالثة أضعاف إىل ستة. (املستوى 4) [28، 33]

لالستخدام يف الوريد، عادة ما يمت ختفيف الديمسوبريسني   .4
DDAVP يف ما ال يقل عن 50-100 مل من حملول ماء 
ميحل فسيولويج، ويعىط بالترسيب يف الوريد ببطء 

ألكرث من 20-30 دقيقة.
تظهر ذروة االستجابة بعد 60 دقيقة تقريبًا من تناوله إما   .5

عن طريق الوريد أو حتت اجللد.
قد تؤدي عدة استخدامات منفصلة قريبة التباعد   .6
للديمسوبريسني DDAVP لعدة أيام إىل استجابة 
خمفضة (tachyphylaxis). قد تكون هناك حاجة 
لرتكزيات العامل عندما تكون مستويات أعىل 

[34] للعامل مطلوبة لفرتة مطّولة. (املستوى 3) 
قد يؤدي الترسيب الرسيع إىل عدم انتظام دقات القلب،   .7

والوجه، والرعاش، وأمل يف البطن.
إن رشة رذاذ واحدة من أجهزة االستنشاق داخل   .8
األنف لمكية 1.5 ملغ/ مل يف لك منخر مناسبة 
للخشص البالغ. وبالنسبة للفرد الذي يزن جمسه 
أقل من 40 لكغم، فإن جرعة واحدة يف أحد املنخرين 

اكفية. (املستوى 4) [35، 36]
ــدادات رذاذ األنــف، جيد بعض  عىل الــرمغ من توفر إع  .9
املرىض صعوبة يف استخدامها، وقد تكون أقل فعالية 

مما لو أعطيت حتت اجللد.
10. كنتيجة نشاطه املضاد لــإلدرار، فميكن أن يكون 
االحتفاظ باملاء وزيادة الصوديوم يف الدم مشلكة. 
عندما يمت إعطاء جرعات متكررة، ينبيغ قياس 
أمسولية البالزما أو تركزي الصوديوم. (املستوى 

[37 ،28] (4

11. نقص الصوديوم يف الدم ليس شائعًا لدى معظم البالغني.
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حامض اإلبسيلون األمينواكبروييك
يشبه حامض اإلبسيلون أمينواكبرويك (EACA) حامض   .1
الرتانيكساميك إال أن استخدامه أقل انتشارًا وذلك أن 
لديه نصف حياة أقرص للبالزما، هو أقل قوة وأكرث مسية 

.[40]

اجلرعة واإلعطاء
يعىط حامض EACA يف العادة للبالغني عن طريق الفم   .1
أو عن طريق الوريد لك 4-6 ساعات وحبد أقىص يبلغ 

24 غ/ يوم للبالغني.

يتوفر حملول رشاب أيضًا حبجم 250ملغ/ مل.  .2
ُيعترب اضطراب اجلهاز اهلضمي من األعراض اجلانبية   .3

الشائعة، ويساعد تقليل اجلرعة يف ذلك كثريًا.
إن االعتالل العضيل رد فعل سليب نادر، مت تجسيله عىل   .4
وجه التحديد عند إعطاء العالج مقرتنًا مبعاجلة حامض 
األمينواكبرويك (لكن ليس حامض الرتانيكساميك)، والذي 

حيدث عادة بعد إعطاء جرعات عالية لعدة أسابيع.
إن االعتالل العضيل مؤمل يف كثري من األحيان ومرتبط   .5
مبستويات مرتفعة من الكرياتني كيناز وكذلك وجود 

امليوغلوبني يف البول.
قد يكون اختفاء األعراض اجلانبية متوقعًا مبجرد أن يمت   .6

إيقاف الدواء.

ــن قــبــل الــلكــى،  ــرح حــامــض الــرتانــيــكــســامــيــك م ــط ُي  .5
وجيــب ختفيض اجلــرعــة إذا اكن هناك جعــز لكوي

وذلك لتجنب ترامك المسوم.
ُحيظر استخدام حامض الرتانيكساميك ملعاجلة الزنف   .6
البويل إذ قد مينع استخدامه حتلل جلطات احلالب، مما 
يؤدي إىل اعتالل بويل انسدادي خطري واحمتال فقدان 

دامئ لوظيفة اللكى.
وباملثل، ُحيرض استخدام هذا العالج يف اإلعداد جلراحة   .7
الصدر، حيث ميكن أن يؤدي إىل نشوء تكتالت دموية غري 

قابلة للذوبان.
ميكن إعطاء حامض الرتانيكساميك وحــده أو   .8
باالشرتاك مع جرعات من تركزيات عامل التخرث. 

(املستوى 4) [45]
ينبيغ عدم إعطاء حامض الرتانيكساميك لملرىض   .9
الذين يعانون من نقص العامل التاسع FIX والذين 
يتلقون تركزيات مرّكبات الربوثرومبني، إذ سيؤدي 
ذلك إىل تفامق خطر اجللطات الدموية. (املستوى 

[46] (5

10. إذا اعُترب العالج بلكا العاملني رضوريًا، فُيستحسن 
مرور ما ال يقل عن 12 ساعة تفصل بني آخر جرعة 
من APCC وإعطاء جرعة حامض الرتانيكساميك. 

(املستوى 5) [46]
11. يف املقابل، يقل احمتال حصول اجللطات الدموية 
عند استخدام حامض الرتانيكساميك يف تركيبة

[47] مع rFVIIa لتعزيز اإلرقاء. (املستوى 4) 
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معالجة أنواع محددة من 
النزف 5

مكبدأ عام يف حالة الزنف الداخيل الكبري، جيب حفص   .2
وتصحيحه بيمنا جيري  خضاب الدم (اهلميوجلوبني) 
التخطيط ملعاجلات أخرى. وينبيغ مراقبة استقرار الدورة 

الدموية، مثل النبض وضغط الدم، ومكا هو حمدد.

ميكن أن حيدث الزنف لدى املرىض املصابني باهلميوفيليا   .1
يف مواقع خمتلفة (انظر اجلدول 1-2 واجلدول 3-1)، 

ويتطلّب لك نوع مهنا معاجلة حمددة.

نزف المفاصل (تدمي المفصل)  5.1

يمت تعريف نزف املفصل عىل أنه نوبات تمتّزي بالفقدان الرسيع   .1
لنطاق احلركة مقارنة باخلط األساس الذي يرتبط مع أية 
أمل أو إحساس غري عادي يف  مجموعة أعراض مما ييل: 
املفصل، انتفاخ حمسوس ودفء اجللد فوق املفصل [1].

كثريًا ما توصف بداية الزنف يف املفاصل من قبل املرىض   .2
كإحساس بالوخز وضيق داخل املفصل. وتسبق هذه 

”اهلالة“ ظهور العالمات الرسيرية.
إن أقرب العالمات الرسيرية لزنف املفاصل يه دفء ما   .3
فوق املنطقة وعدم الراحة مع احلركة، وخاصة يف هنايات 

النطاق.
تتضمن األعراض والعالمات الالحقة: األمل عند الراحة،   .4

والتورم، والليونة، وفقدان بالغ للحركة.
يمت تعريف إعادة الزنف بأهنا تفامق احلالة إما مع العالج   .5

أو خالل 72 ساعة بعد توقف العالج [1].
املفصل اهلدف هو املفصل الذي حتدث فيه 3 نوبات نزف   .6

تلقائية أو أكرث خالل مدة 6 أهشر متتالية.

بعد نزف املفصل، يكون وضع االنثناء عادة هو الوضع   .7
األكرث راحة، وتسبب أية حماولة لتغيري هذا الوضع املزيد 

من األمل.
يتبع ذلك تشنج العضالت الثانوية عند حماولة املريض منع   .8

احلركة ويظهر املفصل كأنه «متجمد“.
إن اهلدف من عالج تديم املفصل احلاد هو وقف الزنف   .9
بأرسع وقت ممكن. وينبيغ أن حيدث هذا مثاليًا مبجرد 
تعّرف املريض عىل «اهلالة“، وليس بعد ظهور التورم واألمل 

العلين.
10. تقيمي املريض رسيريًا. عادة ال تظهر النتاجئ يف األشعة 

السينية واملوجات فوق الصوتية.
11. التعامل مع اجلرعة املناسبة من تركزي العامل لرفع 
مستوى مالمئة العامل لدى املريض (راجع اجلداول 

يف الصفحتني 72 و73). (املستوى 2) [5-2]
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18. جيب التشديد عىل أن إعادة التأهيل جزء فاعل يف 
التعامل مع نوبات نزف املفصل احلاد. (املستوى 

[7 ،6 ،4] (2
مبجرد أن يبدأ األمل والتورم باهلدوء، ينبيغ تجشيع املريض   •
عىل تغيري وضع املفصل املصاب من وضع الراحة إىل 
وضع الوظيفة، وتقليل انثناء املفصل تدرجييًا والسيع 

لمتديده اكملًا.
ينبيغ أن يمت ذلك بتقليص العضلة النشطة قدر اإلماكن.   •
وميكن استخدام مساعدة سلبية طفيفة يف البداية 

وحبذر، إذا ُوجد تثبيط للعضالت.
جيب تجشيع السيطرة املبكرة عىل العضالت النشطة   •
للحد من مضور العضالت ومنع حدوث فقدان مزمن 

حلركة املفصل.
ــتــدريــب  ــن الــنــشــطــة وال ــمتــاري جيــب أن تسمتر ال  •
ــطــاق احلــركــة  ــادة ن ــع ــمت اســت الــتــحــفــزيي حــىت ت
والوظيفة الاكملتني مكا اكنتا قبل الــزنف، وختتيف 
ــهتــاب الــغــشــاء املفصيل احلـــاد [8]. عــالمــات ال
إذا متت ممارسة المتارين برتٍو، فلن تكون معاجلة 
العامل البديل مطلوبة بالرضورة قبل ممارسة الرياضة.

12. يوىص بالتعاريف الــواردة يف اجلدول رمق 5-1 لتقيمي 
االستجابة لعالج تديم املفصل احلاد [1].

13. إرشاد املريض لتجنب محل الوزن والضغط، ولرفع 
[4] املفصل املصاب. (املستوى 3) 

14. األخذ بنظر االعتبار إيقاف حركة املفصل جببرية حىت 
خيتيف األمل.

15. وميكن وضع الثلج/ األكياس الباردة حول املفصل ملدة 20-15 
دقيقة لك 4-6 ساعات لتخفيف األمل إذا ُوجد أهنا ذات 
فائدة. ال يوضع الثلج باتصال مبارش عىل اجللد [39].

16. إذا مل يتوقف الزنف، فقد تكون هناك حاجة إىل اَحلقن 
ملرة ثانية. وإذا اكن األمر كذلك، كرر نصف اجلرعة 
 (A للهميوفيليا) احململة األولية خالل 12 ساعة
أو 24 ساعة (للهميوفيليا B).      (املستوى 3) [4]

17. من الرضوري إجراء املزيد من التقيمي إذا اسمترت أعراض 
املريض أكرث من ثالثة أيام. ينبيغ األخذ باالعتبار وجود 
مثبطات، تقّرح املفصل امللهتب، أو الكرس إذا اكنت أعراضه 

ونتاجئه ما تزال قامئة.

جدول 1-5 تعريف االستجابة لمعالجة النزف المفصلي الحاد

تخفيف كامل لآلالم خالل 8 ساعات و/ أو حل كامل لعالمات النزف بعد الحقن األولي وال يتطلب أي معالجة إضافية بالبديل ممتازة
خالل 72 ساعة.

تخفيف كبير لآلالم و/ أو تحسن في عالمات النزف خالل 8 ساعات تقريبًا وبعد حقنة واحدة، ولكن تتطلب أكثر من جرعة واحدة جيدة
من العالج بالبدائل خالل 72 ساعة للحل الكامل.

تخفيف معتدل لآلالم و/ أو تحسن في عالمات النزف خالل ما يقارب 8 ساعات بعد الحقن األولي وتتطلب أكثر من حقنة واحدة معتدلة
خالل 72 ساعة لكن دون حل كامل.

ال يوجد تحسين وال بالحد األدنى، أو أن الحالة تزداد سوءًا، خالل 8 ساعات تقريبا بعد الحقن األولي.ال يوجد

مالحظة: تتعلق تعاريف االستجابة لعالج تدمي المفاصل الحاد الواردة في أعاله باألفراد المصابين بالهيموفيليا مع وجود المثبط السلبي. قد تتطلب هذه التعاريف تعديًال للمرضى ذوي المثبط 
اإليجابي الذين يتلقون العوامل العابرة كغطاء للمرقئ أو المرضى الذين يتلقون تركيزات العامل ذات نصف العمر الممتد.

الزبل املفصيل
ميكن أخذ بزل املفصل باالعتبار (إزالة الدم من   .1

يف احلاالت التالية: املفصل) 
املفصل النازف واملشدود واملؤمل الذي ال يظهر هيلع   •
أي حتسن بعد 24 ساعة من العالج التحفظي

آالم املفصل اليت ال ميكن ختفيفها  •
دليل عىل تأثر األوردة واألعصاب يف الطرف  •

زيادة غري عادية يف احلرارة املوضعية أو العامة   •
وغريها من أدلة العدوى (الهتاب املفاصل) (املستوى 

[10 ،9 ،4] (3

ينبيغ أخذ املثبطات باالعتبار كسبب لوقف الزنف املسمتر   .2
عىل الرمغ من كفاية العامل البديل. جيب التحمك بوجود 

املثبطات قبل حماولة بزل املفصل.
ينبيغ أن تقلل إزالة الدم يف وقت مبكر من الناحية النظرية   .3
آثاره الضارة عىل الغرضوف املفصيل [10]. إذا اكن 

هناك ترامك كبري من الدم، فإنه يقلل من األمل أيضًا.
من األفضل القيام بزبل املفصل مبارشة بعد الزنف حتت   .4

ظروف تعقمي تامة.



47معالجة أنواع محددة من النزف

ينبيغ استخدام إبرة كبرية القطر مبا ال يقل عن قياس    .6
.16

ينبيغ أن ُيثبت املفصل مع ضغط خفيف.  .7
ينبيغ جتنب محل الوزن ملدة 24-48 ساعة.  .8

ينبيغ الرشوع يف العالج الطبييع ومكا هو موحض أعاله.  .9

ينبيغ أن يؤدى بزل املفصل عند الرضورة، حتت   .5
مستويات العامل مبا ال يقل عن 30-50 وحدة دولية/ 
دل ملدة تــرتاوح بني 48-72 ساعة. ال ينبيغ أن 
يمت بزل املفصل يف ظروف حيث ال تتوفر مثل 
معاجلة العامل البديل هذه. يف وجود املثبطات، 
جيب استخدام عوامل إرقاء مناسبة أخرى إلجراء 

[4] العملية، وحسب احلاجة. (املستوى 3) 

النزف العضلي  5.2

ميكن أن حيدث الزنف العضيل يف أية عضلة يف اجلسم،   .1
وعادة نتيجة رضبة مبارشة أو متدد مفاجئ.

يمت تعريف الزنف العضيل بأنه نوبة من نزيف الدم يف   .2
عضلة ما، ويمت حتديده رسيريًا و/ أو عن طريق الفحوصات 
التصويرية، ويرتبط معوما بأمل و/ أو تورم وجعز يف الوظيفة، 

مثلًا العرج املرتبط بزنف الساق [1].
من املهم توفري الكشف املبكر والتعامل السلمي مع نزف   .3
العضالت ملنع التقّفع الدامئ وإعادة الزنف وتشّلك األورام.

تتطلب مواقع نزيف العضالت املرتبطة وسط األوعية العصبية،   .4
مثل مجموعات عضالت األطراف املثنية العميقة، تعاملًا 
فوريًا ملنع حدوث رضر دامئ وفقدان للوظيفة. وتمشل هذه 

املجموعات ما ييل:
العضالت القطنية (خطر الفخذ، الساق، وشلل العصب   •

الفخذي)
اخللفية العليا والعميقة يف أسفل الساق (خطر إصابة   •

الظنبوب اخلليف والعصب الشظوي العميق)
املجموعة القابضة لعضالت الساعد (خطر تقّفع فولمكان)   •

ميكن أن حيدث الزنف أيضًا يف العضالت األكرث سطحية   .5
مثل العضلة العضدية ذات الرأسني، وأوتار الركبة (الربلية 

ثالثية الرؤوس)، الساق، الفخذ، وعضالت األلوية.
أعراض نزيف العضالت يه:  .6

وجع يف العضالت  •
احملافظة عىل األطراف يف موضع الراحة  •

أمل شديد إذا متددت العضالت  •
أمل إذا أدت العضالت اي نشاط  •

توتر ولني عند املالمسة وتورم حممتل  •

ُيرفع مستوى العامل لدى املريض يف أقرب وقت   .7
ممكن، مثاليًا عندما يتعّرف املريض عىل عالمات 
االنزعاج األوىل أو بعد اإلصابة. إذا اكن هناك تأثر 
يف األوعية الدموية أو األعصاب، مع احملافظة 
عىل املستويات ملدة مخسة إىل سبعة أيام أو أكرث، 

ومكا تشري األعراض (راجع اجلداول يف الصفحتني 
72 و73). (املستوى 3) [13-11]

أرح اجلزء املصاب وارفع الطرف.  .8
وضع اجلبرية للعضلة يف موضع الراحة وضبطها إىل   .9

املوضع الوظييف والذي ال يسبب األمل.
10. ميكن وضع الثلج/ الكيس البارد حول العضلة ملدة 20-15 
دقيقة لك 4-6 ساعات لتخفيف األمل إذا ُوجد أن هلا فائدة. 

ال يمت وضع الثلج عىل اجللد باتصال مبارش.
11. غالبًا ما يكون تكرار احلقن مطلوبًا ملدة يومني إىل 
ثالثة أيام أو أكرث من ذلك يف حالة نزيف يف مواقع 
حرجة مما يتسبب مبتالزمات مقصورة وإذا اكنت 
إعادة التأهيل املكثف مطلوبة. (املستوى 5) [14، 15]
12. جيب مراقبة املريض بشلك مسمتر لتأثر األوعية 
الدموية أو األعصاب، وقد تكون هناك حاجة لوضع 
لفافة يف بعض احلاالت من هذا القبيل. (املستوى 

[17 ،16] (5

13. جيب التحقق من وتصحيح مستوى اهلميوجلوبني عند احلاجة، 
إذ ميكن أن يسبب نزف العضالت فقدانًا ملحوظًا للدم.

14. جيب أن يبدأ العالج الطبييع مبارشة بعد احنسار 
األمل وينبيغ أن يسمتر تدرجييًا الستعادة اكمل 
طول العضالت وقوهتا ووظيفهتا. (املستوى 4) 

[18 ،12]

15. من احلمكة توفري تغطية العامل خالل هذه العملية، إال إذا 
اكن أخصايئ العالج الطبييع ذا خربة يف التعامل مع 
اهلميوفيليا. قد تكون هناك حاجة لصب قالب أو جتبري. 
ستكون اجلبائر الدامعة مطلوبة إذا اكن هناك تلف يف 

األعصاب.
16. ميكن أن تؤدي زيادة األمل أثناء العالج الطبييع إىل إعادة 

الزنف وينبيغ أن يمت تقيميها بانتظام [19].
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يدخل املريض إىل املستشىف لملراقبة والسيطرة   .3
عىل األمل. احملافظة عىل الراحة الصارمة يف 
الفراش. ال يحمس امليش عىل العاكزات، إذ يتطلب 

[22-20] المتيش تقلص العضالت. (املستوى 4) 
ومن املفيد تأكيد التخشيص ومراقبة اإلنعاش   .4
بالفحوصات التصويرية (املوجات فوق الصوتية، 
األشعة املقطعية، أو الرنني املغناطييس). (املستوى 

[22-20] (4

يمت احلد من نشاط املريض حىت خيتيف األمل   .5
ــورك. إن برناجم العالج الطبييع  ويتحسن ال
حتت إرشاف بعناية هو املفتاح الستعادة النشاط 
والوظيفة الاكملني ومنع إعادة الزنف. ويوىص 
باستعادة متدد الورك الاكمل قبل العودة إىل النشاط 

[22-20] اللكي. (املستوى 4) 
إذا مل يزل جعز اجلهاز العصيب والعضيل موجودًا، فقد   .6

يكون املزيد من دمع تقومي العظام رضوريًا.

نزيف العضلة القطنية
هلذا النوع من الزنف العضيل أعراض فريدة. فقد تمشل   .1
أو أسفل الظهر  العالمات أملًا يف أسفل البطن والفخذ و/ 
واألمل يف حال المتدد، ولكن ليس عند دوران مفصل الورك. 
قد يكون هناك تشّوش يف احلس يف اجلانب اإلنيس من 
الفخذ أو غريها من عالمات ضغط العصب الفخذي مثل 
فقدان انعاكس الرضفة وضعف عضالت الفخذ. قد تكون 
األعراض مشاهبة ألعراض الهتاب الزائدة الدودية احلاد، 

مبا يف ذلك عالمة بلومربغ اإلجيابية. 
يمت رفع مستوى العامل لدى املريض فورًا. وتمت   .2
احملافظة عىل املستويات ملدة مخسة إىل سبعة 
أيام أو أكرث، ومكا تشري األعراض (راجع اجلداول 

[22-20] يف الصفحتني 72 و73). (املستوى 4) 

نزيف الجهاز العصبي المركزي/ إصابة الرأس  5.3

نزيف الحلق والرقبة  5.4

ُتعترب هذه حالة طبية طارئة. فينبيغ عالجها أولًا قبل   .1
التقيمي.

جيب التعامل مع مجيع إصابات الرأس ما بعد الصدمة،   .2
املؤكدة أو املشتبه هبا، والصداع الشديد عىل أهنا نزيف 
داخل امجلجمة. قد يرتافق ذلك مع أمل شديد مفاجئ يف 
اجلزء اخلليف مع نزيف حول النخاع الشويك. ال جيب 
انتظار ظهور أعراض أخرى أو تقيمي املخترب أو الفحص 

الشعايع.
ينبيغ رفع مستوى العامل لدى املريض فورًا عندما   .3
حتدث صدمة شديدة أو أعراض مبكرة. ستعمتد 
اجلرعات اإلخرى عىل نتاجئ األشعة. احملافظة عىل 
مستوى العامل حىت يمت التعّرف عىل املسببات. 
إذا تأكد الــزنف، جيب احملافظة عىل مستوى 
مناسب للعامل ملدة 10-14 يومًا (راجع اجلداول 

يف الصفحتني 72 و73). (املستوى 4) [23، 24]

قد يكون الزنف داخل امجلجمة مؤرشًا للحاجة لوقاية   .4
ثانوية مطّولة (ثالثة إىل ستة أهشر)، وخصوصًا 
إذا متت مالحظة ارتفاع خماطر تكرار الزنف نسبيًا 
(مثلًا، يف حال وجود عدوى فريوس نقص املناعة 

البرشية). (املستوى 3) [23، 25، 26]
يتطلب األمــر تقيميًا طبيًا فوريًا وإدخــالــًا إىل   .5
املستشىف. وينبىغ إجــراء االشعة املقطعية أو 
الرنني املغناطييس للدماغ. جيب طلب استشارة 
أخصايئ األمراض العصبية مبكرًا. (املستوى 4) 

[28 ،27]

قد يكون الصداع الشديد أيضًا أحد مظاهر الهتاب الحسايا   .6
لدى مرىض نقص املناعة.

ُتعترب هذه حالة طبية طارئة، إذ قد تؤدي إىل انسداد   .1
املجرى اهلوايئ. فينبيغ عالجها أولًا قبل التقيمي.

يرفع مستوى العامل لدى املريض فورًا عندما حتدث صدمة   .2
كبرية أو أعراض. تمت احملافظة عىل مستويات العامل 
حىت ختتيف األعراض (راجع اجلداول يف الصفحتني 72 

و73). (املستوى 4) [15، 29، 30]

اإلدخال إىل املستشىف والتقيمي من قبل أخصايئ أمر   .3
رضوري. (املستوى 5) [15]

ملنع الزنف لدى املرىض املصابني بالهتاب اللوزتني احلاد،   .4
قد جتدر اإلشارة إىل العالج بالعامل، إضافة إىل الزرع 

البكتريي والعالج باملضادات احليوية املناسبة.
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(GI) نزيف الجهاز الهضمي الحاد  5.5

نزف البطن الحاد  5.6

جيب رفع مستويات العامل لدى املريض فورًا.   .1
واحملافظة عىل مستوى العامل حىت يتوقف 
الزنف ويمت التعّرف عىل املسببات (راجع اجلداول 

يف الصفحتني 72 و73). (املستوى 4) [31، 32]
قد يظهر نزيف اجلهاز اهلضمي احلاد عىل شلك يقء   .2

دموي أو تغوط مدىم، أو التغوط األسود.
للبحث عن عالمات نزيف اجلهاز اهلمظي GI و/ أو نزيف   .3
البطن احلاد، يكون التقيمي الطيب ورمبا اإلدخال إىل 

املستشىف مطلوبًا.

ينبيغ مراقبة مستويات اهلميوجلوبني بانتظام، وعالج فقر   .4
الدم أو الصدمة، حسب احلاجة.

ينبيغ عالج أصل الزنف مبجرد حتديده.  .5
وميكن استخدام حامض EACA أو حامض الرتانيكساميك   .6
كعالج مساعد لملرىض الذين يعانون نقصًا يف العامل 
الثامن FVIII والذين يعانون من نقص يف العامل التاسع 

FIX الذين مل يعاجلوا برتكزيات مركبات الربوثرومبني.

جيب تقيمي املريض من قبل طبيب العيون يف أقرب وقت   .3
ممكن.

إن هذا الزنف غري شائع ما مل يرتبط بإصابة أو عدوى.  .1
جيــب رفــع مستوى العامل لــدى املــريــض فــورًا،   .2
واحملافظة عىل ذلك املستوى مكا مشار إليه (راجع 
اجلداول يف الصفحتني 72 و73). (املستوى 4) [15، 

[30 ،29

نزف العين  5.7

النزف الكلوي  5.8

يمت عالج التبول الدموي غري املؤمل بالراحة الاكملة   .1
مرت2 من  يف الفراش والرتطيب الشديد (3 لرت/ 
 DDAVP ملدة 48 ساعة. جتنب منطقة سطح اجلسم) 

[33] عندما يكون الرتطيب مكثفًا. (املستوى 4) 
رفع مستويات العامل لدى املريض (راجع اجلداول   .2
يف الصفحتني 72 و73) إذا اكن هناك أمل أو تبول 
دموي إمجايل مسمتر فينبيغ مراقبة اجللطات 

وانسداد املسالك البولية. (املستوى 4) [33، 34]

ال يمت استخدام عوامل مضاد حل الفربين. (املستوى   .3
[33] (4

من الرضوري إجراء التقيمي من قبل طبيب املسالك البولية   .4
لتقيمي السبب املوضيع إذا اسمتر التبول الدموي (اإلمجايل 

أو إذا اكنت هناك نوبات متكررة. أو املجهري) 

ميكن أن يظهر نزيف البطن احلاد، مبا فيه نزيف خلف   .1
الصفاق، مع أمل وانتفاخ يف البطن، وميكن أن ُحيسب 
خطًائ عىل أنه لعدد من حاالت العدوى أو اجلراحة. ورمبا 
يظهر أيضًا عىل أنه بطء يف حركة األمعاء. وقد يكون من 

الرضوري إجراء حفوصات شعاعيية.

جيب رفع مستويات العامل لدى املريض فورًا، مع   .2
احملافظة عىل مستويات العامل (راجع اجلداول 
حىت ميكن التعّرف عىل  يف الصفحتني 72 و73) 
املسببات، مث تقدمي العالج مناسب بالتشاور مع 

الطبيب املختص. (املستوى 4) [15، 29، 30]
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ميكن أن يؤدي الزنف يف األماكن املفتوحة جزئيًا، مثل منطقة   .4
خلف الصفاق أو كيس الصفن أو األرداف أو الفخذين، 
إىل فقدان الدم بغزارة. جيب املعاجلة بالعامل فورًا إذا 

اشُتبه هبذه احلالة.
ينبيغ مراقبة مستويات اهلميوجلوبني والعالمات احليوية   .5

بانتظام.

تعمتد األعراض عىل موقع الزنف.  .1
ليس من الرضوري إجراء معاجلة استبدال العامل بالنسبة   .2
لزنيف معظم األنجسة السطحية اللينة. قد يكون الضغط 

الثابت ووضع الثلج مفيدًا [15، 29].
ُجيرى تقيمي املريض لشدة الزنف وإماكنية تأثر األوعية   .3
الدموية أو العضالت أو األعصاب. إجراء التدخل حلاالت 
الصدمة احملمتلة يف األماكن اليت حتتوي أعضاًء حيوية 

مثل الرأس أو البطن.

نزيف األنسجة الرخوة  5.11

الرعاف  5.10

النزف من الفم  5.9

يوضع رأس املريض يف موضع متقدم لتاليف ابتالع   .1
الدم ويطلب منه النفخ من األنف بلطف إلخراج التخرثات 
الضعيفة. وينبيغ وضع ضغط ثابت بقطعة شاش مبللة 
باملاء املثلج عىل اجلزء األمايم اللني من األنف ملدة 20-10 

دقيقة.
ال تكون املعاجلة بالعامل التعوييض رضورية يف كثري من   .2

األحيان ما مل يكن الزنف شديدًا أو متكررًا [15، 29].
عادة ما تكون مضادات اهلستامني وعقاقري االحتقان مفيدة   .3
حلاالت الزنف املتعلقة عىل وجه اخلصوص باحلساسية، 
والهتابات اجلهاز التنفيس العلوي، أو التغريات املومسية.

إذا اكن الزنف مطولًا أو حيدث يف كثري من األحيان، فيجب   .4
تقيمي حالة فقر الدم وعالجها بشلك مناسب.

من املفيد وضع حامض EACA أو حامض الرتانيكساميك   .5
موضعيًا يف شاش مغمور.

جيب استشارة طبيب األنف واألذن واحلنجرة إذا اكن   .6
الزنف مسمترًا أو متكررًا. قد تكون هناك حاجة لوضع 
حشوة أمامية أو خلفية يف األنف للسيطرة عىل الزنف.

غالبًا ما ميكن تفادي الرعاف بزيادة نسبة الرطوبة يف   .7
البيئة، أو وضع املواد اهلالمية (مثل الفازلني أو قطرات 
عىل الغشاء املخايط لألنف  اهلالم)  احمللول امليحل/ 

لملحافظة عىل رطوبته، أو رش رذاذ حملول ميحل.

من الرضوري استشارة طبيب األسنان أو جراح الفم والوجه   .1
والفكني يف وقت مبكر لتحديد مصدر الزنف. وأكرث األسباب 

شيوعًا يه:
قلع األسنان  •

نزيف اللثة بسبب سوء نظافة الفم يف كثري من األحيان  •
الرض  •

جيب األخذ بالنظر املعاجلة املوضعية للزنيف. وقد تمشل   .2
هذه:

الضغط املبارش عىل املنطقة باستخدام محسة شاش   •
مبللة، يمت إبقاؤها ملدة 15 دقيقة عىل األقل

اخلياطة إلغالق اجلرح  •
وضع عوامل إرقاء موضعية  •

املضادات احليوية، وخاصة يف حالة نزيف اللثة بسبب   •
سوء نظافة الفم

استخدام EACA أو حامض الرتانيكساميك كغسول للفم  •

ستساعد جرعة مناسبة من الباراسيتامول/ االسيتامينوفني   .3
االعتيادي يف السيطرة عىل األمل.

ال ينبيغ استخدام عوامل مضاد حل الفربين   .4
بشلك منتظم مع املرىض الذين يعانون نقصًا يف 
العامل FIX والذين تمت معاجلهتم جبرعات كبرية 
من تركزيات مركبات الربوثرومبني أو املرىض 
ذوي املثبطات الذين ُيعاجلون برتكزيات مركبات 
الربوثرومبني املنشطة (APCC). (املستوى 4) [35، 

[36

قد تكون هناك حاجة للعامل البديل وفقًا لتوجهيات مركز   .5
اهلميوفيليا.

ينبيغ اســتــخــدام حامض EACA أو حامض   .6
الرتانيكساميك عن طريق الفم إذا اكن ذلك مناسبًا. 

(املستوى 4) [37، 38]
ُنصح املريض بعدم ابتالع الدم.  .7

ُنصح املريض بعدم استخدام غسوالت الفم حىت اليوم   .8
التايل لتوقف الزنف.

ُنصح املريض بتناول وجبات لينة لبضعة أيام.  .9
10. تقيمي فقر الدم وعالجه مكا ُحمدد.
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قد تمت إزالة اخليوط حتت غطاء من تركزي العامل.   .3 تمت معاجلة اجلروح السطحية عن طريق تنظيف اجلرح،   .1
مث وضع الضغط واألرشطة الالصقة.

بالنسبة للمتزقات الغائرة، جيب رفع مستوى العامل   .2
(راجع اجلداول يف الصفحتني 72 و73)، ومن مث 

خياطهتا. (املستوى 4) [15، 29، 30]

التمّزق والكدمات  5.12
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ينبيغ احملافظة عىل نطاق احلركة يف املراحل املبكرة. ويمت   .6
التفريق بني تديم املفاصل والهتاب الغشاء املفصيل من 

خالل إجراء حفص بدين شامل حلالة املفصل.
ميكن تأكيد وجود تمخض الهتاب الغشاء املفصيل بواسطة   .7
التصوير باملوجات فوق الصوتية أو الرنني املغناطييس. 
وسيساعد التصوير الشعايع العادي والرنني املغناطييس 
بشلك خاص يف حتديد مدى التغيريات يف اجلهاز العمظي 

والغرضويف.
يصبح الغشاء املفصيل ملهتبًا ومتضخًام بشلك مزمن مع   .8
الزنف املتكرر، ويظهر املفصل متورمًا (هذا التورم عادة 
فهو الهتاب  ليس مشدودًا، وخصوصًا أنه غري مؤمل): 

الغشاء املفصيل املزمن.
لكام اسمتر التورم يف الزتايد، سيسمتر ترضر املفاصل،   .9
ومضور العضالت، وفقدان احلركة حىت اإلصابة باالعتالل 

املفصيل الزنيف املزمن.
10. إن اهلدف من املعاجلة هو تعطيل الهتاب الغشاء 
املفصيل يف أرسع وقت ممكن، واحملافظة عىل 
وظيفة املفاصل (املستوى 5) [3، 4]. وتمشل اخليارات 

ما ييل:
معاجلة تركزي العامل التعوييض، وُتعىط من   •
الناحية املثالية بنحو متكرر ومبستوي جرعات 
اكفية ملنع تكرار حدوث الزنف (املستوى 2) [8-5]

إذا توفرت الرتكزيات جبرعات اكفية، ستكون دورات   ¢
من الوقاية الثانوية  املعاجلة القصرية (6-8 أسابيع) 

مع العالج الطبييع املكثف مفيدة.

مواقع الزنف األكرث شيوعًا يه مفاصل وعضالت األطراف.  .1
قد تكون نوبات الزنف متكررة وبدون سبب واحض، اعمتادًا   .2

عىل شدة املرض (انظر اجلدول 1-1).
لدى الطفل املصاب باهلميوفيليا الشديدة، حتدث أوىل حاالت   .3
تديم املفصل عادة عندما يبدأ الطفل باحلبو وامليش: عادة 

قبل بلوغه معر عامني، ولكن حيدث ذلك الحقًا أحيانًا.
إذا مل تمت معاجلته بشلك اكف، فسيؤدي الزنف املتكرر إىل   .4
تدهور تدرجيي يف حصة املفاصل والعضالت، وفقدان 
شديد يف الوظيفة بسبب فقدان احلركة، ومضور العضالت، 
واألمل، وتشوه املفصل، وتقلصات خالل العقد األول إىل 

الثاين من العمر [1، 2].

الهتاب الغشاء املفصيل
عقب اإلصابة بتديم املفصل احلاد، يصبح الغشاء املفصيل   .1

ملهتبًا، وحمتقنًا وغري ممتاسك بشدة.
ميكن أن يؤدي الفشل يف إدارة حالة الهتاب الغشاء املفصيل   .2

احلاد إىل تكرار تديم املفاصل [1، 2].
خالل هذه املرحلة، يتطلب املفصل محاية جببرية أو مضاد   .3

ضاغط.
ينبيغ االمتناع عن األنشطة حىت يعود تورم وحرارة املفصل   .4

إىل احلد الطبييع.
 COX-2 يف بعض احلاالت، قد يكون استخدام مثبطات  .5

مفيدًا.

مضاعفات الجهاز العضلي والعظمي  6.1
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يتطلب االستئصال اجلــرايح للغشاء املفصيل، سواء   .5
العمليات املفتوحة أو بالناظور، مكيات كبرية من عامل 
التخرث للك من اجلراحة وفرتة إعادة التأهيل الطويلة. 
جيب تنفيذ هذه العملية من قبل فريق ذي خربة ويف مركز 
متخصص لعالج اهلميوفيليا. وتؤخذ هذه العملية باالعتبار 
فقط حني تفشل غريها من العمليات األقل مشولًا واملعادلة 

يف الفعالية.

االعتالل املفصيل الزنيف املزمن
ميكن أن ينشأ االعتالل املفصيل الزنيف املزمن يف أي وقت   .1
من العقد الثاين يف العمر (وقبل ذلك أحيانًا)، ويتوقف 

ذلك عىل شدة الزنف وعالجه.
وتنشأ العملية يف احلركة بالتأثري املبارش للدم عىل   .2
ويعززه  الغرضوف املفصيل أثناء تديم املفصل [1، 2] 
الهتاب الغشاء املفصيل املزمن املسمتر واملتكرر، مما 

يؤدى إىل أرضار تتعذر معاجلهتا.
تتطور حالة الهتاب املفاصل التدرجيية مع فقدان الغرضوف   .3

املتقدم، وتمشل ما ييل:
تقلصات األنجسة الرخوة الثانوية  •

مضور العضالت  •
تشوهات الزاوية  •

ميكن أن تتعزز التشوهات أيضًا بانمكاش العضالت عقب   .4
الزنف أو اعتالل األعصاب.

إن فقدان احلركة شائع نتيجة تقلصات انثناء، ويه أبرز   .5
أسباب فقدان الوظيفية.

ميكن أن تكون حركة املفاصل مؤملة للغاية مع محل الوزن.  .6
لكام تلفت املفاصل، ينحرس التورم بسبب التليف التدرجيي   .7

للغشاء املفصيل وكيسه.
إذا أصبح املفصل متصلبًا، فقد يقل األمل أو خيتيف.  .8

تعمتد مالحم التصوير الشعايع لالعتالل املفصيل الزنيف   .9
املزمن عىل مرحلة التدخل.

سُتظهر صــور األشعة فقط آخــر التغريات العمظية   •
والغرضوفية [22، 23].

سُتظهر حفوصات التصوير باملوجات فوق الصوتية   •
والرنني املغناطييس األنجسة الرخوة يف وقت مبكر 

والتغريات العمظية والغرضوفية [26-24].
سيتباين تضّيق الفضاء الغرضويف من احلد األدىن إىل   •

الفقدان الاكمل.
ستنشأ التقرحات العمظية واخلراجات حتت غرضوف   •
العظام، مما يتسبب بتلف سطوح املفاصل ما قد يؤدي 

إىل تشوهات يف زاوية املفصل.
قد يكون التلّيف/ القسط العمظي موجودًا [27].  •

العالج الطبييع (مستوى 2) [9، 10]، ويمشل:  •
ممارسة المتارين يوميًا لتحسني قوة العضالت   ¢

واحملافظة عىل حركة املفاصل
أساليب ختفيف االلهتاب الثانوي، إن وجدت [11]  ¢

التدريب الوظييف لملفاصل [12]  ¢
دورة من مضادات االلهتاب غري الستريويدية   •
(مثبطات COX-2)، واليت قد تقلل من االلهتاب 

(املستوى 2) [13، 14]
التجبري الوظييف، والــذي يتيح لملفاصل احلركة إال   •
أنه حيدها يف هناية النطاق مبا حيد من الضغط عىل 

الغشاء املفصيل ومينع الزنف من جديد [15].
استئصال الغشاء املفصيل  •

استئصال الغشاء املفصيل
ينبيغ األخــذ بنظر االعتبار استئصال الغشاء   .1
املفصيل إذا اسمتر االهتاب املزمن مع نزيف متكرر 
ال ميكن التحمك به بوسائل أخرى. وتمشل خيارات 
استئصال الغشاء املفصيل العالج الكميياوي أو 
اإلشعايع لباطن الغشاء املفصيل بالنظائر املشعة، 
واستئصال الغشاء املفصيل بالناظور أو باجلراحة 

الفتوحة. (املستوى 4) [16، 17]
االختيار األمثل لملعاجلة هو استئصال الغشاء املفصيل   .2

من دون معلية جراحية.
استئصال الغشاء املفصيل بالنظائر املشعة باستخدام   .3
باعث بيتا النيق (الفوسفور-32 أو اإليرتيوم-90)  
فعال للغاية، وله آثار جانبية قليلة، وميكن أن يمت 

يف العيادة اخلارجية. (املستوى 4) [18، 19]
غالبًا ما تكون جرعة واحدة من عامل التخرث اكفية حلقنة   •

واحدة من النظري املشع.
تكون إعادة التأهيل أقل حدة مما لو اكنت بعد االستئصال   •
اجلرايح، إال أهنا ما زالت مطلوبة ملساعدة املريض 
عىل استعادة قوته، واحلسس الداخيل، واالستخدام 

الوظييف العادي لملفصل.
إذا مل تتوفر النظائر املشعة، فيكون تثبيط باطن الغشاء   .4
كميياويًا باستخدام الريفامبيسني أو لكورهيدرات األكيس 

تيرتاسايلكني هو بديل مناسب [20، 21].
تمشل معلية تثبيط باطن الغشاء املفصيل الكميياوي عىل   •

حقنة أسبوعية حىت يمت التحمك يف االلهتاب.
تتطلب هــذه احلقن املــؤملــة معاجلة لــداخــل املفصل   •
بالزيلواكيني قبل بضع دقائق من احلقن بالعامل املصلّب، 
مبسكنات عن طريق الفم (مزجي من اسيتامينوفني/ 
الباراسيتامول ومواد أفيونية)، وجرعة من تركزي عامل 

التخرث قبل لك حقنة.
يقابل اخنفاض تلكفة العامل الكمييايئ احلاجة إىل ُحقن   •

متعددة من تركزي العامل.
يوىص بإعادة التأهيل مكا مبّني لعمليات استئصال   •

الغشاء املفصيل باإلشعاع.
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16. جيب توّفر موارد اكفية مهنا تركزيات العامل وإعادة 
التأهيل بعد اجلراحة لمليض قدمًا يف أية معلية 

[38-36] جراحية. (املستوى 3) 

الطب الفزييايئ يف  مبادئ العالج الطبييع/ 
مرض اهلميوفيليا

جيب أن يكون أخصائيو العالج الطبييع والعالج الوظييف   .1
أو األخصائيون الوظيفيون جزءًا من فريق معاجلة  و/ 
اهلميوفيليا األسايس. وجيب أن تبدأ متابعهتم لملرىض 
وأرسمه منذ وقت التخشيص، وأن يبقون باألمهية نفهسا 

لملريض طيلة حياته.
يمشل دورمه يف التعامل مع حالة مريض اهلميوفيليا ما   .2

ييل [9، 41-39]:
التقيمي  •

حتديد موقع الزنف احلاد  ¢
تقيمي منتظم طوال احلياة  ¢

تقيمي ما قبل العملية  ¢
التثقيف  •

لملريض وأرسته بشأن مضاعفات اجلهازين العضيل   ¢
والعمظي وعالجهام

للعاملني يف املدارس خبصوص األنشطة املناسبة   ¢
للطفل، والرعاية الفورية يف حالة وجود الزنف، 
والتعديالت يف األنشطة اليت قد تكون مطلوبة بعد 

الزنف.
معاجلة الزنف احلاد، والهتاب الغشاء املفصيل املزمن،   •
واالعتالل املفصيل املزمن باستخدام مجموعة متنوعة 
من التقنيات مبا فهيا: العالج املايئ، واحلرارة، واجلليد، 
وحتفزي العصب بالكهرباء، ونابض اإلنفاذ احلراري، 
واملوجات فوق الصوتية، وكذلك أجهزة التقومي املختلفة 

لتخفيف األمل واستعادة الوظيفة.

األورام الاكذبة
من احملمتل أن يكون الورم الاكذب حالة فريدة مهددة لطرف   .1
ما أو للحياة يف اهلميوفيليا، وقد حيدث نتيجة لزنيف غري 
معاجل بشلك اكف يف األنجسة اللينة، وعادة ما يصيب 
العضالت املجاورة للعظم، واليت ميكن أن تكون ذات تدخل 
ثانوي. يكون شائعًا أكرث يف العظام الطويلة أو احلوض. 
إذا مل تمت معاجلة الورم، فقد يصل إىل جحم هائل مما   .2
يسبب ضغطًا عىل الرتاكيب الوعائية والعصبية املجاورة 
وقد يسبب الكسور املرضية. وميكن أن ينشأ الناسور 

داخل اجللد املغىط.
يمت التخشيص عن طريق التحليل املادي املوضيع للكتلة.  .3

تمشل نتاجئ الفحص الشعايع كتلة األنجسة اللينة مع   .4
العظام املجاورة التالفة.

10. إن أهداف العالج يه حتسني وظيفة املفاصل وختفيف 
استئناف فعاليات  األمل ومساعدة املريض عىل مواصلة/ 

حياته اليومية االعتيادية.
11. تعمتد خيارات العالج لالعتالل املفصيل الزنيف املزمن عىل:

مرحلة احلالة  •
أعراض املريض  •

التأثري عىل منط حياة املريض وقدراته الوظيفية  •
املوارد املتاحة  •

12. ينبيغ السيطرة عىل األمل باملسكنات املناسبة. 
ميكن استخدام بعض مثبطات COX-2 لتخفيف 
أمل املفاصل (انظر ”إدارة األمل“، الصفحة 18). 

(املستوى 2) [13، 14]
13. إن العالج الطبييع حتت إرشاف متخصص، واهلادف 
إىل احملافظة عىل قوة العضالت والقدرة الوظيفية 
هو جزء مهم جدًا من معاجلة هذه املرحلة. قد تكون 
الوقاية الثانوية رضورية إذا حدث نزيف متكرر 

نتيجة للعالج الطبييع. (املستوى 2) [9، 10]
14. تمشل تقنيات املعاجلة التحفظية األخرى ما ييل:

يساعد التجبري التسلسيل يف تصحيح التشوهات   •
.[29 ،28]

التدعمي وتقومي العظام لدمع املفاصل غري املستقرة   •
واملسببة لألمل [15].

وسائل املساعدة يف امليش أو املساعدة يف احلركة   •
لتقليل الضغط عىل املفاصل اليت محتل الوزن.

التكّيف مع بيئة املزنل أو املدرسة أو العمل إلتاحة املشاركة   •
يف األنشطة املجمتعية وفرص العمل وتهسيل أنشطة 

احلياة اليومية [30].
15. إذا أخفقت التدابري احلافظة هذه يف تقليل األمل مبا يريض 
وُحيسن األداء الوظييف، ميكن وضع التدخل اجلرايح 
باالعتبار. اعمتادًا عىل حالة معينة حتتاج إىل تصحيح، 

فقد تمشل العمليات اجلراحية ما ييل:
حترير نسيج لني خارج املفصل لعالج التقلصات.  •

استخدام الناظور لتحرير لواصق املفصل الداخلية   •
وتصحيح االرتطام [31].

خزع العظم لتصحيح التشوه الزاوي.  •
االستبدال باملفاصل االصطناعية يف حالة املرض الشديد   •
الذي يصيب املفاصل الكبرية (الركبة، والورك والكتف 

واملرفق) [32].
صال الغشاء املفصيل لملرفق مع استئصال الرأس   •

الدائري [33].
إيثاق مفصل الاكحل مما يوفر ختفيفًا ممتازًا لألمل   •
وتصحيح التشوه مع حتسني ملحوظ يف الوظيفة. قد 
ُتشلك التحسينات األخرية يف جراحة استبدال الاكحل 
بديلًا لألخشاص املصابني باهلميوفيليا يف املستقبل 

.[35 ،34]
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قد تتطلب الكسور املعقدة/ املصابة بالعدوى مثبتات خارجية   .7
.[49]

ينبيغ جتنب التقييد لفرتة طويلة، والذي قد يؤدي   .8
إىل حتييد كبري من نطاق احلركة لملفاصل املجاورة. 

(املستوى 4) [46، 47]
جيب بدء العالج الطبييع مبجرد استقرار الكرس الستعادة   .9

نطاق احلركة وقوة العضالت الوظيفة [39].

مبادئ جراحة العظام يف اهلميوفيليا
العتبارات هامة تتعلق بأداء العمليات اجلراحية يف األخشاص 
املصابني باهلميوفيليا، يرىج مراجعة «اجلراحة والعمليات 
يف الصفحة 20. وتمشل املسائل احملددة املتعلقة  الشاملة» 

جبراحة العظام:
ينبيغ أن يكون جراحو العظام قد تلقوا تدريبًا حمددًا يف   .1
اإلدارة اجلراحية لألخشاص املصابني باهلميوفيليا [3].

ينبيغ األخذ باالعتبار أجراء جراحات انتقائية   .2
متعددة املواقع بالزتامن أو بالتعاقب الستخدام 

[50] تركزيات عامل التخرث برتٍو. (املستوى 3) 
ميكن استخدام معززات التخرث املوضيع، إذ يفيد   .3
غراء الليفني يف السيطرة عىل الزنيز عند العمل 
يف جماالت جراحية شاملة. (املستوى 3) [36 ،51، 

[52

تتطلب رعاية ما بعد العمليات اجلراحية لملرىض   .4
املصابني باهلميوفيليا مراقبة األمل عن كثب وإعطاء 
جرعات أعىل من املسكنات يف كثري من األحيان أثناء 
فرتة ما بعد العملية اجلراحية مبارشة. (املستوى 

[36] (5

إن التواصل اجليد مع فريق إعادة التأهيل بعد اجلراحة أمر   .5
رضوري [39]، إذ تّهسل معرفة تفاصيل العملية اجلراحية 
واحلالة الداخلية لملفصل اخلاضع للعملية التخطيط لربناجم 

إعادة التأهيل املناسب.
ينبيغ إجراء إعادة التأهيل بعد العمليات اجلراحية من قبل   .6
اخصائيي العالج الطبييع ذوي اخلربة يف إدارة مرىض 

اهلميوفيليا.
رمبا ينبيغ التقدم بإعادة التأهيل ببطء أكرث لألخشاص   .7

املصابني باهلميوفيليا.
من الرضوري توفري ما يكيف من السيطرة عىل األمل إلتاحة   .8

ممارسة المتارين واحلركة املالمئة.
تنطبق هذه املبادئ أيضًا عىل تثبيت الكسور واستئصال   .9

األورام.

ميكن احلصول عىل تقيمي أكرث تفصيلًا ودقة للورم بواسطة   .5
األشعة املقطعية والتصوير بالرنني املغناطييس.

يعمتد التعامل مع احلالة عىل املوضع واحلجم ومعدل منو   .6
الورم وتأثريه عىل اهليالك املجاورة. تمشل اخليارات العامل 

التعوييض واملراقبة والتنبؤ واالستئصال اجلرايح.
يوىص بدورة عالج بعامل التخرث ملدة ستة أسابيع،   •
يلهيا تكرار لفحص الرنني املغناطييس. إذا أخذ 
الورم بالتناقص، تتواصل املعاجلة بالعامل ويمت 
تكرار التصوير بالرنني املغناطييس لثالث دورات. 

(املستوى 4) [42، 43]
تمت املبارشة بالعملية اجلراحية إذا لزم األمر، واليت   •

ستكون أهسل بكثري إذا اكن الورم قد تقلص.
قد يساعد شفط الــدم من الــورم الــاكذب الذي   •  •
تليه حقنة مصغ الليفني واالنصامم الرشياين 
أو العالج اإلشعايع يف شفاء بعض احلاالت. قد 
تكون العملية اجلراحية مطلوبة حلاالت أخرى.                     

(املستوى 4) [44، 45]
قد يكون االستئصال اجلرايح، مبا فيه برت األطراف،   •
رضوريًا لألورام الكبرية، وخصوصًا إذا أدت إىل تآلك 
العظام الطويلة. متثل األورام الكربى يف البطن حتديًا 
خاصًا يف املعاجلة اجلراحية ملرض اهلميوفيليا، وجيب 
أن جترى العملية اجلراحية فقط من قبل فريق ذي خربة 

يف مرض اهلميوفيليا.

الكسور
ال حتدث الكسور بصورة متكررة لدى األخشاص املصابني   .1
باهلميوفيليا، ورمبا يعود ذلك إىل اخنفاض مستويات احلركة 
واألنشطة [46]. ومع ذلك، فقد يكون الخشص املصاب 
باالعتالل املفصيل الزنيف معرضًا خلطر الكسور حول 
املفاصل ذات الفقدان الكبري يف احلركة، واليت تعاين 

من هشاشة العظام.
يتطلب عــالج الكرس عالجًا تعويضيًا  فوريًا   .2

[48-46] برتكزيات العامل. (املستوى 4) 
جيب رفع مستويات عامل التخرث مبا ال يقل عن 50٪   .3
واحملافظة علهيا ما بني ثالثة إىل مخسة أيام. (املستوى 

[48-46 ،3] (4

ميكن احملافظة عىل املستويات الدنيا ملا بني10-14 يومًا   .4
بيمنا يستقر الكرس ملنع نزيف األنجسة اللينة.

ينبيغ أن تكون خطة املعاجلة مناسبة للكرس احملدد، مبا   .5
يف ذلك املعاجلة اجلراحية حتت تغطية مناسبة من تركزيات 

عامل التخرث.
ينبيغ جتنب التجبري باجلبس الكفايف؛ ويفضل   .6

استخدام اجلبائر. (املستوى 4) [46]
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11. يمت تنفيذ معلية التأكد من وجود املثبط وتقدير عياره 
يف املخترب، ويفضل باستخدام مقايسة بيثيسيدا 
املعدلة النمييغني (انظر ”اختبار املثبط“، الصفحة 

36). (املستوى 1) [59، 60]

12. بالنسبة لألطفال، ينبيغ حفص املثبطات مرة واحدة 
لك 5 أيام من التعرض حىت 20 يوم تعرض، ولك 
10 بني 21 و50 يوم تعرض، وعىل األقل مرتني يف 

العام حىت 150 يوم. (املستوى 5) [61]
13. بالنسبة للكبار الذين لدهيم أكرث من 150 يوم تعرض، 
وبرصف النظر عن املراجعة لك 6-12 مرة هشريًا، 
فإن أي عدم استجابة ملعاجلة تركزي العامل البديل 
الاكفية لدى املريض ذي االستجابة السابقة يعين 
أن هناك مؤرش للتقيمي لوجود املثبط. (املستوى 3) 

[64-62، 56]

14. ينبيغ أيضًا أن يمت قياس املثبط لدى مجيع املرىض 
الذين عوجلوا بشلك مكثف ألكرث من مخسة أيام، 
خالل أربعة أسابيع من آخر حقن. (املستوى 4) 

[65 ،63]

15. ينبيغ أيضا تقيمي املثبطات قبل إجــراء معلية 
جراحية أو إذا مل تكن مقايسات املعافاة مكا هو 
متوقع، وعندما تكون االستجابة الرسيرية لعالج 
الزنف دون املستوى األمثل يف فرتة ما بعد اجلراحة. 

(املستوى 2) [53، 63، 66]
16. يمت تعريف املثبط ذي االستجابة املنخفضة مبستوى استجابة 
مل، بيمنا يمت تعريف املثبط ذي   /BU 5> املثبط البالغة

مل.  /BU 5≤ االستجابة عالية املستوى بـ
17. متيل املثبطات عالية االستجابة إىل أن تكون مسمترة. إذا 
مل تعاجل لفرتة طويلة، فقد تنخفض مستويات العيار أو 
حىت أهنا تصبح غري قابلة للكشف، ولكن ستكون هناك 
استجابة إدراكية متكررة خالل ثالثة اىل مخسة أيام عندما 

تتعرض مرة أخرى إىل منتجات عامل حمددة.
18. قد تكون بعض مثبطات العيار املنخفض عابرة، وختتيف 
يف غضون ستة أهشر من التوثيق األويل، وعىل الرمغ 

من التحدي املستضد األخري مع تركزي العامل.
19. قد ال يمت الكشف عن مثبطات العيار املنخفض جدًا بواسطة 
مقايسة بيثيسدا لملثبط، ولكن بواسطة االنعاش القليل/
أو تقصري نصف العمر (T-1/2) بعد خض عامل التخرث.

يشري مصطلح «املثبطات“ يف اهلميوفيليا إىل األجسام   .1
اليت تعمل عىل حتييد عوامل التخرث.  (IgG) املضادة

يف العرص احلايل الذي تعرضت فيه تركزيات عامل التخرث   .2
للتعطيل الفريويس املناسب، تعترب مثبطات العاملني الثامن 
FVIII أو التاسع FIX أشد مضاعفات اهلميوفيليا املتعلقة 

باملعاجلة.
ينبيغ االشتباه بوجود مثبط جديد لدى أي مريض ُخيفق   .3
يف االستجابة لعوامل التخرث رسيريًا، وخصوصًا إذا أبدى 
استجابة من قبل. ويف هذه احلالة، تنتقص مدة االنتعاش 

املتوقع ونصف معر عامل التخرث املنقول.
وتمت مواجهة املثبطات عىل حنو أكرث لدى األخشاص   .4
املصابني باهلميوفيليا الشديدة مقارنة بأولئك املصابني 

باهلميوفيليا املعتدلة أو خفيفة.
يرتاوح احلدوث الرتامكي (أي اخلطر ملدى احلياة) لتنايم   .5
املثبط يف اهلميوفيليا A الشديدة ما بني 20-٪30 وحوايل 

5-٪10 يف املرض املعتدل أو اخلفيف [54-53].

يف اهلميوفيليا A الشديدة، يكون متوسط العمر لتكّون املثبط   .6
 A ثالثة أعوام أو أقل يف البلدان املتقدمة. أما يف اهلميوفيليا
املعتدلة/ اخلفيفة، فهو أقرب إىل 30 عامًا، وغالبًا ما ُيالحظ 
بالزتامن مع التعرض املكثف للعامل الثامن FVIII يف 

العمليات اجلراحية [55، 56].
يف اهلميوفيليا الشديدة، ال ُتغّري املثبطات املوقع أو الرتدد   .7
أو شدة الزنف. أما يف اهلميوفيليا املعتدلة أو اخلفيفة، فقد 
حيّيد املثبط نشاط العامل الثامن الداخيل FVIII، وبالتايل 

حتويل المنط الظاهري لملريض إىل الدرجة الشديدة.
حتدث مظاهر الزنف يف اهلميوفيليا املعتدلة/ اخلفيفة   .8
املعقدة بسبب املثبط أكرث ما يذّكر بتلك الظاهرة عىل 
املرىض املصابني باهلميوفيليا A املكتسبة (بسبب األجسام 
املضادة ذاتيًا للعامل الثامن FVIII)، مع زيادة اهلمينة 
عىل مواقع الزنف يف األغشية اجللدية املخاطية واجلهاز 
البويل التناسيل واجلهاز اهلضمي [57]. ونتيجة لذلك، 
فقد يكون خطر حدوث مضاعفات حادة أو حىت الوفاة 

نتيجة الزنف كبريًا لدى هؤالء املرىض.
يقل حدوث املثبطات كثريًا يف اهلميوفيليا B، إذ حتدث   .9

لدى أقل من ٪5 من املصابني [58].
10. يف مجيع احلــاالت، جتعل املثبطات املعاجلة برتكزيات 
العامل البديل صعبة. لذا ينبيغ حفص املرىض اخلاضعني 

ملعاجلة عامل التخرث ملعالينة تطّور املثبط.

المثبطات  6.2
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11. من ناحية أخرى، سيختلف خطر االستجابة املناعية يف 
املرىض املصابني باهلميوفيليا A واملثبط الذي متت معاجلته 
برتكزي مرّكب أو مركبات الربوثرومبني (املَنشطة) تبعا للرتكزي 
وحمتواه من العامل الثامن FVIII، وهو قليل جدًا معوما. 
تشري التقديرات إىل أن تركزيات مرّكبات الربوثرومبني 
املَنشطة APCC تؤدي إىل استجابة مناعية لدى ما يقارب 

.FVIII 30 من املرىض ذوي مثبطات العامل الثامن٪
12. مع أن هناك اهمتام باستخدام معاجلات التثبيط املنايع 
لملرىض ذوي املثبطات، إال أن دورها مازال غري معروف 
حىت اآلن، وليس هناك توافق يف اآلراء بشأن ما إذا اكن 

هلا دور يف إدارة هؤالء املرىض أم ال.

احلساسية لدى املرىض املصابني 
B باهلميوفيليا

قد يكون لدى ما يصل إىل ٪50 من املرىض املصابني   .1
باهلميوفيليا B مع املثبطات حساسية شديدة، مبا فهيا 
احلساسية املفرطة، ألخذ العامل التاسع FIX. وقد تكون 

ردود الفعل هذه يه األعراض األوىل لتطّور املثبط.
ينبيغ معاجلة املرىض الذين مت تخشيصهم حديثًا   .2
باهلميوفيليا B، وخاصة أولئك الذين لدهيم تارخي 
أو عيوب وراثية مع ميل حنو تطوير  عائيل و/ 
املثبطات يف إطار عيادة أو مستشىف قادر عىل 
معاجلة احلساسية الشديدة خالل أول 20-10 
معاجلة برتكزيات العامل التاسع FIX. ميكن أن 
حتدث ردود الفعل الحقًا إال أهنا قد تكون أقل حدة. 

(املستوى 4) [72-71]

تعريف التحّمل املنايع
غالبًا ما يكون القضاء عىل املثبطات ممكنًا لدى   .1
املرىض املصابني باهلميوفيليا A الشديدة، بفضل 
معاجلة استقراء التحّمل املنايع (ITI). (املستوى 

[74 ،73] (2

قبل معاجلة ITI، ينبيغ عىل املرىض ذوي االستجابة   .2
العالية جتنب منتجات العامل الثامن FVIII للمساح 
لعيار املثبط باالخنفاض وجتنب االرتفاع االداكري 
الثابت. ومكا لوحظ، فقط يطّور بعض املرىض 
استجابة مناعية جتاه جزيائت العامل الثامن 
FVIII غري النشطة يف APCC أيضًا. (املستوى 

[75] (2

ما يزال تعيني النظام األمثل (املنتج أو اجلرعة) لـ ITI حتت   .3
التحديد. لقد أوقفت مؤخرًا التجارب الدولية ملقارنة 50 
لكغم ثالث مرات يف األسبوع إىل 200 وحدة  وحدة دولية/ 
دولية/ لكغم يوميًا بسبب خماوف تتعلق بالسالمة (عدد أكرب 
يف انتظار التحليل املفّصل للجرعة  من الزنف املتداخل) 

املنخفضة وتفسري البيانات [76].

معاجلة الزنف
جيب أن تمت معاجلة الزنف لدى املرىض الذين يعانون   .1
من وجود املثبطات بالتشاور مع مركز ذي خربة 

يف إدارهتا. (املستوى 5) [63، 67]
ينبيغ أن يستند اختيار املنتج العاليج إىل عيار   .2
املثبط والجسالت الرسيرية لالستجابة لملنتج 

وموقع وطبيعة الزنف. (املستوى 4) [63، 68]
ميكن عالج املرىض الذين يعانون من استجابة   .3
منخفضة لملانع ببدائل حمددة للعامل وجبرعة 
أعىل بكثري، إذا أمكن ذلك، لتحييد املثبط لنشاط 
العامل الزائد ووقف الزنف. (املستوى 4) [63، 68]
ميكن عالج املرىض الذين لدهيم تارخي من ارتفاع   .4
استجابة املثبط ولكن لدهيم اخنفاض مبستوى 
العيار بشلك مماثل يف حاالت الطوارئ حىت حتدث 
استجابة مناعية، وحتدث عادة خالل ثالثة اىل 
مخسة أيــام، مما حيول دون املزيد من العالج 
بالرتكزيات اليت حتتوي فقط عىل العامل املفقود. 

(املستوى 4) [63، 68]
اكنت للعامل الثامن VIII احملرض من البالزما املشتقة من   .5
دم اخلنازير فعالية يف وقف الزنف لدى بعض املرىض. 
وسيجري استبدال إعداد البالزما املشتقة برتكزيات العامل 
املؤتلف الثامن املشتق من اخلزنير واملستخدمة حاليًا يف 

التجارب الرسيرية.
مع مستوى املثبط أقل من >5BU، فإن االحمتال منخفض   .6
يف أن بديلًا حمددًا للعامل سيكون فعالًا يف التغلب عىل 
املثبط من دون جرعة عالج عالية جدًا يمت خضها باسمترار.

تمشل العوامل البديلة العوامل العابرة مثل العامل السابع أ   .7
وتركزيات مركبات الربوثرومبني   (VIIa (rFVIIa املؤتلف

.(APCC) مبا فهيا الصَيغ املَنشطة ،(PCC)

وقد تبني أن فعالية جرعتني من rFVIIa وجرعة   .8
واحدة من APCC ملعاجلة نزيف املفاصل متعادلة 

أساسًا (املستوى 2) [69].
مع ذلك، من املالحظ أن بعض املرىض يستجيبون   .9
بشلك أفضل لعامل واحد دون اآلخر، مما يسلط 
الضوء عىل احلاجة إىل جعل املعاجلة فردية. 

(املستوى 2) [69، 70]
10. ينبيغ توّقع استجابة مناعية لدى املــرىض املصابني 
باهلميوفيليا B ومثبط العامل التاسع FIX الذين متت 
سواء اكنت  معاجلهتم برتكزيات مركبات الربوثرومبني - 
مبا أن هذه الرتكزيات مجيعًا حتتوي  ُمنشطة أم ال – 

.FIX العامل التاسع
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املرىض املتحولون إىل استخدام تركزيات 
جديدة

بالنسبة للغالبية العمظى من املرىض، ال يؤدي التحول إىل   .1
استخدام منتجات جديدة إىل تطوير املثبط.

مع ذلك يف حاالت نــادرة، حدثت مثبطات لدى املرىض   .2
الذين متت معاجلهتم مسبقًا بتناول تركزيات جديدة من 

.FVIII العامل الثامن
عادة ما ختتيف املثبطات لدى هؤالء املرىض، بعد حسب   .3

املنتج اجلديد.
ينبيغ مراقبة حالة املرىض املتحولني إىل تركزيات   .4

جديدة خشية تطوير املثبط. (املستوى 2) [53]

قد تكون االستجابة لـ ITI أقل مواتاة لدى املرىض املصابني   .4
اخلفيفة [63]. باهلميوفيليا املعتدلة/ 

تكون مواجهة املرىض املصابني مبثبط اهلميوفيليا B مع   .5
ITI. وتتشابه مبادئ العالج هلؤالء املرىض، إال أن نسبة 
النجاح أقل بكثري، وخاصة لدى األخشاص الذين يرتبط 

املثبط لدهيم بنوبات احلساسية.
قد تتطّور لدى املرىض الذين يعانون من مثبط اهلميوفيليا   .6
B ولدهيم تارخي من رد فعل متحسس بشدة للعامل التاسع 
FIX املتالزمة اللكوية أثناء ITI، واليت ليست قابلة للرتاجع 
دامئًا عند وقف معاجلة ITI. وتفيد التقارير بأن جداول 
املعاجلات البديلة، مبا فهيا املعاجلات املثبطة لملناعة ناحجة 

.[77]

عدوى نقل الدم والمضاعفات األخرى المرتبطة بالعدوى  6.3

أدى نشوء وانتقال فريوسات HIV، HBV وHCV من خالل   .1
منتجات عوامل التخرث إىل ارتفاع معدل الوفيات لألخشاص 
املصابني باهلميوفيليا يف المثانينات وبداية التسعينات من 

القرن املايض [78، 79].
أظهرت العديد من الدراسات اليت أجريت يف مجيع أحناء   .2
العامل إىل أن انتقال فريوسات HIV، HBV وHCV من 
خالل نقل تركزيات عامل التخرث قد مت القضاء هيلع متامًا 

تقريبًا [80، 81].
جاء هذا نتيجة لتنفيذ خطوات لتخفيف عدة خماطر، وتمشل   .3
االختيار الدقيق لملتربعني وحفص البالزما، اختاذ خطوات 
فعالة ملبيد الفريوسات يف معلية التصنيع، والتقدم يف 
تقنيات التخشيص للكشف عن مسببات األمراض املختلفة 

.[82]

لقد مت اعمتاد تركزيات العامل املؤتلفة عىل مدى العقدين   .4
املاضيني، وخاصة يف البلدان املتقدمة. وقد سامهت 
املنتجات املؤتلفة بشلك كبري يف احلد من خماطر العدوى.
ما تزال التحديات اجلديدة تظهر ومازالت العدوى تعاود   .5
الظهور، والكثري مهنا ليست خاضعة لتدابري احلد من 
املخاطر املتبعة حاليًا. وتمشل هذه التحديات الفريوسات غري 
املغلفة بالدهن والربيونات، واليت ما زالت طرق تخشيصها 

والقضاء علهيا ُتشلك حتديًا [81، 83، 84].
مع اسمترار ظهور معاجلات جديدة يف هذا املجال متسارع   .6
التغيري، مفن األفضل أن تمت إدارة حاالت األخشاص 

املصابني بعدوى الدم املنقول من قبل معاجل خمتص.

مبادئ التعامل مع عدوى اإلصابة بفريوس 
(HIV) يف اهلميوفيليا

تقترص املعرفة واخلربة يف عالج املصابني بفريوس األيدز   .1
من ذوي اهلميوفيليا حاليًا إىل سلسلة احلاالت والتقارير. 
لذا فإن عالج األخشاص املصابني بفريوس نقص املناعة 
البرشية املصابني باهلميوفيليا يعمتد كثريًا عىل املعلومات 
املأخوذة من الدليل التوجهيي املستخدم ملعاجلة الناس غري 

املصابني باهلميوفيليا.
جكزء من برناجم (hemovigilance)، جيب عىل   .2
مجيع املصابني باهلميوفيليا الذين متت معاجلهتم 
مبنتجات مشتقة من البالزما غري املعطلة فريوسيًا 
بشلك اكف إجراء اختبار فريوس نقص املناعة 
12 هشرًا عىل األقل، ولكام متت  البرشية لك 6 – 

[85] اإلشارة رسيريًا. (املستوى 4) 
ينبيغ أن يكون التخشيص وتقدمي املشورة والرشوع   .3
يف العالج ورصد فريوس نقص املناعة البرشية، 
فضلًا عن عالج املضاعفات املتعلقة بفريوس نقص 
املناعة البرشية لملصابني باهلميوفيليا، نفسه مكا 
يف األخشاص غري املصابني باهلميوفيليا. (املستوى 

[87 ،86] (2

ال يوجد مانع من استعامل أي من أصناف األدوية   .4
املضادة لفريوس نقص املناعة املتوفرة حاليًا 
لألخشاص املصابني باهلميوفيليا. (املستوى 5) 

[90-88]
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 HBV ينبيغ أن يمت التعامل مع العدوى النشطة لفريوس  .2
عىل وفق املبادئ التوجهيية والربوتوكوالت احمللية لألمراض 

املعدية.
ينبيغ إعطاء األخشاص الذين ليس لدهيم مناعة   .3
ضد فريوس HBV اللقاح املضاد لـ HBV. جيب 
إعادة حفص فرتة تفاعل املصل الوايق بعد إجراء 

[101-99] التطعمي. (املستوى 4) 
ينبيغ إعادة إعطاء التطعمي لألخشاص املصابني   .4
باهلميوفيليا الذين مل يمت تفاعل املصل لدهيم 
بضعف جرعة لقاح الهتاب الكبد B. (املستوى 4) 

[102 ،99]

مبادئ التعامل مع العدوى البكتريية يف 
اهلميوفيليا

إن عوامل خطر العدوى البكتريية لدى املرىض املصابني   .1
باهلميوفيليا يه أدوات إدخال القسطرة الوريدية، والتقومي 
اجلــرايح لملفاصل، والتدخالت اجلراحية األخــرى 

.[105-103]

بشلك عام، ينبيغ جتنب املفاصل اليت من املزمع معاجلهتا   .2
من تديم املفاصل، ما مل يمت ذلك يف وقت مبكر حتت 
غطاء مناسب من بديل العامل ومع احتياطات تعقمي صارمة 

للوقاية من العدوى [106، 107].
من احملمتل أن يؤخر الزنف الشفاء ويفامق اإلصابة، وينبيغ   .3

عندئذ السيطرة هيلع جيدًا [108].
إن السيطرة عىل مصدر العدوى ذات أمهية قصوى لدى   .4

املرىض املصابني باهلميوفيليا [109، 110]. 

مبادئ التعامل مع عدوى اإلصابة بفريوس 
(HCV) يف اهلميوفيليا

يمشل تقيمي فــريوس HCV لدى األخشــاص املصابني   .1
باهلميوفيليا ما ييل:

األمصال املضادة للفريوس (HCV) لتحديد التعرض  •
سلسلة ردود فعل البملرة (PCR) لفريوس HCV لدى   •

HCV أولئك الذين لدهيم مضاد إجيايب لـ
 HCV  ألولئك الذين لدهيم HCV المنط اجليين لفريوس  •

PCRإجيابية
اختبارات وظائف الكبد والتقيميات الشاملة لتليف الكبد   •

وتكوينه
إن املعيار احلايل لعالج فريوس HCV هو مضاد   .2
والريبافريين، والذي   (PEG-INF) الفريوسات
يعيط استجابة فريوسية مستدامة بنسبة 61٪ 

من املصابني باهلميوفيليا. (املستوى 1) [96-91]
قد حتسن املعاجلات مبضادات الفريوسات اجلديدة،   .3
وباالقرتان مع هذه األدوية، اسمترار معدالت االستجابة 

.[97]

 HCV ُتظهر العدوى املشرتكة المنط اجليين 1 لفريوس  .4
وفريوس HIV تنبؤًا قليل االستجابة لملعاجلة املضادة 

.HCV لفريوس
 ،(HCV) حيث ال ميكن حتقيق القضاء عىل فريوس  .5
يوىص باملراقبة املنتمظة (لك 6-12 هشرًا) ملضاعفات 

[98] الكبد ذات املرحلة الهنائية. (املستوى 3) 

مبادئ التعامل مع عدوى اإلصابة بفريوس 
(HBV) يف اهلميوفيليا

جيب عىل مجيع املصابني باهلميوفيليا الذين متت   .1
معاجلهتم مبنتجات مشتقة من البالزما غري املعطلة 
فريوسيًا بشلك اكف إجراء اختبار مستضد الهتاب 
الكبد B ومضاد الهتاب الكبد B لك 6-12 هشرًا 
عىل األقل، ولكام متت اإلشارة إىل ذلك رسيريًا. 

(املستوى 4) [99]
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مستوى عامل البالزما ومّدة 
إعطائه 7

يتباين توفر منتجات العالج بشلك كبري بني أحناء العامل،   .3
وبالتايل فهناك دامئًا مجموعة من اجلرعات اليت يمت 
معاجلة املصابني باهلميوفيليا هبا. قد تزداد اجلرعات 
املنخفضة لكام حتسنت وفرة املنتجات العالجية العاملية 

تدرجييًا مبرور الوقت.
تقدم اجلداول 7-1 و7-2 التوجهيات املتبعة الشائعة لذروة   .4
مستويات عامل البالزما ومدة االستبدال اليت تعكس 
املامرسات املختلفة يف البلدان اليت ال تتوفر فهيا قيود 
والبلدان اليت تكون فهيا  كبرية عىل املوارد (اجلدول 1-7) 

منتجات املعاجلة حمدودة (اجلدول 2-7).

تصّور العالقة املوحضة يف الشلك 7-1 بني بروتوكوالت   .1
املعاجلة املمكنة بالعامل البديل والنتيجة اإلمجالية اخليارات 
اليت حيتاج املرء الختاذها عند اختيار اجلرعات ونظام 

تركزيات عامل التخرث.
بيمنا جيب أن يبىق متكني حياة طبيعية متامًا هو اهلدف   .2
الهنايئ من العالج بالعامل البديل، ال ميكن أن يتحقق 
هذا اهلدف عىل الفور لدى الناس املصابني باهلميوفيليا 

يف مجيع احلاالت.

بروتوكوالت اختيار معالجة العامل البديل   7.1

الشكل 1-7 استراتيجيات استبدال عامل التخثر في أعمار مختلفة وتأثيرها على النتائج.

كثافة متزايدة لبديل العامل 

عالج األلم والنزف 
الخطير 

تحسن في المفاصل 
المستهدفة 

يحسن الفعاليات 
االعتيادية للحياة 

اليومية 

الحد األدنى من 
أمراض الجهاز 

العضلي والعظمي

تطور قريب من 
الطبيعي للجهاز 

العضلي والعظمي 
والحالة النفسية 

واالجتماعية

المعالجة العرضية

الوقاية على المدى القصير

الوقاية الثالثية (بعد ظهور مرض المفاصل)

الوقاية الثانوية (بعد النزف الثاني للمفصل) 

الوقاية األولية (قبل النزف الثاني للمفصل) 

العمر باألعوام

مقتبس من نقل الدم 6 سبتمبر 2008، ملحق 2: س4-11

40 35 30 25 20 15 10 5 0
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اجلرعة املستخدمة بشلك شائع للعامل الوقايئ   .9
ثالث  لكغم مرتان –  البديل يه 25-40 وحدة دولية/ 
مرات أسبوعيًا يف البلدان ذات القيود القليلة عىل 

املوارد (انظر القسم 1 للتفاصيل [3-1]
10. يف احلاالت اليت تكون هناك فهيا قيود كبرية عىل 
توريد تركزيات العامل، قد تبدأ الوقاية جبرعات أقل 
لكغم 2-3 مرات أسبوعيًا.  من 10-20 وحدة دولية/ 

(املستوى 2) [4، 5]

مع اجلرعات األقل لعالج نزيف العضالت والعظام املدرجة   .5
يف اجلدول 7-2، قد يكون ذلك ممكنًا فقط لتجّنب اسهتداف 

املفاصل الرئيسية وتشّوهات الشلل.
لقد ظهر اجلرعات الكبرية املدرجة يف اجلدول 7-1 لغرض   .6
جتنب تلف املفاصل، ولكن بيق أن يمت التعّرف عىل اجلرعة 

املثالية املطلوبة لتحقيق ذلك.
توّثق الدراسات القامئة عىل املراقبة نتاجئ اجلهاز العضيل   .         7
والعمظي للجرعات وبروتوكوالت العامل البديل أهنا يف 

غاية األمهية يف حتديد هذه املسائل.
تتباين جرعات تركزيات العامل البديل الوقائية بني خمتلف   .8

البلدان، وكذلك بني املراكز يف البلد نفسه.
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جدول 1-7 مستوى ذروة عامل البالزما المقترح ومدة إعطائه (حين ال تكون هنالك قيود كبيرة على الموارد) [6]

نوع النزف

A الهيموفيلياB الهيموفيليا

 المستوى 
المرغوب
المدة (يوم)(و.د/ د.ل)

 المستوى 
المرغوب
المدة (يوم)(و.د/ د.ل)

1–2، قد تكون المدة أطول 60-40المفصل
إذا لم تكن االستجابة كافية

1–2، قد تكون المدة أطول إذا لم 40-60
تكن االستجابة كافية

 NV العضالت السطحية/ ال توجد إصابة
(باستثناء العضلة القطنية)

2–3، أحيانًا أطول إذا لم تكن 40-60
االستجابة كافية

2–3، أحيانًا أطول إذا لم تكن 40-60
االستجابة كافية

العضلة القطنية والعضالت العميقة مع 
إصابة NV، أو فقدان الدم الكثيف

معالجة ابتدائية  •80-1001-260-801-2

معالجة مستمرة 5-3، وأحيانًا أطول كوقاية 30-60• 
ثانوية أثناء العالج الطبيعي

5-3، وأحيانًا أطول كوقاية ثانوية 30-60
أثناء العالج الطبيعي

CNS/ الرأس

معالجة ابتدائية  •80-1001-760-801-7

معالجة مستمرة  •508-21308-21

الحلق والرقبة

معالجة ابتدائية  •80-1001-760-801-7

معالجة مستمرة  •508-14308-14

الجهاز الهضمي

معالجة ابتدائية  •80-1007-1460-807-14

معالجة مستمرة  •5030

5-5403-503الكلى

7-7405-505التمزق العميق

العمليات الجراحية (الكبرى)

قبل العملية  •80-10060-80

بعد العملية  •60-80
40-60
30-50

1-3
4-6

7-14

40-60
30-50
20-40

1-3
4-6
7-14

العمليات الجراحية (الصغرى)

قبل العملية  •50-8050-80

بعد العملية 5-1، اعتمادًا على نوع العملية80-530-1، اعتمادًا على نوع العملية30-80• 



الدليل التوجيهي للتعامل مع مرض الهيموفيليا 68

جدول 2-7 مستوى ذروة عامل البالزما المقترح ومدة إعطائه (حين تكون هنالك قيود كبيرة على الموارد)

نوع النزف

A الهيموفيلياB الهيموفيليا

 المستوى 
المرغوب
المدة (يوم)(و.د/ د.ل)

 المستوى 
المرغوب
المدة (يوم)(و.د/ د.ل)

1–2، قد تكون المدة أطول 20-10المفصل
إذا لم تكن االستجابة كافية

1–2، قد تكون المدة أطول إذا لم 10-20
تكن االستجابة كافية

 NV العضالت السطحية/ ال توجد إصابة
(باستثناء العضلة القطنية)

2–3، أحيانًا أطول إذا لم تكن 10-20
االستجابة كافية

2–3، أحيانًا أطول إذا لم تكن 10-20
االستجابة كافية

العضلة القطنية والعضالت العميقة مع 
إصابة NV، أو فقدان الدم الكثيف

معالجة ابتدائية  •20-4015-30

معالجة مستمرة 5-3، وأحيانًا أطول كوقاية 10-20• 
ثانوية أثناء العالج الطبيعي

5-3، وأحيانًا أطول كوقاية ثانوية 10-20
أثناء العالج الطبيعي

CNS/ الرأس

معالجة ابتدائية  •50-801-350-801-3

معالجة مستمرة  •30-50
20-40

4-7
8-14

30-50
20-40

4-7
8-14

الحلق والرقبة

معالجة ابتدائية  •30-501-330-501-3

معالجة مستمرة  •10-204-710-204-7

الجهاز الهضمي

معالجة ابتدائية  •30-501-330-501-3

معالجة مستمرة  •10-204-710-204-7

5-303-515-403-20الكلى

7-305-715-405-20التمزق العميق

العمليات الجراحية (الكبرى)

قبل العملية  •60-8050-70

بعد العملية  •30-40
20-30
10-20

1-3
4-6

7-14

30-40
20-30
10-20

1-3
4-6
7-14

العمليات الجراحية (الصغرى)

قبل العملية  •40-8040-80

بعد العملية 5-1، اعتمادًا على نوع العملية50-520-1، اعتمادًا على نوع العملية20-50• 
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