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سخن سر دبیر
هموفیلی یک اختالل خونریزی نادر است که در آن خون به طور معمول لخته نمی شود.این بیماری معموال ارثی است و از طریق ژن منتقل می شود.

مبتالیان به این بیماری،فاقد یا دارای سطوح پایینتری از فاکتورهای انعقادی هستند که این فاکتورها،پروتئین هایی هستند که برای لخته شدن خون مورد 
نیاز اند.کمبود این فاکتورها موجب می شود که این افراد؛پس از یک آسیب،مدت طوالنی تری نسبت به سایر افراد معمولی خونریزی داشته باشند،حتی 

ممکن است که این افراد دچار خونریزی داخلی شوند.این خونریزی ها می تواند موجب آسیب ارگان ها و بافت ها شود به ویژه در زانو،مچ پا و آرنج.

نوع خفیف  باشد  پروتئینها 40تا%50  این  میزان  انعقادی است،اگر  فاکتورهای  به میزان وجود  بسته  دارد که  بیماری هموفیلی وجود  از  انواع مختلفی 
بیماری، اگر  1تا5%  باشد نوع متوسط بیماری و اگر کمتر از  1% باشد نوع شدید بیماری را سبب می شود،که در نوع شدید آن،افراد مبتال ممکن است 

بدون هیچ دلیل خونریزی کنند که به آن خونریزی خود به خودی نیز گویند که این وضعیت نادر اما جدی می تواند تهدیدکننده زندگی باشد.

امروزه با توجه به پیشرفت علم و دانش،راه های متعددی جهت درمان این بیماری شناخته شده است،نظیر تزریق هورمون دسموپرسین برای درمان 
هموفیلی نوع A، تزریق خون با استفاده از عوامل کمک کننده لخته شدن)فاکتور های انعقادی نوترکیب( برای درمان هموفیلی نوع B،تزریق پالسما 

برای درمان هموفیلی نوع C  و در آخر درمان فیزیکی توانبخشی برای افرادی که بر اثر بیماری دچار درد مفاصل شده اند.
عالوه بر راه های درمانی، موسسه های حمایتی فراوانی نیز وجود دارند که در جهت بهبود و درمان این بیماران از هیچگونه تالشی دریغ نمی کنند.

اختیار مطالعه  در  را  بیماران هموفیلی،مطالبی  از  به مناسبت گرامیداشت هفته حمایت  آنیم که  بر  نامه هموفیلی،ما  ژنوم،ویژه  نشریه  از  این شماره  در 
گاهی افراد را نسبت به این بیماری و راه های درمان آن باال ببرد و همچنین افراد را نسبت به وجود سازمان های  کنندگان نشریه قرار دهیم که سطح آ

گاه سازد. حمایتی،خدمات،اهداف و راه های ارتباطی با این سازمان ها آ
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تازه های خبری

معرفی هموفیلی

ایمان برغمدی

معمول  طور  به  خون  آن  در  که  است  نادر  خونریزی  اختالل  یک  هموفیلی 
به  نسبت  بیشتری  مدت  جراحت،  از  بعد  هموفیلی  شود.بیماران  نمی  لخته 
داشته  داخلی  خونریزی  است  ممکن  حتی  و  کنند  می  خونریزی  دیگران 

باشند.به خصوص در زانو،مچ پا و آرنج.

این بیماری یک اختالل ژنتیکی است که از طریق ژن به ارث می رسد.

عنوان  تحت  پروتئینی  بودن  معیوب  یا  شدن  ناپدید  از  ناشی   A هموفیلی 
فاکتور انعقادی VIII است و حدود یک سوم از موارد شناخته شده به این نوع 
هموفیلی مبتال هستند که توسط یک جهش ژنی خود بخود ایجاد می شود.

 A باتوجه به مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت متحده، هموفیلی
افتد. حدود 20،000  اتفاق می  زنده  تولد  در حدود یک مورد در هر 5،000 

آمریکایی مبتال به این نوع هموفیلی هستند.

بیش از نیمی از افراد مبتال به هموفیلی A دارای فرم شدید بیماری هستند. 
اختالل خون به طور مساوی بر تمام گروه های قومی تاثیر می گذارد.

جنس  به  وابسته  ای  شیوه  با  و  دارد  قرار   X کروموزوم  روی  بر   A هموفیلی 
مغلوب به ارث می رسد.برای اینک این بیماری در زنان رخ دهد،باید هر دو 
 X X فعال به ارث برسند اما در مردان فقط یکی از دو کروموزوم  کروموزوم 

به ارث می رسد.

هموفیلی A دارای سه مرحله است: خفیف، متوسط، شدید که نوع آن، بسته 
به میزان فاکتور انعقادی VIII در خون است.

باشد هموفیلی متوسط و  تا %5   1 باشد هموفیلی خفیف، اگر  تا %49   6 اگر 
اگر کمتر از 1% باشد هموفیلی شدید را موجب می شود.

A یک اختالل ژنتیکی ارثی است که ناشی  B همچون هموفیلی  هموفیلی 
از کمبود فاکتور انعقادی IX می باشد و در یک سوم موارد توسط یک جهش 

ژنتیکی خود به خودی ایجاد می شود.

این نوع هموفیلی نیز به طور مساوی بر تمام گروه های قومی تاثیر می گذارد. 
اما در حدود چهار برابر مواردی مانند هموفیلی A است.

هموفیلی B نیز بر روی کروموزوم X قرار دارد و با شیوه ای وابسته به جنس 
مغلوب به ارث می رسد.برای اینک این بیماری در زنان رخ دهد،باید هر دو 
 X X فعال به ارث برسند اما در مردان فقط یکی از دو کروموزوم  کروموزوم 

به ارث می رسد.

پزشکی  تخصصی  مرکز  یک  در  باید   A هموفیلی  همانند   B هموفیلی 
توانایی  و  ارزیابی  را  شدن  لخته  زمان  که  هایی  تست  و  شود  داده  تشخیص 

بیمار را برای ایجاد لخته تعیین می کند دستور داده شود.

نوع  که  دارد  وجود  انعقادی  فاکتورهای  سنجش  عنوان  تحت  آزمایش  یک 
هموفیلی و شدت آن را تعیین میکند.

IX است که به  B شایعترین درمان استفاده از فاکتور انعقادی  در هموفیلی 
برای حفظ  نیز  بیماری  موارد شدید  می شود.در  تجویز  وریدی  داخل  صورت 

فاکتور انعقادی IX درمان هایی برای پیشگیری از بارداری وجود دارد.

 XI انعقادی  فاکتور  کمبود  از  ناشی  ژنتیکی  اختالل  یک  نیز   C هموفیلی 
است. این بیماری ابتدا در سال 1953 در بیماران دچار خونریزی شدید بعد 

از استخراج دندان ها شناخته شد.

میزان بروز هموفیلی C یک نفر در هر 100،000 نفر در جمعیت برآورد شده 
است.این به این دلیل است که فاکتور انعقادی XI با شیوه ی اتوزوم مغلوب 
به ارث می رسد.به این معنی که باید هردو والدین ژن حامل را به فرزند منتقل 

کنند.

 XI انعقادی  فاکتور  میزان  به  بیماری  عالئم   ،B و   A هموفیلی  برخالف 
XI ممکن است  بستگی ندارد.بیماران با سطوح پایینتری از فاکتور انعقادی 
کنند.  خونریزی   XI انعقادی  فاکتور  از  باالتری  سطوح  با  افرادی  از  کمتر 
را  دندان  استخراج  از  ناشی  یا خونریزی  بینی  اغلب خونریزی  افرادی  چنین 

میکنند. تجربه 

تست  خونریزی،  زمان  تست  از   C هموفیلی  تشخیص  برای  پزشکان 
ترومپوپالستین  زمان  تست   ،)PT(پروترومبین زمان  تست  پالکتی،  عملکرد 

جزئی)APTT(، استفاده می کنند.

استفاده می  از خونریزی دهانی  برای حفظ لخته شدن پس  فیبرینز   چسب 
و  ختنه  از  پس  شود،  می  ترکیب  تازه  منجمد  پالسما  با  که  هنگامی  شود. 
تعمیر فتق، خونریزی را متوقف می کند. آنتی فیبرینولیتیک ها برای کنترل 

خونریزی بینی یا خونریزی پس از استخراج دندان استفاده می شوند.

نیست،بنابراین  دسترس  در  هنوز  متحده  ایاالت  در   XI فاکتور  کنسانتره 
را   C تازه، هموفیلی  از پالسمای منجمد  با استفاده  به طور معمول  پزشکان 
درمان می کنند. اما از آنجا که فاکتور انعقادی XI در این نوع درمان متمرکز 
نیست، مقادیر زیادی از پالسما ممکن است الزم باشد که می تواند به لخته 

شدن خون منجر شود. در نتیجه این درمان باید به دقت تجویز شود.

 لینک خبر :
https://hemophil ianewstoday.com/ types-of-
hemophilia/
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درمان برای هموفیلی چیست؟

به بستگی  درمان  ندارد.  وجود  هموفیلی  برای  درمانی  هیچ  حاضر  حال   در 
شدت هموفیلی دارد.

)DDAVP(درمان ممکن است شامل تزریق آرام یک دارو به نام دسموپرسین 
توسط پزشک به یکی از رگ ها باشد.

 این دارو کمک می کند تا عامل لخته شدن بیشتری را برای جلوگیری از خون
 ریزی آزاد کنند. گاهی اوقات  دسموپرسین به عنوان یک داروست که میتواند

 از طریق بینی )اسپری بینی( نفوذ کند

 افراد مبتال به هموفیلی متوسط  یا شدید )هموفیلی آ و ب(، ممکن است برای
 جلوگیری از خونریزی  نیاز به تزریق فاکتور انعقادی از خون اهدا شده انسان
 یا استفاده از محصوالت تولیدی ژنتیکی به نام فاکتورهای انعقادی نوترکیب
بالقوه خونریزی جدی باشد، ممکن است پزشک  داشته باشند. اگر احتمال 
 قبل از شروع خونریزی، فاکتورهای لخته شدن را برای جلوگیری از خونریزی
 )تزریق پیشگیرانه( تزریق کند. اگر خونریزی داخلی جدی باشد، ممکن است

تزریق های مکرر ضروری باشد.

 ممکن است مفاصل هنگام خونریزی دچار آسیب شوند. درمان فیزیوتراپی 
به بهتر استفاده می شود. درمان فیزیکی  به آن ها در عملکرد   برای کمک 
 حفظ مفاصل در حال حرکت کمک می کند و مانع از یخ زدن مفاصل یا  تغییر
 شکل بد مفاصل می شود. گاهی اوقات خونریزی در مفاصل، به آنها آسیب
 می زند یا آنها را از بین می برد. در این وضعیت به فرد ممکن است یک مفصل

مصنوعی داده شود.

  فردی که مبتال به هموفیلی است، اگر دارای برش کوچک یا سوزشی است،
با استفاده از فشار و باند، از زخم مراقبت کند. و زمانی که مناطق  می تواند 
 کوچک خونریزی زیر پوست وجود دارد، یک بسته یخ می تواند مورد استفاده

قرار گیرد.

درمان برای   درمانی(  )ژن  ژن  جایگزینی  روش  یک  توسعه  برای   محققان 
 هموفیلی  آ  در تالش اند. در حال حاضر تحقیق در زمینه ژن درمان برای
 هموفیلی  آ  انجام می شود. نتایج دلگرم کننده است. محققان همچنان به
امید است که در ادامه می دهند.  ژنی  ایمنی درازمدت درمان های   ارزیابی 

آینده برای درمان هموفیلی یک درمان ژنتیکی وجود داشته باشد.

افراد مبتال به هموفیلی  آ و  ب  مدت زیادی زندگی  می کنند و با معلولیتی 
کمتر از آنهایی که سی سال پیش زندگی می کردند و این به دلیل استفاده از 
تزریق داخل وریدی کنسانتره فاکتور)VIII(  و برنامه های تزریق داخل خانه، 

درمان پیشگیرانه و بهبود آموزش بیمار است.

 لینک خبر: 
 https://www.genome.gov/20019697/#al-5

 راه هایی برای کنترل بیماری
هموفیلی

 گرچه هموفیلی هیچ درمان ندارد، اما راه هایی برای کنترل بیماری و جلوگیری
با از نکات برای کمک به بیماران هموفیلی   از خونریزی وجود دارد. لیستی 
 استفاده از اطالعات کلینیک مایو و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در

اختیارتان قرار داده ایم.

- ورزش
 ورزش برای حفظ وزن بدن و بهبود عملکرد عضالت و استخوان مفید است.
 افراد مبتال به هموفیلی باید از ورزش هایی که احتماال باعث آسیب می شوند،
 جلوگیری کنند و نباید در ورزش های ارتباطی شرکت کنند. گزینه های ورزشی

ایمن شامل شنا، پیاده روی و دوچرخه سواری است.

 - اجتناب از برخی داروها
  بیماران هموفیلی نیاز به مصرف داروهای خاصی دارند که می توانند خون را

باید از داروهای بدون  مانند وارفارین و هپارین از بین ببرند.آن ها همچنین 
 نسخه مانند آسپرین و ایبوپروفن اجتناب کنند. استامینوفن برای افرادی که

مبتال به هموفیلی هستند، برای تسکین درد مفید است.

 - تمرین بهداشت دهان و دندان خوب
کار هر  از  اجتناب  به  کمک  برای  ها  لثه  و  ها  دندان  کامل  کردن  تمیز    

ضروری شود  حد  از  بیش  خونریزی  به  منجر  است  ممکن  که   دندانپزشکی 
درباره چگونگی حفظ توصیه هایی  به  بود  قادر خواهند  دندانپزشکان   است. 

سالمت دندان ها و لثه ها کمک کنند.

 -ایمن نگه داشتن اطفال
باید در هنگام دوچرخه سواری کودکان آرنج  و  زانو  پد  با  ایمنی همراه    کاله 

 باشد. اطمینان حاصل کنید که آنها همیشه کمربند ایمنی خود را در ماشین
 می پوشند و سعی می کنند بازی های بسیار خشن و شل را از بین ببرند. امن
 نگه داشتن خانه تا حد امکان با از بین بردن گوشه های تیز در مبلمان و  سایر

خطرات احتمالی نیز مهم است.

 - بررسی های ساالنه و واکسیناسیون
بهترین از  اطمینان  برای  هموفیلی  درمان  مرکز  در  ساالنه  های  بررسی    
 مراقبت ها ضروری است. بیماران باید به طور منظم برای عفونت های خون
  مورد آزمایش قرار گیرند و باید با پزشک خود درباره واکسیناسیون هموفیلی

آ و ب صحبت کنند.

لینک خبر :
 https://hemophilianewstoday.
com/2017/04/27/tips-for-healthy-living/

https://www.genome.gov/20019697/#al-5لینک
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مقاالت
درمان تا  عالئم  از  هموفیلی 

چکیده

بیماري  پرهزینه ترین  و  سخت ترین  از  یکي  هموفیلي،  بیماري 
هاي انساني است و فرد مبتال به آن به طور خودبخودي یا در اثر 
کوچکترین ضربه یا صدمه اي دچار خونریزي هاي الینقطع مي گردد 
هموفیلی  است.  همراه  شدید  بسیار  درد  و  هماتوم  کبودي،  با  که 
لخته  طبیعی  صورت  به  فرد  خون  آن  در  که  است  نادر  اختاللی 
نمی شود، زیرا به  قدر کافی پروتئین های انعقادی خون )فاکتورهای 
مبتالست،  هموفیلی  بیماری  به  که  ندارد. فردی  خون(  انعقادی 
در  انعقاد خون  که  افرادی  با  مقایسه  در  و جراحت،  آسیب  از  پس 
دچار  طوالنی تری  مدت  به  می شود،  انجام  طبیعی  طور  به  آنها 
خونریزی می شود. معموال بریدگی های کوچک چندان مشکل ساز 
داخل  در  خونریزی های عمیق  کننده تر،  نگران  مسئله ی  نیستند. 
بدن، به ویژه در زانو، مچ پا و آرنج است. زیرا ممکن است که این 
حتی  و  بزنند  آسیب  بافت ها  و  اندام ها  به  داخلی،  خونریزی های 
زندگی فرد را تهدید کنند. هموفیلی اختاللی وراثتی )ژنتیکی( است 
انعقادی  فاکتورهای  از  کدامیک  در  مبتال  فرد  اینکه  اساس  بر  و 
دچار نقص یا کمبود شده باشد به سه نوع B, A و C دسته بندی 
می شوند و هنوز درمانی قطعی برای آن یافت نشده است، ولی با 
استفاده از داروها و انجام مراقبت های مناسب، بیشتر افراد مبتال به 
هموفیلی می توانند زندگی فعال و ُپرباری داشته باشند. این بیماران 

در هنگام بروز خونریزي چنانچه 

کمک های اولیه برای بریدگی های جزئی: با فشار آوردن به محل 
بریدگی و پانسمان، به طور کلی می توان خونریزی را مهار کرد. برای 
نواحی کوچکی از خونریزی در زیر پوست، از کیسه ی یخ استفاده 
در  جزئی  خونریزی های  سرعت  کاهش  برای  یخ  تکه های  کنید. 

داخل دهان نیز قابل استفاده است.

به سرعت در مراکز درماني خاص، تحت درمان و مراقبتهاي ویژه 
و تزریق فرآورده هاي خوني جایگزین قرار نگیرند دچار هماتوم هاي 
قطع  گسترده،  مفصلي  ناهنجاریهاي  معلولیت،  دردناك،  و  وسیع 

عضو و حتي مرگ مي گردند.

مقدمه

هموفیلی یک اختالل خونریزی دهنده ارثی است که از طریق ژن 
موجود بر روی کروموزم X منتقل می شود و حدود 1 در 10000 
نفر از جمعیت مردان را در تمام نژاد ها درگیر می کند. زنان ناقل 
این بیماری هستند و ژن معیوب را که روی یکی از کروموزم های 
خود دارند، به فرزندان پسر خود منتقل می کنند و مردانی که ژن 
معیوب را به ارث می برند، مبتال به هموفیلی می شوند، اما ” ژن ” 
را به فرزندان پسر خود منتقل نمی کنند، بلکه آن را به دختران خود 

انتقال می دهند. 

معنی  به   ” فیلی   ” و  به معنی خون   ” ” همو  کلمه  از ۲  هموفیلی 
افراد  اکثریت  است.  شده  گرفته  داشتن  چیزی  سمت  به  تمایل 
مبتال به هموفیلی در زمان کودکی متوجه مشکل خود می شوند و 
گاهی این بیماری خفیف است و فرد تا زمانی که نیاز به انجام عمل 
یا آپاندیس را پیدا نکند به بیماری اش پی  جراحی مثل عمل لوزه 
نمی برد و از اینرو با آزمایش خون که قبل از عمل جراحی توسط 

پزشک انجام می گیرد، بیماری اش آشکار می شود. 

خود  از  طبیعی  طور  به  شود،  می  جراحت  دچار  بدن  که  زمانی 
محافظت می کند و سلول های چسبنده در خون که پالکت های 
خونی نام دارند به قسمتی از بدن که دچار خونریزی شده است، می 

 دکتر جعفر وطن دوست
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روند و جراحت را می بندند و سپس مواد شیمیایی آزاد می کنند که 
پالکت های چسبنده بیشتری را جذب می کند و پروتئین هایی را 
در خون که فاکتورهای لختگی خون نامیده می شوند، فعال می 
سازد. این پروتئین ها برای تشکل فیبر یا پالکت ها ادغام می شوند 
تر می کند و خونریزی متوقف می  را قوی  این فیبرها لخته ها  و 
شود. هرچند هموفیلی بیماری وراثتی است ولی حدود ۳۰ درصد 
از افراد مبتال به هموفیلی هیچ سابقه ی خانوادگی از این اختالل 
ندارند. هموفیلی در این افراد به دلیل تغییری ژنتیکی )جهش خود 

به خودی( رخ می دهد.

تاریخچه هموفیلی

تاریخچه مدرن هموفیلی در اوایل قرن نوزدهم میالدی شروع شد. 
نام دکتر John Conrad Otto در سال  با  یک پزشک امریکایی 
در  چندین شجرنامه هموفیلی  از  ای  گزارش گسترده  یک   1803
و  داد  ارائه   Medical Repository در مجلهNew England 
الگوی توارث وابسته به جنس را برای هموفیلی در حدود نیم قرن 

قبل از کشف مندل در مورد اصول توارث ژنتیکی، معرفی کرد. 

 Legg در کتاب خود به نام A Treatise on Haemophilia که 
در سال 1872 منتشر کرد هموفیلی را از دیگر بیماری های خون 
مستعد  ریزی  یک خون  که  آن،  کلینیکی  اساس عالئم  بر  ریزی 
مادرزادی و مادام العمر به داخل ماهیچه ها و مفاصل می باشد، 

بیشتر مشخص کرد.

انواع هموفیلی:

در  مبتال  فرد  اینکه  اساس  بر  که  دارد  مختلفی  انواع  هموفیلی 
باشد،  یا کمبود شده  انعقادی دچار نقص  فاکتورهای  از  کدامیک 

دسته بندی می شوند:

است  حاد  بسیار  شود  می  گفته  نیز  کالسیک  نوع A که  در 
هستند.  مبتال  هموفیلی  به  که  افرادی  از  درصد   ۸۵ حدود  و 
کمبود  بیماری  این  ایجاد  علت  نوع A است.  از  شان  بیماری 
۸ ) فاکتور بندآورنده  یک پروتئین خاص در خون به نام فاکتور 
و  باشد، عالئم  کمتر  در خون  پروتئین  این  است هرچه   ) خون 

شود.  می  بیشتر  هم  بیماری  شدت 

هموفیلی نوع B شیوع کمتری دارد و حدود ۱۵ درصد از افراد مبتال 
به هموفیلی به این بیماری مبتال هستند .این نوع بیماری به دلیل 
حاد  و  متوسط  گروه خفیف،   ۳ به  و  آید  پدید می   ۹ فاکتور  کمبود 
تقسیم می شود در این مورد نیز هر چه کمبود فاکتور ۹ بیشتر باشد، 

شدت بیماری نیز بیشتر است. 

هموفیلی نوع C هم یک نوع اختالل ژنتیکی اتوزومال )بیماری که 
از طریق توارث منتقل می شود( است که دلیل آن کمبود فاکتور 

۱۱ خونی است. 

هموفیلی های A و B اختالالت انعقادی وابسته به کروموزوم 
 ۹ و   ۸ ژنهای  در  جهش  اثر  بر  ترتیب  به  که  هستند  جنسی 

ایجاد می شوند. 

عالئم و نشانه های بیماری هموفیلی

همان طور که عنوان شد در بیماری هموفیلی میزان پروتئین های 
بروز  اثر  در  خون  انعقاد  زمان  بنابراین  می باشد،  پایین  انعقادی 
خونریزی و جراحت از حالت عادی طوالنی تر می باشد. در نتیجه 
افراد مبتال به بیماری هموفیلی باید در مواجه با ایجاد خونریزی های 
شدید، دقت و مراقبت های باالتری را رعایت نمایند. به عالوه این 
از  باید  پزشکی  کادر  نیز  بدن  در  خاص  جراحی های  زمان  در  که 
این  را در  بتواند تمهیدات الزم  تا  باشند  بیماری فرد اطالع داشته 

زمینه انجام دهد.

مهم ترین عالمت این بیماری، خونریزی های طوالنی مدت پس 
از زخم های حتی کوچک است که بند نمی آید و به تدریج پیشرفت 
داخل  دردناک  های  خونریزی  مانند  شدیدتری  عالیم  و  کند  می 
خشک  باعث  مفاصل  در  خون  تجمع  آورد.  می  وجود  به  مفصلی 
شدن آنها می شود، گاهی بیمار را بطور کامل فلج می کند و یا باعث 

خونریزی های غیرمنتظره ای در ماهیچه ها می شود. 

در  کبودی های غیرطبیعی  به  توان  دیگر هموفیلی می  از عالیم 
از  زیاد  بسیار  خونریزی  آید،  نمی  بند  که  هایی  دماغ  خون  بدن، 
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ادرار  در  و خون  مفاصل  ورم  و  درد  دندان  کردن  پر  یا  لب  گزیدن 
اشاره کرد. 

در موارد زنان که می توانند حامل و یا بیمار واقعی هموفیلی باشند، 
تکرر  مانند  مختصر  بسیار  می تواند  هموفیلی  بیماری  نشانه های 
حتی  یا  و  ماهیانه  عادت  در  زیاد  خونریزی  بینی،  از  خونریزی  در 
موارد  در  البته  باشند.  درون عضالنی  مکرر  داخلی  خونریزی های 
می تواند  بدن  در  کوچک  خونریزی  یک  بروز  حتی  بیماری،  حاد 
کاهش  مانند غش،  فرد  در  ناگواری  عوارض  انعقاد خون،  با عدم 
این موارد  باشد که در  به دنبال داشته  را  هوشیاری و ضعف بدنی 

سریعًا باید فرد را به مراکز درمانی رساند.

راه کنترل و درمان بیماری

ندارد،  وجود  هموفیلی  برای  قطعی  درمان  هیچ  که  است  درست 
ولی بیشتر افراد مبتال به این بیماری می توانند زندگی نسبتا طبیعی 

داشته باشند.

درمان های الزم پس از وقوع خونریزی

هموفیلی  نوع  به  خونریزی،  کردن  متوقف  برای  الزم  درمان های 
بستگی دارد:

دسموپرسین  هورمون  آرام  تزریق   : A نوع  خفیف  هموفیلی 
آزادساری  تحریک  موجب  می تواند  رگ  داخل   )DDAVP(به 
گاهی  کند.  متوقف  را  خونریزی  و  شود  بیشتری  انعقادی  فاکتور 

 DDAVP از طریق بینی به بدن وارد می شود.

ممکن  شدید:  تا  نوع B متوسط  هموفیلی  نوع A یا  هموفیلی 
نوترکیب  انعقادی  فاکتورهای  تزریق  از  پس  تنها  خونریزی  است 
انعقادی به دست آمده از خون های اهدائی انسانی  یا فاکتورهای 
انجام  به  داخلی،  خونریزی  بودن  شدید  صورت  در  شود.  متوقف 

تزریق های مکرری نیاز داریم.

هموفیلی نوع C : فاکتور انعقادی یازده که در این نوع هموفیلی 
کم است، فقط در اروپا موجود است. می توان برای قطع خونریزی 

از روش تزریق پالسما استفاده کرد.

درمان مداوم

ممکن است که پزشک موارد زیر را توصیه کند:

به  تزریق ها  این  انعقادی:  فاکتور  تزریق های منظم DDAVP یا 
زمان  این روش می توان  با  از خونریزی کمک می کند.  پیشگیری 
مانند  جانبی  عوارض  و  داد  کاهش  را  بیمارستان  در  شده  سپری 
صدمه به مفاصل را کمتر کرد. پزشک نحوه ی انجام تزریق ها را به 

شما نشان می دهد.

داروهای حفظ لخته ی خون )antifibrinolytics( : این داروها 
به پیشگیری از تحلیل لخته های خون کمک می کنند.

می توان  را  داروها  این   : )Fibrin sealants( بافتی  چسب های 
به تشکیل لخته ی  تا  بر روی محل زخم قرار داد  به طور مستقیم 
برای  ویژه  به  بافتی  کنند. چسب های  کمک  زخم  بهبود  و  خون 

بیماری های دهان و دندان مفید هستند.

درمان های   : )physical therapy( فیزیکی درمان های 
که  می شود  زمانی  در  نشانه ها  و  عالئم  کاهش  موجب  فیزیکی 
خونریزی  اگر  است.  زده  صدمه  مفاصل  به  داخلی  خونریزی 
جراحی  عمل  انجام  باشد،  شده  شدیدی  صدمات  موجب  داخلی 

ضروری خواهد بود.

خونی،  فرآورده های  آزمایش  و  بررسی  وجود  با  واکسیناسیون: 
طریق  از  گوناگون  بیماری های  به  شدن  آلوده  احتمال  هم  هنوز 
این فرآورده ها وجود دارد. اگر مبتال به هموفیلی هستید، با انجام 
واکسیناسیون می توانید خود را در برابر بیماری هایی مانند هپاتیت 

 Aو B ایمن کنید.

اثر مواد مغذی در کنترل بیماری هموفیلی 

کنترل  برای  راه  تنها  است،  ارثی  هموفیلی  بیماری  که  آنجایی  از 
بردن  باال  و  بیمار  برای  انعقادی  ترکیبات  از  استفاده  آن  درمان  و 
میزان این ترکیبات در بدن او است. در این راستا، تغذیه تا حدودی 
کنترل  در  می تواند  خون  انعقاد  در  نیاز  مورد  مغذی  مواد  تأمین  با 

بیماری هموفیلی مؤثر باشد.
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 Kویتامین 
نقش اصلی این ویتامین در ایجاد لخته خونی می باشد. امکان دارد در بیماران هموفیلی نیاز به مصرف مکمل های ویتامین K باشد. البته این 
نیاز را پزشک معالج تشخیص می دهد. ولیکن در هر حال بر اساس نظر متخصصان تغذیه مصرف منابع غذایی این ویتامین مانند اسفناج، 
کلم بروکلی، کاهو، جوی دوسر، دانه سویا می تواند در بهبود ایجاد لخته خونی در بیماران مبتال به بیماری هموفیلی مؤثر باشد. به عالوه این 

که ویتامین K در بهبود عملکرد سیستم کبدی در این بیماران نیز مؤثر می باشد.

 Bویتامین های گروه

کلیه ویتامین های گروه B که در سطح وسیعی از مواد غذایی مانند زرده تخم مرغ، انواع گوشت ها، لبنیات، سبزیجات با برگ سبز تیره و 
میوه ها یافت می شوند و به سلول های قرمز خون کمک می کنند تا عملکرد مطلوب تری داشته باشند. بنابراین از آنجایی که بیماران مبتال به 
بیماری هموفیلی نیاز دارند تا سلول های قرمز خون سالم تری داشته باشند؛ تأمین ویتامین های گروه B از راه مواد غذایی برای این بیماران 

بسیار مهم می باشد.

 Cویتامین 
این ویتامین در بهبود ایجاد لخته خونی در بیماران مبتال به بیماری هموفیلی نقش بسیار مؤثری دارد. بنابراین مصرف مواد غذایی غنی از 

ویتامین C مانند پرتقال، کیوی، اسفناج، توت آبی، کلم بروکسل، توت فرنگی، پاپایا و آناناس ضروری است.

 کلسیم
مصرف روزانه شیر و لبنیات که از منابع غنی کلسیم است به همراه شیر سویا، پنیر توفو و کلم بروکلی می توانند با تأمین مقادیر مورد نیاز 
کسیم در بدن بیماران هموفیلی در تشکیل مطلوب پالکت ها و ایجاد لخته خونی و پیشگیری از بروز خونریزی های زیاد در بیماران مبتال به 

بیماری هموفیلی مؤثر باشند.

 آهن
تأمین مقادیر کافی از این عنصر از طریق مصرف منابع غذایی گوشتی به خصوص گوشت قرمز می تواند با طبیعی کردن میزان هموگلوبین 

در بدن مبتالیان به بیماری هموفیلی باعث بهبود عملکرد سلول های قرمز خون و عملکرد مناسب در اکسیژن رسانی به سلول های بدن 
این بیماران گردد.
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هموفیلی:
که  هستند  ارثی  بیماری های  از  دسته ای  خون َتراوی  یا  ِهموفیلی 
جلوگیری  برای  خون  انعقاد  و  لخته  ایجاد  برای  بدن  توان  آنها  در 
از خونریزی در صورت پاره شدن رگ مختل شده است. هموفیلی 
اختالل است  این  ترین شکل  8( شایع  انعقادی  فاکتور  )نقص   A
هموفیلی  می شود.  دیده  پسر  نوزاد  هزار   ۱۰ تا   ۵ هر  از  یک  در  و 
نوزاد پسر  تا ۳۴ هزار  از هر ۲۰  9( در یک مورد  فاکتور  B )نقص 
مشاهده می شود. این بیماری که تقریبًا به طور انحصاری در افراد 
مذکر بوجود می آید، در ۸۵% موارد ناشی از کمبود فاکتور VIIIاست 

که به آن هموفیلی نوعA یا هموفیلی کالسیک می گویند]۱[.

انواع هموفیلی:
جنسی  کروموزوم  به  وابسته  انعقادی  اختالالت   B و   A هموفیلی 
و    F۸C های  ژن  در  هایی  جهش  اثر  بر  ترتیب  به  که  هستند، 
اختالل  یا  کمبود  موجب   F8C های  جهش  می شوند.  F9ایجاد 
ژن  های  جهش  (و  هشت  فاکتور   (  ۸ انعقادی  عامل  عملکرد 
انعقادی ۱۱ می شوند.  عامل  اختالل عملکرد  یا  کمبود  باعث   F9
هموفیلی نوعی اختالل در تمام نژادها و بدون ترجیح نژادی است. 
میزان شیوع هموفیلی A از هموفیلی B بیشتر است. هموفیلی نوع 
C یک نوع اختالل ژنتیکی اتوزومال است که به علت کمبود فاکتور 

یازده خونی می باشد]۴-۲[.

عالئم بیماری:
خراش های  از  پس  طوالنی  خونریزی های  هموفیلی  اولیه  عالئم 
گونه  این  که  است  این  بر  عمومی  عقیده  البته  است.  کوچک 
مبتال  شخص  مرگ  باعث  طوالنی  ولی  کوچک  خونریزی های 
نمی شود، ولی به تدریج بیماری پیشرفت نموده عالیم شدیدتری از 
قبیل خونریزی های دردناک داخل مفصلی مانند مفصل زانو ایجاد 
خواهد کرد. این گونه حوادث با کوچک ترین تحریکی پیش می آید 
و احتمااًل یک پسر بچه را از انجام بازی محبوبش یعنی فوتبال و یا 
انجام هر کار کوچک دیگری که احتمال دارد زانو دچار پیچیدگی 
شود باز می دارد. تجمع خون در مفاصل ممکن است باعث خشک 
شدن مفصل شده و کودک را به طور کامل فلج کند و یا خونریزی 

های غیر منتظره ای در ماهیچه ها به وقوع بپیوندد]۵, 6[.

درمان های کنونی :
گر چه کار آزمایی های فعلی ژن درمانی بسیار امیدوار کننده به نظر 
می رسند، هیچ درمان عالج دهنده ای بجز پیوند کبد برای هموفیلی 

A و B وجود ندارد. هر گاه شخص مبتال به هموفیلی دچار خونریزی 
شدید و طوالنی شود تقریبًا تنها درمانی که واقعًا مؤثر است تزریق 
فاکتور انعقادی شماره ۸ خالص است. قیمت این فاکتور بسیار گران 
بوده و زیاد نیز در دسترس نیست؛ زیرا این فاکتور فقط می تواند از 
خون انسان و آن هم فقط به مقادیر فوق العاده اندک بدست آورد. 
ادویت  نام  به  و  تهیه شده  نیز  ژنتیک  به روش مهندسی   ۸ فاکتور 
قرارگرفته  بیماران  دسترس  در  انسانی  مصرف  برای  و   )Advate(
است]7[. بسیاری از بیماران پس از مدتی به دالیلی مانند تولید آنتی 
بادی های خنثی کننده قادر به ادامه مصرف فاکتور هشت انسانی 
نیستند و باید از نوع حیوانی آن استفاده کنند یا اینکه از فاکتور هفت 
نوترکیب انسانی استفاده کنند؛ که هم اکنون یک شرکت دانمارکی 
به  تولید می کند]۸[.  را  آن   ))Novosevenنووسون تجاری  نام  با 
دلیل گرانی فوق العاده زیاد، بسیاری از کشورها و افراد قادر به تهیه 
این داروهای نوترکیب نیستند. نوع بیوژنریک یا بیوسیمیالر این دارو 
توسط شرکت آریوژن تولید شده و به نام آریوسون در اختیار بیماران 
هموفیلی قرارگرفته است. از دیگر معایب استفاده از فاکتورها نیمه 
عمر پایین این فاکتورهاست که قابلیت نگه داری به مدت طوالنی 
وجود ندارد. از طرفی به طور متوسط هر در فرد به صورت هفتگی و 

با توجه به میزان نیاز بین ۱ تا ۳ دوز تزریق نیازمند است.

:)Cell Therapy(  سلول درمانی
یا  اهدایی  بنیادی  های  سلول  از  آن  در  که  روشی  از  است  عبارت 
سلول های بنیادی خود بیمار برای درمان استفاده می شود. سلول 
درمانی برای اولین بار نزدیک به ۵۰ سال پیش در بدخیمی های 
خونی مورد استفاده قرار گرفت که امروزه از آن روش  با نام پیوند مغز 

استخوان نام برده می شود]۹[.
: )Gene Therapy( ژن درمانی

منظور از ژن درمانی مجموعه ای از روش های درمانی است که طی 
آن با ترمیم و رفع عیب ژن، بیماری را درمان می کنند. در گذشته 
انتقال  برای  )وکتور(  ناقل  نوعی  به  متکی  درمانی  ژن  اقسام  تمام 
شیوه های  حاضر  حال  در  اما  بودند.  سلول  درون  به  درمان  عامل 
دیگری نیز عرضه شده است. نخستین عمل بالینی ژن درمانی در 
آمریکا  متحده  ایاالت  بهداشت  ملی  موسسات  توسط   ۱۹۹۰ سال 

انجام گرفت]۱۰, ۱۱[.

فیلی همو

پروانه سردارآبادی
sardarabadi@modares.ac.ir  

mailto:sardarabadi@modares.ac.ir
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روش های نوین درمان هموفیلی:
 استفاده از وکتورهای ویروسی برای انتقال ژن:

هموفیلی سوژه خوبی برای امر  سلول درمانی است؛ زیرا به وسیله ی یک ژن معیوب ایجاد می شود و درمان سطوح فاکتور های انعقادی 
را می توان مد نظر قرار داد. در امر انتقال ژن،  ویروس به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله ویروس های پر کاربرد 
آدنوویروس ها و لنتی ویروس ها است که با توجه به خصوصیات عملکردی و ژنی این دست از ویروس احتمال درج ژنی و ایجاد جهش 
در ژن میزبان بسیار کم است. نسل جدیدی از وکتورها ها با نام)Adeno-Associater Virous )AAV که از نسل ادنو ویروس ها 
هستند. با داشتن ژنومی از جنس DNA مزیت های بسیاری  برای انتقال ژن های کد شونده به فاکتورهای انعقادی هستند. به طور 
مثال این دست از وکتورها قابلیت انتقال به سلول هایی را دارند که در فاز سکون به سر می برند از طرفی این وکتورها خاصیت پاتوژنیک 
برای سلول میزبان ندارند و خاصیت ایمنی زایی کم، از دیگر برتری های این وکتور ویروسی است. تازه ترین تحقیقی که توسط  یک تیم 
تحقیقاتی در ژاپن صورت گرفت، ژن درمانی برای هموفیلی B با استفاده از وکتور ویروسی AAV را می توان وارد فاز درمان کرد. که شاید 
 B تا به امروز فقط برای هموفیلی AAV امر ژن درمانی  افق تازه ای در درمان قطعی این بیماری باشد. اگرچه درمان با میانجی گری
استفاده شده است. سروتایپ )AAV8( در حال حاضر وارد فاز درمان شده است و در سلول های کبدی قابلیت بیان شدن را دارد. اما 
برای هموفیلی A در حال حاضر درمان محسوب نمی شود. از دیگر وکتورهای مورد استفاده می توان لنتی ویروس ها رو برشمارد. این 
دست از ویروس ها از زیر کالس های رتروویروس ها هستند. از توان مندی های اصلی این ویروس ها می توان به قابلیت جایگیری بسیار 

خوب در ژنوم سلول های در حال تمایز و تکثیر نام برد]۱۲, ۱۳[.

 شکل ۱( نحوه به کاربردن و عملکرد  )VAA8( در درمان هموفیلی
 

اصالح ژنتیکی سلول های هپاتوسیت) تولید کننده فاکتورهای انعقادی(:
Clustered Regularly Interspaced: Short Palindrom- تناوب هاِی کوتاِه پالیندروِم فاصله داِر منظِم خوشه ای ( به انگلیسی
ic Repeats(  یا به اختصار کریسپر )به انگلیسی)CRISPR( :( بخشی از دی ان اِی پروکاریوت هستند، که حاوی تناوب های کوتاِه 
توالی های بنیادین می باشند. کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابق پذیر در باکتری ها است که آن ها را قادر به کشف دی ان ای ویروس و بعد 
نابودیشان می کند. بخشی از سیستم کریسپر، پروتئینی به نام َکسCas9( ۹( است، که قابلیت جستجو، برش زدن و سرانجام استحاله 
دی ان ای ویروس را به روشی خاص دارد. فناوری کریسپر به دانشمندان اجازه می دهد، تغییراتی در دی ان ای سلول ها ایجاد کنند]۱۴[.
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CRISPR/Cas9  که یک ابزار قدرتنمد برای ویرایش ژنوم است 
از  دانشمندان   . شد  استفاده  ژنتیکی  های  بیماری  درمان  برای 
رویکرد  یک  پنسیلوانیا  دانشگاه  از   Perelman پزشکی  دانشکده 
مهم سیستم  اجزای  که  اند،  داده  را گسترش  ژن  دوگانه  درمانی 
هدف گیری ژن CRISPR/Cas9 میانجی را به موش مبتال به 
هموفیلی B تحویل دهد . این تحقیق یک اثبات پیش بالینی برای 
برای   CRISPR/Cas9 ژنی  گیری  هدف  ازروش  که  است  این 
استفاده در اکثر بیماری های ژنتیکی ازجمله هموفیلی می توان 
استفاده کرد. بنابر امار رسمی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری 
دیده می شود  تولد  از هر ۵۰۰۰   ۱ در  امریکا )CDC( هموفیلی 
دانشمند   . هستند  بیماری  این  به  مبتال  درامریکا  نفر   ۲۰۰۰۰ و 
را  بیماری  اساسا  که:  است  کرده  عنوان  تحقیق  این  منتشرکننده 
درمان کرده است. برای تایید اعتبار این روش جدید، تیم تحقیقات 
را روی مدل های موشی انجام دادند که ژن فاکتورانعقادی ۹ در 
آن ها از کار افتاده بود. آن ها از دو نوع وکتور استفاده کردند، با 
به  کبدی  مخصوص  پروموتور  توسط  را   SaCas9 ژن  اول  وکتور 
کبد انتقال دادند چون محل بیان اصلی ژن فاکتور انعقادی ۹ کبد 
CRIS- ۲ که این تحقیق را متفاوت از تحقیقات ژنی  است، وکتور
PR محور قبلی یعنی پروژه ژن درمانی penn می کند، وکتور دوم 
است که  شامل یک توالی مخصوص RNA است که به توالی ۵ 
پریم از اگزون ۲ ژن فاکتور ۹ موش و بخشی از cDNA انسان 
متصل می شود که به این روش احتمال موفقیت و دقت باال می 
دهد؛ در  این تحقیق از ادنو ویروس به عنوان وکتور قطعات استفاده 

شده است]۱۵, ۱6[ .
درمان در ایران:

  طبق اخرین اطالعات منتشر شده تمام داروها به جز فاکتور 7 که 
تحت عنوان آریوسون که در ایران تولید می شود، از خارج کشور 
وارد می شود. فاکتور 8 و 9 از طریق پالسمایی که سازمان انتقال 
خون و مراکز مدرن جمع آوری پالسما، تهیه می شود با مشارکت 
یک شرکت ایرانی- آلمانی، به آلمان انتقال می یابد و به دارو تبدیل 

می شود.

سایت کانون هموفیلی ایران:
ir.org.hemophilia//:http
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معرفی رشته

 کارشناسی ارشد هماتولوژی )خون شناسی آزمایشگاهی و
بانک خون(و

مهناز ایزی

بنیادین  واحدهای  )سلولها،  یاخته های  مطالعه  به  هماتولوژی  رشته   
ساختاری و کارکردی همه اندامها( خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی 
می پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلول های خونی، پیش 
را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی  سازهای سلول های خونی 
پالسما و عمل پالکت ها و پروتئین هایی که در سیستم انعقادی دخالت 

دارند را بررسی می کند.
جمله از  پایه  علوم  و  پزشکی  مختلف  رشته های  با   خون  شناسی 
ارتباط انسانی  و  پزشکی  ژنتیک  و  مولکولی  ژنتیک   ایمنی شناسی، 

نزدیک دارد.
بانک  و  آزمایشگاهی  شناسی  خون  دوره  ایجاد  از  هدف 
خون تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم 
جهت  الزم  مهارت  و  توانایی  خون  بانک  و  شناسی  خون 
تشخیص  به  کمک  برای  آزمایشگاهی  کارهای  انجام 
و  آن  های  فرآورده  و  خون  تهیه  و  خونی  های  بیماری 
همچنین آشنایی و تسلط به بانک و دقایق پروسه انتقال 

خون را کسب نمایند.
 بازار کار:

های  آزمایشگاه  در  رشته  این  التحصیالن  فارغ 
کارهای  به  مربوط  امور  در  بهداشتی،  و  درمانی  مراکز 
آزمایشگاهی بیماری های خونی، در سازمان انتقال خون 
خون  های  فرآورده  و  خون  از  استفاده  و  تهیه  در  ایران، 
سالم و انتقال خون، استاد دانشگاه، پژوهشگر، کارشناس 
آزمایشگاه تشخیص طبی، کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو 
و سرم خدمت  واکسن  آزمایشگاه  کارشناس  بهداشتی،  و 

خواهند نمود.
بر رشته  این  به  ورود  برای  مجاز  کارشناسی  های   رشته 

اساس دفترچه کنکور ارشد 95 عبارتند از:
زیست  شناسی،  ایمنی  آزمایشگاهی،  علوم  کارشناسی 
میکروب  شناسی،  ویروس  گرایشها(،  )همه  شناسی 

شناسی پزشکی، بیوشیمی، ژنتیک، زیست پزشکی
دروس امتحانی و ضرایب مربوطه در سال 95 نیز شامل:

 خون شناسی و بانک خون )4( – بیوشیمی )1( – زیست 
شناسی سلولی و مولکولی )1( – ایمنی شناسی )2( – زبان 

عمومی )2( می باشد.

برنامه درسی و تعداد واحدهای رشته هماتولوژی:
تعداد کل واحدها : 30 واحد

دروس اختصاصی اجباری : 20 واحد
دروس اختصاصی اختیاری : 4 واحد

پایان نامه : 6 واحد
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منابع:
http//:iranianpath.com/Master/Medical/Hematology/
http://www.phdpezeshki.com/masters/laboratory-sciences/hematology/73-about-the-string-hematology.
html

http://iranianpath.com/Master/Medical/Hematology/
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معرفی سازمان
بنیاد امور بیماری های خاص

 سرمنشأ و ایده اصلی تشکیل بنیاد امور بیماری های خاص مربوط به
از طریق بیماران کلیوی، تاالسمی و هموفیلی  با  بنیاد   آشنایی ریاست 

مالقات با تعدادی از بیماران با ایشان در سال ۱۳7۱ صورت پذیرفت.
تحقیقات ایشان  تا  بیماران سبب گشت  این  درمان  نامطلوب   وضعیت 
 میدانی و بازدیدهای استانی مختلفی را جهت آشنایی با مشکالت این
بیماری باالی  شیوع  دلیل  به  باشند.  داشته  کشور  سراسر  در   بیماران 
نبود درمان قطعی  های خاص در کشور و هزینه های باالی درمان، 
 برای آنان، عدم توانایی بسیاری از مبتالیان در انجام کار و فعالیت های
 طوالنی و مستمر، تحمل فشار فراوان مالی و روانی توسط خانواده های
هاشمی الله  آیت  "حضرت  پدرشان  به  را  مسائل  ایشان  بیماران،   این 
بررسی شد،  مقرر  مشکالت  بیان  از  پس  که  دادند  انتقال   رفسنجانی" 

جامع و کامل تری از وضعیت این بیماران تهیه گردد.
 فاطمه هاشمی نیز با برگزاری جلسات متعدد با متخصصین و متصدیان
 امور درمان و نهادهای ذی ربط کشور و با توجه به اطالعات بدست آمده
تحت سازمان  یک  تشکیل  پیشنهاد  بیماران  این  نابسامان  وضعیت   از 
 عنوان حمایت از بیماران خاص به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی را
 در سال ۱۳7۴ در مراسم افتتاح ۲۰۰ واحد مسکونی و مرکز دیالیزی در
 شهرک واوان توسط ریاست جمهوری وقت ) حضرت آیت الله هاشمی
بنیاد تشکیل  پیشنهاد  مراسم  همین  در  که  نمودند  ارائه   )  رفسنجانی 
 امور بیماری های خاص با موافقت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
 همراه گردید که در آن زمان با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری های
 صورت گرفته توسط ریاست بنیاد و جمعی از افراد عالقمند در این حوزه
انتخاب گردیده و سرانجام در ۱۸ اردیبهشت  به عنوان هیئت مؤسس 
 ماه ۱۳7۵ همزمان با روز جهانی تاالسمی بنیاد خیریه امور بیماری های

خاص ثبت گردید.
آسیب بیماران،  وضعیت  بررسی  تأسیس:  بدو  در  بنیاد  اقدامات   اولین 
بررسی ها،  بیماری  آمدن  بوجود  در  مؤثر  عوامل  خصوص  در   شناسی 
کیفیت بهبود  نامطلوب،  وضعیت  از  خروج  های  حل  راه  و   راهکارها 
 درمان و زندگی بیماران و نیز بررسی شیوه ی پیشگیری قابل اجرا بوده
آموزشی درمانی،  های  زمینه  در  را  خود  فعالیت  امروز  به  تا  که   است 
از ناشی  آسیب های  و کاهش  کنترل   ، پیشگیری  در حوزه  ترویجی   و 

بیماری های خاص ادامه داده است.
 در طی این سال ها بنیاد گسترده ی بیماران تحت پوشش خود را افزوده
 است و جدا از بیماران دیالیز، تاالسمی و هموفیلی  به دلیل میزان شیوع
 و هزینه های باالی درمانی بیماران سرطانی، ام اس، پیوند کلیه، دیابت

و ای بی نیز تحت پوشش بنیاد قرار گرفته اند.
 بنیاد طی فعالیت بیش از ۲۱ سال خود همواره تالش نموده است تا حد
 امکان مشکالت و مسائل مربوط به بیماران را علی الخصوص بیماران

مؤثر گامی  و  نموده  حل  را   خاص 
این به  کمک  جهت  در  اثرگذار   و 

بیماران را بردارد.
از خاص  های  بیماری   بنیاد 
از بیش  به  کنون  تا  تاسیس   بدو 

 ۱6۳۲۵۹ بیمار مبلغی بالغ بر ۳۳۵ میلیارد ریال را جهت کمک هزینه
دارو و درمان به بیماران خاص وصعب العالج اهدا نموده است.

 بنیاد در جهت ارج نهادن به اهداکنندگان کلیه نیز به بیش از ۲76۳۴
ایثار هدیه  عنوان  به  ریال   ۲76۳۴۰۰۰۰۰۰۰ نیز  کلیه  اهداکننده   نفر 

اهدا نموده است.

اهداف
 جلب توجه مراجع دولتی و جوامع مختلف ملی به مشکالت  و نیازمندی

های پزشکی و اجتماعی بیماران خاص
امور در  موجود  اعتبارات  و  امکانات  از  بهینه  گیری  بهره  برای  اقدام    

 بیماری های خاص
اقشار و  آنان  های  خانواده  و  بیماران  اجتماعی  و  علمی  گاهی  آ  ارتقاء 
از با استفاده  بیماری های خاص  به کم وکیفیت   مختلف مردم نسبت 

 ابزارهای تبلیغاتی  و انتشاراتی
و علمی  حمایتی،  های  انجمن  فعالیت  در  هماهنگی  و  ارتباط   ایجاد 

صنفی موجود
 فراهم سازی امکانات علمی، درمانی، اجتماعی و مادی و جلب کمک
 های دولتی کشور وکمک های مردمی داخلی و خارجی برای دستیابی

به اهداف بنیاد
در اجتماعی  و  درمانی  تشخیص،  آموزشی،  پژوهشی،  خدمات   ارائه 

 راستای اهداف بنیاد
 بررسی و ارائه طرح های قابل اجرا به نهادهای اجرایی کشور در جهت

بهبود وضعیت درمانی و اجتماعی بیماران خاص
بیماران خاص که مورد حمایت بنیاد قرار گرفته اند،عبارت اند از:

 بیماران خاص - دیالیز- تاالسمی- هموفیلی- بیماران صعب العالج-
سرطان- ام اس- پیوند کلیه- دیابت- اوتیسم- ای بی

مراکز درمانی تأسیس شده:
مرکز  -  )۱۳7۹( خاص  پزشکی  مرکز   -  )۱۳7۴( سوده  درمانی   مرکز 

مهدیه دربهشتی



13نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

 پزشکی خاص بم )۱۳۸۵( - مرکز پزشکی خاص شرق )۱۳۸6( - مرکز
۱۳۸۸( - مرکز پزشکی خاص رفسنجان)۱۳۹۲( -  
 مرکز پزشکی خاص کربال )۱۳۹۴( - مرکز پزشکی خاص نجف )۱۳۹۴(

 - مرکز درمانی بروجرد )۱۳۹۴( - مرکز درمانی شاهرود )۱۳۹۴(

 مراکز در حال تأسیس
  بیمارستان شرق، مرکز تحقیقات، آموزش، پیشگیری و درمان سرطان،

نقاهتگاه کاوش، نقاهتگاه گوهر باران، مرکز پزشکی خاص بجنورد
 مصوبات قانونی در زمینه بیماران خاص :

 پیشنهاد و تصویب درمان رایگان برای بیماران تاالسمی، هموفیلی و دیالیزی
بیماران نفره خویش فرما جهت  بیمه رایگان و یک   پیشنهاد و تصویب 

 تاالسمی، هموفیلی و دیالیزی
 پیشنهاد و تصویب اجباری شدن آزمایش زوجین قبل از ازدواج به منظور

 پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به تاالسمی ماژور
پیشنهاد و تصویب مبلغی به اهداکنندگان کلیه به عنوان هدیه ایثار

 پیشنهاد و تصویب بیمه تک نفره بیماران ام اس،
دیابت و سرطان

که افرادی  اعضا  از  استفاده  تصویب  و   پیشنهاد 
دچار مرگ مغزی شده اند جهت پیوند اعضا

استانی های  کمیته  تشکیل  تصویب  و   پیشنهاد 
جهت پیگیری امور بیماران خاص در کشور

ورزشی فدراسیون  تشکیل  تصویب  و   پیشنهاد 
بیماری های خاص

پیشنهاد و تصویب رایگان شدن عمل پیوند کبد
در شده  انجام  های  فعالیت  ترین   مهم 

حوزه بین الملل:
  عضویت در شورای اقتصادی_اجتماعی سازمان

)ECOSOC(ملل 
)ISBT ( عضویت در انجمن انتقال خون

)TEF( عضویت در  فدراسیون بین المللی
)IFKF( عضویت در فدراسیون کلیه

 داخل کشور:
از قدردانی  و  پیوند  فرهنگ  گسترش  لحاظ  به  ایثار  هدیه   پرداخت 

اهداکنندگان کلیه )مصوبه هیئت وزیران-۱۳7۵(
)مصوبه دیالیزی  و  هموفیلی  تاالسمی،  بیماران  درمان  شدن   رایگان 

هیئت وزیران-۱۳76(
هیئت )مصوبه  تاالسمی  بیماری  به  مبتال  نوزادان  تولد  از   پیشگیری 

وزیران -۱۳76(
در کشور  سراسر  های  استانداری  توسط  استانی  های  کمیته   تشکیل 
 جهت بررسی و رفع مشکالت بیماران خاص هر استان و پیگیری جهت

رفع مشکالت )مصوبه هیئت وزیران-۱۳76(
همودیالیزی، بیماران  برای  نفره  تک  بیمه  ای،  بیمه  پوشش   ایجاد 
)مصوبه درمانی  خدمات  بیمه  سازمان  طریق  از  هموفیلی  و   تاالسمی 

هیئت وزیران-۱۳76(
 تصویب قانون عدم منع استفاده از اعضا افراد مرگ مغزی جهت پیوند

اعضا )مجلس شورای اسالمی-۱۳7۹(
رایگان شدن هزینه عمل پیوند کبد )مصوبه هیئت وزیران-۱۳۸۳(

تشکیل فدراسیون ورزش های بیماران خاص )سازمان تربیت بدنی-۱۳۸۴(
 ایجاد پوشش بیمه ای تک نفره برای بیماران مبتال به سرطان، ام اس و

دیابت )مجلس شورای اسالمی-۱۳۸6(
در بیماران خاص  به  ارائه دهنده خدمات  درمانی  مراکز  تعداد   افزایش 
 سراسر کشور )با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشکی
 و خیرین که از زمان آغاز فعالیت بنیاد از ۱۲7 مرکز به بیش از ۹۸۰ مرکز

افزایش یافته است.(

با ما تماس بگیرید
کاوه بلوار  خروجی  شرق(،  به  )غرب  صدر  بزرگراه   تهران، 
پالک۲ شرقی،  سعید  کوچه  نبش  جنوبی،  بهار  خیابان   شمال، 
22783467_021  ، تماس:021_22783465   های    تلفن 

نمابر:021_22765423
info@cffsd.org
cffsd@ymail.com
www.cffsd.org
http://pchd.sbmu.ac.ir/?fkeyid=&siteid=335&page-
id=10114

mailto:info@cffsd.org
mailto:cffsd@ymail.com
http://www.cffsd.org
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معرفی کتاب

درمانی اهداف  با  دارند. ورزش هایی  فرد  به شرایط هر   بستگی 
در کاملی  ارزیابی  که  داشت  خواهند  را  نتایج  بهترین   زمانی 
ورزش سپس  و  شده  انجام  دیده  تعلیم  فردی  توسط  بیمار   فرد 

شود. انجام  درمانی  اهداف  جهت  در  فرد  توانایی  با  متناسب 
 این کتاب یک منبع و راهنمای مفید برای فیزیوتراپیست هایی که
اختالالت خونریزی به  مبتال  بیماران  با  کارکردن  در   تجربه کمی 
دستیاران بازتوانی،  های  بخش  در  شاغل  پرستاران   دارند، 
هایشان خانواده  و  هموفیلی  به  مبتال  بیماران  ها،   فیزیوتراپیست 

می باشد.
است: ۴ بخش  کتاب شامل  این 

بخش ۱ :بیماری هموفیلی چگونه برمفاصل و عضالت تاثیر می گذارد؟
هموفیلی و  ورزش  درباره  :مختصری   ۲  بخش 

بخش ۳ : ورزش های توصیه شده برای مفاصل)زانو، مچ پا، آرنج(
خم عضالت)عضله  برای  شده  توصیه  های  ورزش   :۴  بخش 
خم عضله  همسترینگ،  عضله  پا،  ساق  عضله  ران،   کننده 

ران( چهارسر  عضله  بازو،  کننده 

 مشخصات کتاب
عنوان کتاب: ورزش برای بیماران هموفیلی

 برگرفته از کتاب:
       Exercise for people with Hemophilia by 

Kathy Mulder Published by federation 
of Hemophilia

 مترجم: امین کوپایی
تخصصی بورد   ( خیرخواه  زهرا  دکتر  علمی:   ویراستار 

بیماری های داخلی-کلیه (
 زیرنظر: دکتر سعید نمکی) عضو هیأت علمی دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی (
ناشر: بنیاد امور بیماری های خاص

سال و نوبت چاپ: زمستان ۹۳ / اول

ارثی های  بیماری  از  ای  دسته  تراوی  خون  یا  هموفیلی   توضیح: 
 هستند که در آن ها توان بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون برای
  جلوگیری از خونریزی در صورت پاره شدن رگ مختل شده است.
فاکتور نقص   ( است   A هموفیلی   اختالل  این  شکل  ترین   شایع 
 انعقادی هشت ( و از هر ۵ تا ۱۰هزار نوزاد پسر، در یک نوزاد دیده
 می شود. هموفیلی  B )نقص فاکتور انعقادی نه( از هر ۲۰ تا ۲۴

هزار نوزاد پسر، در یک نوزاد دیده می شود.و
  زانوها، قوزک پاها و آرنج ها نسبت به سایر مفاصل بدن بیشتر
دارد دلیل   ۲ مسئله  این  گیرند،  می  قرار  هموفیلی  تأثیر   تحت 
جهت یک  در  را  حرکتی  توانایی  تنها  مفاصل  این  اینکه،   اول 
خم توانند  می  تنها  لوالیی،  مفاصل  تر  ساده  بیان  به   دارند، 
توسط الیه های لوالیی  مفاصل  که،  این  دوم  باز شوند.  و   شده 

m.اند شده  پوشیده  مستحکمی  عضالنی 
دارد وجود  هموفیلی  بیماران  با  ارتباط  در  همواره  که   سؤالی 
بیماری این  به  مبتالیان  برای  هایی  ورزش  چه  که  است   این 
به بستگی  سؤال  این  پاسخ  البته  که  است  توصیه  قابل  و   مجاز 
 شرایط هر بیمار دارد. در واقع اینگونه می توان گفت که ورزش
های ورزش  و  ندارد  وجود  هموفیلی  بیماران  برای   خاصی 
و گیرند  می  انجام  متفاوتی  اهداف  تحت  کدام  هر   مختلف 

فائزه برآبادی - فاطمه سادات حسینی
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مشخصات کتاب   
عنوان کتاب : هموفیلی خفیف

Mild Hemophilia: برگرفته از کتاب 
ناشر : بنیاد امور بیماری های خاص

ترجمه : ندا جلیلیان
مقام قائم   ( طبرستانی  ساناز  دکتر   : نظر   زیر 

معاونت آموزش و پژوهش (
سال و نوبت چاپ : زمستان ۹۴ / اول

یا و  سریع  خیلی  ها،  خونریزی  یا  ها  جراحت  چنانچه   :  توضیح 
خیلی تواند  می  خفیف  هموفیلی  نشوند،  درمان  مناسب   بصورت 

جدی باشد و یا حتی تهدیدی برای زندگی فرد به شمار رود.
 اینکه افراد مبتال به هموفیلی به خاطر یک جراحت جزئی دچار
این حقیقت  ندارد.  واقعیت  چندان  شوند،  می  فراوانی   خونریزی 
نیستند؛ پراهمیت  چندان  معموأل  جلدی  های  زخم  که    است 
این خونریزی تر هستند.  به مراتب جدی   خونریزی های داخلی 
 ها در مفاصل، به خصوص در زانوها، آرنج ها، مچ پاها و درون
در خونریزی  که  هنگامی  میدهند.  رخ  ها  ماهیچه  و  ها   بافت 
فرد حیات  دهد،  رخ  مغز  به خصوص  حیاتی  اندام های  از   یکی 

در معرض خطر است.
نژادها بر همه ی  و  یافت می شود  دنیا  در همه جای   هموفیلی 
را تحت مردان  تأثیر میگذارد. هموفیلی معموأل   بصورت مساوی 
 تأثیر قرار میدهد اما در موارد بسیار نادر زنان نیز می توانند مبتال
توانند می  هستند  هموفیلی  حامل  که  زنانی  شوند.  هموفیلی   به 

باشند. نداشته  یا  باشند  را داشته   عالئم خونریزی 
از سطح  سه  خون،  در  موجود   ۹ یا   ۸ فاکتور  مقدار   براساس 

دارد: وجود   هموفیلی 
شدید. هموفیلی  متوسط،  هموفیلی  خفیف،  هموفیلی 

آسیب یک  از  پس  تنها  معموأل  خفیف  هموفیلی  به  مبتال   افراد 
یا عمل انجام اعمالی مثل کشیدن دندان و  از  یا بعد   قابل توجه 
به مبتال  افراد  که  مسئله  این  شوند.  می  خونریزی  دچار   جراحی 
خود جراحت  از  بعد  درمان  دنبال  به  تأخیر  با  خفیف   هموفیلی 
 بروند، چندان غیرمعمول نیست، چرا که خونریزی معموأل بسیار
به ندرت رخ می دهد و ممکن است اصأل تشخیص داده نشود.
ادامه تری  طوالنی  مدت  نشود،  درمان  سرعت  به  که   خونریزی 

 خواهد داشت، و برای التیام پیداکردن به زمان بیشتری احتیاج
 دارد. حتی خونریزی جدی یک مفصل می تواند منجر به آسیب

درازمدت شود.
 این کتاب یک راهنمای مفید برای افراد هموفیلی و خانواده ی
بیماری به  نسبت  عموم  های  گاهی  آ سطح  ارتقاء  برای  و   آنها 

های خاص می باشد.

 این کتاب شامل بخش های زیر می باشد:
مقدمه ای برای هموفیلی خفیف

وراثت در هموفیلی
تشخیص یک خونریزی

گزینه های درمانی
کمک های اولیه

مهار کننده ها
سبک زندگی سالم

حقایقی سریع برای مدیریت هموفیلی خفیف



16نشریه ژنوم دانشگاه حکیم سبزواری

آلبوم
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معرفی سایت
بنیاد ملی هموفیلی

هموفیلی 
www.hemophilia.org: نام سایت      

شامل چند قسمت کلی می باشد که هر کدام زیر بخش هایی را شامل 
می شوند. 

About us  درباره ما
Financial Statements بنیان های مالی

Diversity Outreach  توسعه فراگیر
Chief Executive Officer مدیر اجرایی

Board of Directors هیئت مدیره
و زیر بخش های دیگری را به خود اختصاص می دهد.

و  در چه حد  شایع است؟؟  بوده که هموفیلی  ما سوال  برای  همیشه 
چند درصد از افراد را به خود اختصاص می دهد؟؟

طبق  کنید.  مراجعه  سریع  آمار  بخش  به  سواالتی  چنین  پاسخ  برای 
آمار این بخش از سایت گفته شده است که میزان شیوع هموفیلی در 
سراسر جهان به خوبی شناخته نشده است، اما بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر 

برآورد شده است، تقریبا ۰/۰7۵ افراد مبتال به هموفیلی هنوز درمان 
ناکافی را دریافت می کنند ویا دسترسی به درمان ندارند.

مراحل زندگی افراد هموفیلی شامل چند مرحله است:

اولین گام برای سن ۰ تا ۸ ساله که اخیرا تشخیص داده شده است

گام بعدی برای خانواده های ۹ تا ۱۵ ساله

 گام دیگر برای بزرگساالن جوان و خانواده های آنها بین ۱6 تا ۲۵ سال
گام آخر بزرگساالن ۲6 ساله و باالتر

و  فرهنگی  متنوع  کارهای  با  توانید  می  فراگیر  توسعه  قسمت  در 
بیوگرافی  گروه های مختلف فرهنگی  که هریک از اعضای مشخص 
شده انجام داده اند ودر نظر دارند که انجام دهند، آشنایی کافی را به 

دست آورند.
تاریخ 

نامیده می شود،  هموفیلی گاهی اوقات به عنوان »بیماری سلطنتی« 
زیرا در قرن نوزدهم و بیستم خانواده های سلطنتی انگلستان، آلمان، 
این است که  بر  اعتقاد  داده است.  قرار  تاثیر  را تحت  اسپانیا  و  روسیه 
ملکه ویکتوریا انگلستان که از سال 1837 تا 1937  حاکم بود. حامل 

پریان منتصری - سحر متقیان فر - ابوالفضل اخالقی پور

http://www.hemophilia.org
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هموفیلی بود، او این ویژگی را به سه نفر از 9 فرزندش منتقل کرد.
نداشت.  وجود  خون  ذخیره  برای  راهی  هیچ   1900 دهه  اوایل  در 
داشتند،  خون  انتقال  به  نیاز  و  بودند  هموفیلی  به  مبتال  که  افرادی 
معموال از یک عضو خانواده خون تازه ای دریافت می کردند و امید 

به زندگی 13 سال بود.
در  منجمد  تازه  پالسمای   1960 دهه  اوایل  و   1950 دهه  اواخر  در 
بیماران بیمارستان انتقال یافت. با این حال، هر کیسه پالسما حاوی 
مقدار بسیار کمی از عامل لخته شدن بود که حجم زیادی از آن باید 
تجربه  را  مفصلی  شدید  خونریزی  کودکان  از  بسیاری  شود.  تجویز 
کشنده  است  ممکن  جمجمه  داخل  خونریزی  بودند.  فلج  کردند، 
باشد. تا سال 1960، امید به زندگی یک فرد مبتال به هموفیلی شدید 

کمتر از 20 سال بود.

اختالالت خونریزی      
این بخش از سایت جنبه علمی به خود گرفته است 

اختالل خون ریزی چیست ؟؟
هموفیلی چیست ؟؟

انواع خون ریزی و انواع هموفیلی چیست ؟؟
تست حامل هموفیل چیست ؟؟

چه وقت تست هموفیل گرفته می شود ؟؟
چگونه فرد به هموفیل حامل تبدیل می شود ؟؟

چه کسانی برای وضعیت حامل بیماری آزمایش می شوند؟؟
آیا این اختالل فقط  در مردان وجود دارد؟؟

در  ناتوانی  که  است  اختالالت  از  گروه  یک  خونریزی،  اختالالت 
با  ها  آن  گذارد.  می  اشتراک  به  را  مناسب  خون  لخته  یک  تشکیل 
می  مشخص  قاعدگی  جراحی،  آسیب،  از  پس  گسترده  خونریزی 
شناخته  علت  بدون  خود،  خودی  به  خونریزی  اوقات  گاهی  شوند. 
ناشی  تواند  می  نامناسب  شدن  لخته  است.  شناسایی  قابل  یا  شده 
لخته  های  پروتئین  یا  و  ها  پالکت  مانند  خون  اجزای  در  نقص  از 
می  نامیده  شدن  لخته  عوامل  عنوان  به  همچنین  که  باشد،  شدن 
شود.  بدن، ۱۳ عامل لخته شدن را تولید می کند. اگر هر کدام از 
آنها معیوب یا کمبود داشته باشند، لخته شدن خون تحت تأثیر قرار 
می گیرد؛ و یک اختالل خونریزی خفیف، متوسط   یا شدید می تواند 

منجر شود.

برخی از اختالالت خونریزی، مانند هموفیلی، می توانند به ارث برده 
شوند یا به دست می آورند.

متفاوت  آن  شدت  و  شرایط   به  بسته  خونریزی،  اختالالت  درمان 

است. برای بعضی از اختالالت خونریزی، کنسانتره فاکتورهای لخته 
تقاضا  روی  بر  یا  و  پیشگیری  صورت  به  تواند  می  که  دارد  وجود  ای 
برای  شود.  درمان  یا  جلوگیری  خونریزی  از  تا  شود  تزریق  خانه  در 
و  بینی  اسپری  موضعی،  محصوالت  خونریزی،  اختالالت  سایر 
می  قرار  بیمارستان  محیط  در  که  دارد  وجود  منجمد  تازه  پالسمای 

گیرد.
به  که  است  ژنتیکی  بیماری  یک  هموفیلی  که  دانیم  می  ما  امروزه 
کنند  نمی  کار  درستی  به  خاص  های  ژن  زیرا  است؛  بیماری  معنی 
برانگیز  رعب  و  پیچیده  است  ممکن  خونریزی  اختالالت  ژنتیک  و 
را  ژنتیکی  تصویر  که  کرد  خواهیم  سعی  ما  بخش،  این  در  اما  باشد، 

تر کنیم. کمی روشن 
ازترکیب دو کلمه تشکیل شده  یونانی است که  »هموفیلی« یک کلمه 

است. ‘
است.  داشتن  دوست  معنی  به  »فیلیا«  و  خون  معنی  به  »همو« 
است . خون  به  بیماران  این  نیاز  از  زیبا  استعاره  یک  نامگذاری  این 
وابسته  و  ارثی  تراوی« یک اختالل خونریزی دهنده  هموفیلی »خون 
در  شوند.  می  مبتال  مردان  و  منتقل  زنان  طریق  از  و  است  جنس  به 
می  خون  کامل  انعقاد  موجب  که  دارد  وجود  پروتئین   ۱۳ انسان  بدن 
این  از  در صورتی که هر کدام  دارد.  نام  انعقادی  فاکتورهای  شود که 
فاکتورها نباشد یا مقدار آن کم باشد انعقاد خون کامل انجام نمی شود .
افراد با کمبود فاکتور ۸ و ۹ را هموفیلی می نامند. پالکت های خون 
تعداد  که  صورتی  در  هستند.  خون  انعقاد  در  مهم  ازعوامل  یکی  نیز 
پالکت ها کم یا معیوب باشد اگر همه فاکتورهای انعقادی هم وجود 

داشته باشد عمال انعقاد خون میسر نمی شود.
به آن مبتال می شوند در ۸۵ درصد  افراد مذکر  بیماری که اغلب  این 
A یا  VIIIاست که به آن هموفیلی نوع  موارد ناشی از کمبود فاکتور  
B بیماری کریسمس می  هموفیلی کالسیک می گویند؛ وبه هموفیلی 

گویند.
هموفیلی بر همه افراد نژادی و قومی تاثیر می گذارد.  این مشکلی در 
یکی از ژن ها )عامل VIII یا عامل  IX(است که به بدن اجازه می دهد تا 
پروتئین های عامل لخته شدن مورد نیاز برای تشکیل لخته خون تولید 
شود.  این ژن ها بر روی کروموزوم X واقع شده اند.  مردان دارای یک 
. )XX( و زنان دارای دو کروموزوم )XY( هستند Y و یک X  کروموزوم
یک  آنها  اگر  دارند،   X کروموزوم  یک  فقط   مردان  که  جا  آن   از 
کروموزوم X  که دارای ژن غیر طبیعی است را به ارث ببرند، سپس آن 
ها هموفیلی دارند.  از آن جا که زنان دارای  دو کروموزوم X هستند، 

دو راه وجود دارد که آن ها می توانند تحت تاثیر هموفیلی قرار گیرند.
خونریزی  عالئم  گیرد،  قرار  تاثیر  تحت   X کروموزوم   یک  فقط  اگر 
ممکن نیست و یا ممکن است وجود داشته باشد . اگر عالئم خونریزی 
این زنان ممکن است هموفیلی داشته باشند. اگر  وجود داشته باشد، 
زنان  این  شود  می  گفته  باشد،  نداشته  وجود  خونریزی  عالئم  هیچ 
"حامل" هموفیلی هستند . به عبارت دیگر، آن ها ژن را حمل می کنند 
X می شود، به این معنی که  که باعث ایجاد هموفیلی در کروموزوم  

آن ها می توانند ژن آسیب دیده را بر روی فرزندانشان منتقل کنند. 
هموفیلی  زنان  این  بگیرند،  قرار  تأثیر  تحت   X کروموزوم  دو  هر  اگر 
دارند. اگرچه هموفیلی یک اختالل ژنتیکی است، اما گاهی اوقات در 
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افرادی رخ می دهد که سابقه خانوادگی از آن ندارند . در واقع، حدود 
اختالل  این  خانوادگی  سابقه  هموفیلی،  به  مبتال  افراد  سوم  یک 
تغییر )جهش(  به علت  این موارد  به نظر می رسد  ندارند.   خونریزی 
در دستورالعمل ژن برای ساخت پروتئین )فاکتور لخته شدن( باشد. 
از کارکرد مناسب پروتئین لخته کننده جلوگیری می کند یا موجب از 

دست رفتن پروتئین شود.
شایعترین نوع هموفیلی، هموفیلی A و هموفیلی B است. هموفیلی  
افراد  از  نیمی  حدود  است.   B هموفیلی  از  بیشتر  برابر   4 حدود   A
A دارای فرم شدید هستند. بدین معنی است که  مبتال به هموفیلی 

آنها کمتر از 1% از علل لخته شدن را دارند.

) IX( ۹ یا عامل  )VIII( ۸با عامل ژن X زنانی که دارای کروموزوم
هستند، "حاملین" هستند، زیرا هموفیلی بر روی کروموزوم X منتقل 
می شود. مادر بعد از تشخیص آزمایش، حامل را برای اهداف برنامه 
سالمت  بر  تواند  می  همچنین  و  بگیرد  نظر  در  خانوادگی  ریزی 
شخصی اش تأثیر بگذارد، زیرا حامالن ممکن است عالئم خونریزی 

هموفیلی را نشان دهند )مثال در طی عمل جراحی و زایمان(.
گاهی اوقات نوزاد با هموفیلی متولد می شود اما سابقه خانوادگی اختالل 
خونریزی ندارد. اگر نوزاد اولین فرد در خانواده با هموفیلی باشد، مادر 
عامل   یا   )VIII(8 ژن  عامل  است  ممکن  باشد.   حامل  است  ممکن 
آسیب  ژن  که  معنی  این  به  باشد،  نداشته  وجود  مادر  در   )IX( 9
دیده به کودک منتقل نمی شود . در این مورد، مادر حامل نیست و 
هموفیلی نوزاد به علت تغییرات جدید در یک ژن ایجاد می شود که 

به عنوان جهش خود به خودی شناخته می شود.
و  زنان  برای  ارزشمندی  اطالعات  تواند  می  هموفیل  حامل  تست 
فاکتور و وضعیت  برای سطوح  آنان فراهم کند. تست  خانواده های 
تا سالمت خود را مدیریت کنند،  تواند به زنان کمک کند  حامل می 
به بستگان زن  کار گیرند و هشدار دادن  به  را  تولید مثل  تصمیمات 
که ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرند و بخواهند مورد آزمایش قرار 

گیرند.
انواع خون ریزی:

دونوع راه خون ریزی داریم :
دچار  زبان  و  ها  لب  آن  دهد.که عالمت  رخ می  دهان  در  خارجی: 

گزش می شوند.
با درد های داخلی اند. مانند: مفصل زانو، مچ یا  داخلی: که همراه 
داریم  مناطق  این  در  بیشتری  ریزی  خون  چون  ران.  مفصل  آرنج، 

همراه با تورم اتفاق می افتد.
که  هستند  جدی   )ICH( ای  جمجه  داخل  یا  مغذی  ریزی  خون 
استفراغ،  دردناک،  سردرد  از:  اند  عبارت  آن  شده  شناخته  عالئم 
خواب آلودگی، تغییر رفتار، ضعف ناگهانی، مسائل مربوط به تعادل.
که برای هریک از خونریزی ها بهتر است به مراکز درمانی هموفیلی 

مراجعه کنید.

عالئم اختالل خونریزی عبارتند از:

 خونریزی در مفاصل، عضالت و بافت نرم
 کبودی بیش از حد

دوره های قاعدگی طوالنی مدت

خونریزی بینی ناشناخته است

واکسیناسیون،  جزئی،  کاهش  از  پس  گسترده  خونریزی 
جراحی جزئی یا روش های دندانپزشکی

ایمنی خون                  
بنیاد  نگهداری محصوالت خون برای افراد و خانواده هایشان اولویت 
ملی هموفیلی می باشد. در این بخش اطالعات بیشتری از نحوه ثبت 

نام ونگهداری خون می توانید بدست آورید.
حمایت و مراقبت بهداشتی 

های  حمایت  پوشش  از  جو  و  جست  با  توانید  می  شما  بخش  این  در 
مالی که انجام می گیرد و هزینه مصرف کننده ها و حق بیمه اطالعات 

کافی را به دست آورید .
محققان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی 

 : جمله  از   . یافت  خواهید  را  مفیدی  آموزشی  منابع  بخش  این  در 
انیمیشن انعقادی بر روی سلول ، مقاالت مربوطه و اطالع رسانی در 

مورد برنامه آموزشی اختالالت خونریزی .
رویداد ها و برنامه های آموزشی 

است  موضوعاتی  در  کیفیت  با  رایگان  آموزش  ارائه   : آنالین  آموزش 
از مادران بچه های  برای همه اعضاء جامعه اختالالت خونریزی  که 

کوچک تا بزرگساالن مهم است .
NYLI  موسسه ملی رهبری جوانان 

تا ۲۴ ساله در جامعه  ارائه جوانان ۱۸  برای  بنیاد ملی هموفیلی  مرکز 
اختالالت خونریزی فرصت هایی را برای تشویق رشد شخصی فراهم 

می کند .
اتاق خبر 

اخبار ایمنی خون 
NHFو اخبار جامعه 

مشاوره پزشکی 
رسانه ها شاهد این قسمت ها خواهیم بود .

اجتماعی  منابع 
 ، کنید  پیدا  را  نزدیک خودتان  این بخش مراکز درمانی هموفیلی  در   
فرستادن  با  شوید  هموفیلی  تیم  عضو  شوید،  آشنا  بالینی  آزمایشات  با 

ایمیل و یا فیس بوک .
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کانون هموفیلی ایران

حال به معرفی سایت دیگری میپردازیم که نام این سایت: ir.org.hemophilia//:http/ )کانون هموفیلی ایران(
سایت فارسی که معرفی شده است اطالعات حمایتی را به شما می دهد؛ از جمله کارها و فعالیت های موسسه خیریه ، آدرس های مراکز هموفیلی 
، آرشیو عکس های این موسسه، آشنایی با ارکان اجرایی، فعالیت های بین المللی و شماره حسابی که شما همراهان خیر می توانید حمایتهای مالی 

خود را به شماره حساب های زیر واریز کنید.

کانون هموفیلي ایران بر این باور است که بدون بهره مندي 
از کمك هاي مادي ومعنوي داوطلبین اداره امور بیماران غیر 
ممکن است. نیکوکاراني که قصد کمك به بیماران هموفیلي 
را دارند مي توانند در شهرهاي تهران – کرج – ساري – رشت 
 – اهواز   – اصفهان   – شیراز  بوشهر-   – آباد  خرم   – شاهرود   –
اراك  – همدان-  – گرگان  اردبیل   – تبریز   – – کرمان  کرمانشاه 
– یزد – یاسوج – زنجان – بیرجند – دزفول – بندر عباس – قم – 
مشهد- قزوین با دفاتر نمایندگي کانون هموفیلي ایران تماس 

بگیرند .کسب اطالعات در رابطه با این مراکز از طریق دفتر مرکزي میسر است.
راه اندازي و تجهیز خوابگاه بیماران هموفیلي شهرستاني که با 40 تخت امکان اسکان بیماران شهرستاني را که جهت درمان به تهران مراجعه مي 
نمایند را فراهم نموده است. این خوابگاه با توجه به این که بالغ بر 50% از مراجعین به مرکز درمان جامع را بیماران شهرستاني تشکیل مي دهند اهمیت 

ویژه اي در ارائه خدمت به این بیماران دارد.
تأسیس مرکز درمان جامع هموفیلي ایران واقع در تقاطع خیابان هاي فلسطین و زرتشت در سال 1380 که با یك بانك اطالعاتي جامع و پیشرفته 
کلیه خدمات خود را در زمینه هاي آزمایشگاه هاي تخصصي ، فیزیوتراپي ، دندانپزشکي و کلینیك هاي تخصصي ارتوپدي ، عفوني و روان شناسي 

و همچنین آزمایشگاه ژنتیك جهت پیشگیري از تولد بیمار هموفیلي به رایگان به بیماران هموفیلي ارائه مي نماید.
شادروان یحیي افشار که از مدیران برجسته کانون هموفیلي ایران بود باهمراهي صمیمانه و شجاعانه حضرت ایت الله شبیري و شادروان غدیر باقري 
که فردي درد آشنا بود، نقش موثري در تجدید حیات این مؤسسه خیریه حامي بیماران هموفیلي در سنین جواني ایفا کرد و جامعه هموفیلي به درستي 
او را به عنوان یکي از مدیران برجسته کانون انتخاب نمود. وي به همراه گروهي از بیماران و خانواده هاي آنان فعالیت متمرکزي را براي احیا انجمن 
هموفیلي از سال 1365 آغاز نمود و در نهایت موفق شد دوباره فعالیت این انجمن را که در سال 1346 تاسیس شده بود مجددا راه اندازي نماید. 

یحیي هم معني با نامش بي تردید از احیا کنندگان اصلي کانون بوده است.

http://hemophilia.org.ir/
http://hemophilia.org.ir/
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باسمه تعالی
فرم ثبت نام انجمن علمی زیست شناسی

دانشکده علوم پایه – دانشگاه حکیم سبزواری
نیمسال دوم ۹۵-۹6

مایل به همکاری در کدامیک از کارگروه های زیر می باشید؟
           کارگروه برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی                                                                کارگروه ترجمه و تالیف کتاب

           کارگروه وبالگ ، نشریه و ُبرد                                                                                                    کارگروه جشنواره حرکت
           کارگروه پژوهشی                                                                                                                      کارگروه فوق برنامه

           سایر موارد: ..................................................................

    دانشجویانی که تمایل به فعالیت در انجمن علمی زیست شناسی را دارند ، میتوانند پس از تکمیل فرم فوق ، آن را از 
طریق پل های ارتباطی زیر برای ما ارسال نمایند.

نام : ..........................................................                           نام خانوادگی: .......................................................

شماره دانشجویی:.........................................                           سال تولد: ............................................................

شهر محل زندگی: ........................................                           شماره تلفن همراه: .................................................

biology.hsu@outlook.com @hsu_biology
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انجمن علمی زیست شناسی
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You maybe suffering from hemophilia in case you:
Bruise easily
Have nosebleeds that do not stop easily
Bleed excessively during dental treatment
Have painful or swollen joints

     Iranian Hemophilia society help stop the bleeding.


