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مــوفیلی هــاي  اي از بیمــاري دســته  هِ
ارثـی هسـتند کـه در آنهـا تـوان بـدن بــراي       

ــاد  ــهایجـ ــراي   لختـ ــون بـ ــاد خـ و انعقـ
صـــورت پـــاره جلـــوگیري از خـــونریزي در 

  .شدن رگ مختل شده است
 

 :عالئم
هاي طوالنی پس عالیم اولیه هموفیلی خونریزي

هاي کوچک است. البته عقیده عمومی از خراش
هاي کوچک بر این است که اینگونه خونریزي

شود ولی طوالنی باعث مرگ شخص مبتال نمی
ولی به تدریج بیماري پیشرفت نموده عالیم 

هاي دردناك داخل نریزيشدیدتري از قبیل خو
 .مفصلی مانند مفصل زانو ایجاد خواهد کرد

این بیماران معموالً با التهاب مفاصل روبرو 
هستند به همین دلیل در هنگام بروز درد و 

 .شوندالتهاب از راه رفتن عاجز می
 

 

 :تشخیص

سن تشخیص این بیماري بر اساس شدت عالئم 
سال بر اساس  2متغیر بوده ولی در کودکان کمتر از 

 شکل زیر می باشد. 

 
 :علت

درصد موارد ناشی از کمبود فاکتور  85هموفیلی در 
است و این نوع هموفیلی  8انعقاد خون شماره 
یا هموفیلی کالسیک است.  A موسوم به هموفیلی

دیگر بیماران هموفیلیک، تمایل به  در موارد
بوجود  9خونریزي بر اثر کمبود فاکتور انعقادي 

بطور ژنتیکی از طریق  فاکتور هر دوآید. می
به صورت یک خاصیت مغلوب انتقال  X کروموزوم

این بیماري از طریق مادر به این بنابر .یابندمی
توانند بیماري را پسرانش منتقل شده و مردان نمی

 رانشان منتقل کنند.به پس
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ازدواج کند  سالماگر یک مرد هموفیلی با یک زن 
هاي آنان پسر سالم و نصف در آن صورت نصف زاده

 سالم ولی ناقل خواهند بود.هاي آنان دختر زاده

 
این  زن ناقل هموفیلی با مرد سالم ازدواج کنداگر 

بیماري را به نیمی از فرزندان پسر خود منتقل 
خواهد کرد و حالت ناقل بیماري بودن را به نیمی از 

 .دختران خود انتقال خواهد داد

 

هم به  ي ناقل بیماري هموفیلیهر چند ندرتاً خانمها
علت انحراف غیر فعال شدن کروموزوم ایکس 

 ممکن است مبتال به هموفیلی شوند.

یا اینکه از فاکتور هفت نوترکیب انسانی استفاده 
العاده زیاد بسیاري از کنند که به دلیل گرانی فوق

کشورها و افراد قادر به تهیه این داروهاي نوترکیب 
 نیستند.

قادر به  )آریوژنالبته به تازگی  یک شرکت ایرانی (
در اختیار  نوِآریوسن به نام  آتولید نوع مشابه 
 قرارگرفته است.بیماران هموفیلی 

 

 

 خطر توارث
اگر خانمی سابقه خانوادگی هموفیلی داشته 
باشد با تجزیه و تحلیل پیوستگی یا شناسایی 

توان وضعیت در خانواده می ژن جهش یافته
حامل بودن او را تعیین کرد. اگر مادري حامل 

درصد  50باشد هر یک از پسرانش به احتمال 
یافته را به ارث خواهند برد. اگر ژنهاي جهش 

مادري داراي پسري مبتال به هموفیلی باشد اما 
هیچ خویشاوند مبتالي دیگري نداشته باشد 

 .است 3در  2احتمال حامل بودن او 
 

 درمان
اي بجز پیوند کبد براي عالج دهنده هیچ درمان

وجود ندارد. هر گاه شخص مبتال به  B و A هموفیلی
خونریزي شدید و طوالنی شود هموفیلی دچار 

تقریباً تنها درمانی که واقعاً موثر است تزریق فاکتور 
خالص است. قیمت این فاکتور  8انعقادي شماره 

بسیار گران بوده و زیاد نیز در دسترس نیست زیرا 
تواند از خون انسان و آنهم فقط این فاکتور فقط می

 العاده اندك بدست آورد.ادیر فوقبه مق
ي از بیماران پس از مدتی بدالیلی مانند تولید بسیار

آنتی بادیهاي خنثی کننده قادر به ادامه مصرف 
فاکتور هشت انسانی نیستند و باید از نوع حیوانی 

 .آن استفاده کنند
 


