هموفیی چیستّ :وَفیلی یک ثیوبری ارثی از دستِ
ثیوبریْبی هَسَم ثِ اختالالت خًَریسی دٌّذُ ارثی است .علت
ایي ثیوبری کبّش یک پرٍتئیي اًعقبدی در گرد خَى اسدت
کِ در اًعقبد ٍ لختِ شذى خَى در ٌّگبم ًیدبز از جدولدِ در
ٌّگبم خًَریسی ًقش هْوی دارد .شى ایٌجیوبری رٍی کرٍهَزٍم
جٌسی هَسَم ثِ کرٍهَزٍم Xررار دارد .تٌْب یک کرٍهَزٍم X
طجیعی کبفی است تب فرد ثْبیي ثیوبری هجتال ًشَد .از آًجب کدِ
هرداى یک کرٍهَزٍم  ٍ Xزًبى دارای یدک جدفدت از ایدي
کرٍهَزٍم ّستٌذ ،ثرایورداى ثب داشتي یک شى هعیَة ٍ ،زًدبى
تٌْب زهبًی کِ ّردٍ شى هعیَة را داشتِ ثدبشدٌدذ دچدبر ایدي
ثیوبری هیگردًذ .ثٌبثرایي ثب تَجِ ثِ ًحَُ ثِ ارث رسیذى ،ایدي
ثیوبری عوذتبدر هرداى دیذُ هیشَد ٍ زًْب هعوَال ًدبردل ایدي
ثیوبریْستٌذ .ثرای هثبل اگر هبدر ًبرل ثیوبری ثَدُ ٍ پذر سبلن
ثبشذ ثرای تَلذ ّر ًَزاد پسر  % 54احتوبل اثتال ثِ ّوَفدیدلدی
ٍجَد دارد ٍ  % 54احتوبل دارد ثچِ سبلن ثبشذ در حبلیکدِ در
هَرد ًَزاد دختر  % 54احتوبل سبلن ثدَدى ٍجدَد دارد ٍ54
درصذ احتوبال دختر ًبرل ثیوبری هیشَد  .اگر یک پذر هجدتدال
ثِ ّوَفیلی ثبشذ ٍ هبدر سبلن ثبشذ ّوِ پسرّب سبلن خَاّدٌدذ
ثَد ٍ ّوِ دختراى ًبرل ثیوبری ّوَفیلی ثِ دًیب خَاٌّذ آهذ.
حبل اگر یک پذر هجتال ثِ ّوَفیلی ٍ هبدر ًیس ًبرل ّوَفیلی ثبشذ
در تَلذ ّر ًَزاد دختر  % 54احتوبالثتال ثِ ثیوبری ّدودَفدیدلدی
ٍجَد دارد ٍ  % 54هوکي استٌَزاد تٌْب ًبرل ّوَفیلی ثدبشدذ ٍ
ثرای تَلذ ّر ًَزاد پسر %54احتوبل تَلذ پسر هجتال ثِ ّوَفیلدی
ٍجَد دارد ٍ  54احتوبال ًَزاد سبلن خَاّذ ثَد .اگر ّدن پدذر ٍ
هبدر ّر دٍهجتال ثِ ثیوبری ّوَفیلی ثبشذ طجیعتب ّوِ ثچِ ّدبی
آًْب هجتال ثِ ّوَفیلی خَاٌّذ شذ.

یعٌی خًَریسی ثذٍى ضرثِ یب علت هشخص( ،در ایي ایي گرٍُ ثب
کَچکتریي ضرثِ ای خًَریسی ایجبد هیشَد ٍ هعوَال ایي ثیوبراى
هوکي استجِ صَرت ّفتگی دچبر خًَریسی شًَذ .در ًَع هتَسط
سطح فبکتَر اًعقبدی ثیي  1تب  5درصذ طجیعی است ،درایي
ثیوبراى خطر خًَریسی خَدثخَدی خیلی کن است.

انواع هموفیلیل  :ثیوبری ّوَفیلی ثستِ ثِ کبّش ًَع فبکتدَر
اًعقبدی ثِ دٍ گرٍُ کلی ّوَفیلی ّ ٍAوَفیلی Bتدقدسدیدن
هیشَدّ .وَفیلی ًَع Aکِ شبیعتریي ًَع ّوَفیلی است در اثر
کبّش فبکتَر  8اًعقبدی ٍ ّوَفیلی Bدر اثرکبّش فبکتَر 9
اًعقبدی ایجبد هیشَد .از ًظر عالین ثیوبری ثسدتدِ ثدِ شدذت
کبّش ّر کذام ازفبکتَرّبی رکر شذُ عالین از خفیف تب شذیذ
هتفبٍت استَ اصَال ثر ّویي اسبس ثیوبری ّوَفیلی را ثِ سدِ
گرٍّخفیف ،هتَسط ٍ شذیذ تقسین هیکٌٌذ .در ًدَع شدذیدذ
کْسطح فبکتَر اًعقبدی زیدر  % 1طدجدیدعدی اسدت خدطدر
خًَریسیْبی خَدثخَدی ٍجَد دارد

ٍلی ثِ دًجبل ضرثِ ٍ آسیت ّبیی هثل جراحی ،کشیذى دًدذاى
ٍ یب آسیت ّبی فیسیکی کَچک دیگر دچبر خًَریسی هیشدًَدذ.
در ًَع خفیف سطح فبکتَر اًعقبدی ثیي  6تب  04درصدذ ردرار
دارد .در ایي گرٍُ از ثیوبراى خطر خًَریسی خَدثخَدی ٍجدَد
ًذارد ٍ هعوَال ثِ دًجبل ضرثِ ّبی شذیذ هثل اعوبل جراحی ٍ
یب تصبدف دچبر خًَریسی شذیذتر از طجیعی هیشًَذ .ثیوبراى ثب
ّوَفیلی شذیذ هعوَال در ّوبى سبل اٍل زًذگی خًَریدسی را
تجرثِ هیکٌٌذ هخصَصبً اگر ختٌِ ثب عول جراحی صَرت ثگیرد
خطر خًَریسی شذیذ ٍجَد دارد .در فرهْبی خفیف ٍ هتَسدط،
خًَریسی در سبلْبی ثعذ هوکي است تجرثِ شَد .هعوَلتدریدي
هحل ّبی خًَریسی در ثیوبراى ّوَفیلی هعوَال در درجِ اٍل
خًَریسی داخل هفصلی )هبًٌذ زاًَ ٍ آرًج( ٍ در درجدِ ّدبی
ثعذی خًَریسی ّبی داخل عضالًی ٍ دستگبُ گدَار اسدت.
خًَریسی ّبیی هثل خًَریسی ثیٌی ٍ دّبًی ًیس از خدًَدریدسی
ّبیی است کِ هوکي است در ایي ثیوبراى رخ دّذ ٍ ّوچٌیدي
خًَریسی ّبی شذیذ ٍ طَالًی هذت عبدت هبّبًِ ًیس در زًدبى
درگیر هیتَاًذ رخ دّذ .خطرًبکتریي ًَع خًَریسی در ثیدودبری
ّوَفیلی کِ خطر هرگ ًیس در پی دارد خًَریسی داخل هغدسی
است کِ در ثیوبراى ثب فرم شذیذ ثیوبری احتوبل ثیشتری دارد.

