
  

 
  
تورم ناشی از خونریزی دراین مناطق از  

شار بر بافت ها و اعصاب طریق افزایش ف
ناحیه منجر به صدمات پایدار و بدشکلی 

 می گردد.
 

هموفیلی ممکن است به اشکال خفیف ، 

متوسط و شدید بروز پیدا کرده که 

بستگی به عالئم بیمار و همچنین میزان 

فاکتور لخته شدن در خون دارد

 

 بسمه تعالی

   
  

 

 
 

 هموفیلی چیست؟
هموفیلی یک اختالل خونریزی دهنده ی   

ارثی است .فرد مبتال به هموفیلی به علت 
سطح پایین یا عدم وجود پروتئین هایی به 
نام فاکتور های انعقادی قادر به متوقف 
کردن روند خونریزی نمی باشد .فرایند 
انعقاد خون به جلوگیزی از خونریزی بیش 

د .انواع مختلفی از از حد کمک می نمای
هموفیلی وجود دارد اما شایعترین و 

 شناخته شده ترین آنها عبارتند از:
 8کمبود فاکتور – Aهموفیلی   
 9کمبود فاکتور -Bهموفیلی   
 

 عالئم بیماری:
شایعترین  عالمت هموفیلی خونریزی غیر 
قابل کنترل و بیش از حد به علت کمبود یا 

ی در خون عدم وجود فاکتورهای انعقاد 

 . می باشد

  
 

                       

خونریزی حتی می تواند بدون هیچ گونه 
آسیبی رخ دهد.موارد زیر از دیگر عالئم 

 شایع هموفیلی می باشند 
کبودی: کبودی حاصل از صدمات کوچک که 
می تواند منجر به هماتوم )تجمع خون 
درزیر پوست که منجر به تورم می 

 گردد.(بزرگ شود.
 

خونریزی از بینی ،دهان  تمایل به:خونریزی
و لثه ها  با یک صدمه کوچک نظیر 
مسواک زدن  یا اعمال دندانپزشکی اغلب 

 نشانگر هموفیلی  است.

:خونریزی درون خونریزی درون مفصلی
مفصل باعث درد و عدم تحرک می گردد و 
درصورت عدم درمان کامل طبی منجر به 

نریزی این خو بد شکلی مفصل می شود.
مفصلی منجر به التهاب مفصلی دردناک و 
     مزمن ،بدشکلی و لنگیدن های مکرر 

 می گردد.

 خونریزی داخل عضالنی:
خونریزی داخل عضالت منجر به تورم ،درد 

 .و قرمزی می شود

 



 بیمارستان تخصصی شهید رجایی

  
  

 

 هموفیلی و عالئم آن
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 :دیشد یلیهموف 

درصد از سطح  1کمتر از  فرد

 بیرا دارد و به دنبال آس یفاکتورانعقاد

شود.  یم یزیدچار خونر یجراح ای یدگید

ممکن است فرد به طور مکرر  نیهمچن

خود به خود در مفاصل و  یزیدچار خونر

 ها شود. چهیماه

 رییفرد با گذشت زمان تغ یلیهموف شدت

 کیسطح فاکتور توسط ژنت رایکند ، ز ینم

 .شود یم نییتع

که در  هیو اول یضرور اتاقدام مورد از 3

انجام شود تا کمک به  دیبا یزیهر خونر

 : شود عبارتند از یزیطع خونرکاهش و ق

 یزیاستراحت و ثابت کردن عضو خونر    -

 دهنده 

انجام کمپرس سرد بصورت متناوب   -   

 کباری قهیدق 01تا  01هر  قهیدق 11بمدت 

 یبا باند کش یانجام کمپرس فشار -   

خون عضو  انیجر کهیبطور میبصورت مال

مختل نشودو باال نگهداشتن عضو 

 باالتر از سطح قلب دهنده یزیخونر

 

 

،  فیممکن است به اشکال خف یلیهموف

کرده که  دایبروز پ دیمتوسط و شد

 زانیم نیو همچن ماریبه عالئم ب یبستگ

 .فاکتور لخته شدن در خون دارد

 

 :فیخف یلیهموف 

درصد از سطح نرمال  99تا  6فرد  نیا

را دارد و معموالً فقط پس  یفاکتور انعقاد

 یزیخونر یجراح ایوما ، تر یجد بیاز آس

ممکن  یجد یزیخونر نیکند. اول یم

 .رخ ندهد یاست تا بزرگسال

 

 

 :متوسط یلیهموف 

درصد از سطح نرمال  5تا  1 یدارا فرد

است و پس از جراحات ،  یفاکتور انعقاد

 دیشد یزی، خونر یجراح ایبزرگ  یتروما

گاه و  یزیممکن است خونر نیدارد. همچن

 .خص  راتجربه کندمش لیوبدون دل گاهیب

 

 
 

 
 


