مقدمه
ّوَكیلی یک اختالل خًَریسی دٌّذُ هبدرزادی است کهِ از
سٌیي کَدکی خَد راًطبى هیذّذٍتبپبیبى ػور ثبثیوبر ّهوهراُ
است.در ایي ثیوبری كرد هجتال ثِ ػلت کوجَد یبًجَدیهیهی از
كبکتَرّبی اًؼقبدی خَى دچبر هطیالت خًَریسی هی ضَد
انواع هموفیلی ازلحاظ کمبود یا فقدان فاکتور

درمان هموفیلی نوع :A
تسریق كبکتَر8

خًَریسی سیستن ػصجی

تسریق كراٍردُ حبٍی كبکتَر 8ثِ ًبم کرایَ

خًَریسی دستگبُ کلیَی ٍادراری

تسریق پالسوبی تبزُ هٌجوذ ضذُ

خًَریسی دستگبُ گَارضی

استلبدُ از دارٍی ٍازٍپرسیي ٍ ضذ خًَریسی دٌّذُ
درمان هموفیلی نوع B

ّ)1وَكیلی ًَع ًَ(Aع کالسیک )

تسریق كبکتَر9

)ثِ دلیل کوجَد كبکتَر ) 8

تسریق پالسوبی تبزُ هٌجوذ ضذُ

ّ)2وَكیلی ًَع( Bثیوبری کریسوس)

ػَاهل ضذ كیجریٌَلیس

(ثِ دلیل کوجَد كبکتَر)9

عوارض هموفیلی:

تقسیم بندی هموفیلی درارتبا ط با سطح فاکتورهای انعقادی

ّوَكیلی ضذیذ  :كؼبلیت كب کتَر کوتر از 1درصذ
ّوَكیلی هتَسظ  :كؼبلیت كب کتَر ثیي( ) 1-5درصذ

عوارض مربوط به خود بیماری
 عوارض مربوط به درما ن
 )1تسریق كبکتَر،پالسوب ،کرایَ
 )2ػَاهل ثٌذ آٍرًذُ هَضؼی خَى
 )3ػَارض ػلًَی

ّوَكیلی خلیق :كؼبلیت كب کتَر ثیطتر از 5درصذ

هموفیلی متوسط:

هلبصل  /ػضالت ٍ احطب
 درد ٍخطیی هلصل ٍآترٍكی ٍتحلیل ػضالت ثِ دًجب ل آى
هموفیلی شد ید :
 خًَریسی خَد ثِ خَد درهلبصل
 خًَریسی ثِ دًجب ل ترٍهبی جسیی درپَست  /هخبعْب /خًَریسی
دّبى ٍ لثِ ّبٍحلق ٍ ثیٌی
خًَریسی پی در پی ثِ دًجبل جراحی ٍضرثب ت خلیق

تىصیه هائی به بیماران همىفیلی:
ثغَر هٌظن ثِ هغت دًذاًپسضیی هراجؼِ ًوبییذ.
پسضک ٍدًذاًپسضک خَد را از ثیوبریتبى آگبُ کٌیذ.

 )4ػَارض ؿیر ػلًَی

کبرت ّوَكیلی خَد را ّویطِ ثِ ّوراُ داضتِ ثبضیذ.

 درد

ثْذاضت دّبى ٍدًذاى را رػبیت کٌیذ.

مسائل روانی— اجتماعی در هموفیلی

عالئم بالینی هموفیلی:
هموفیلی خفیف :
خًَریسی ثِ ًذرت آًْن ثؼذ از جراحی ٍضرثبت ضذیذ

ثرحست ضذت ثیوبری ،دسوَپرسیي ٍیب كبکتَرراقجل ز کطیذى دًذاى
استلبدُ کٌیذ.

عریقِ هصرف ًٍگْذاری كبکتَرّبی اًؼقبدی را ثیبهَزیذ.
ػَارض جبًجی ضبیغ ًبضی از تسریق كبکتَرّب ٍ
كرآٍردُ ّبی خًَی ٍتذاثیر الزم ثرای کٌترل آًْب را ثذاًیذ.
ٍاکسیٌبسیَى ػلیِ ّپبتیت Bرا ثِ هَقغ اًجبم دّیذ.

 استلب دُ ازهسَاک ًرم
 استلب دُ صحیح از ًخ دًذاى
 هحذٍدیت هصرف دارٍّبی ضذ اًؼقبد ٍضذ الثْبة هبًٌذ آسپریي
اجتٌبة ازتسریق ػضالًی ٍ سرخرگی
اجتٌب ة از خَردى هَادی کِ ثبػث تحریک هخبط دّب ى

درهبًْبی خَد راثِ هَقغ اًجبم دّیذ.

هی ضًَذ

اقذاهبت كیسیَتراپی،تَاًجخطی ٍ ٍرزش را اًجبم دّیذ.

ػذم استلبدُ از تیؾ ثرای اصالح هَّبی زلئذ

ٍ -رزضْبی ثی خغر هبًٌهذ ضهٌهب،دٍچهرخهِ سهَاره،پهیهبدّهرٍی

 جلَگیری از ایجبد ضرثِ ثِ ثذى

ٍهبّیگیری اًجبم دّیذ.

هحذٍد کردى كؼبلیتْبی سٌگیي ثرای پیطگیری از آسیت

ٍ -رزضْبئی راکِ در آى اهیبى ٍارد ضذى ضرثِ زیبد اسهت اًهجهبم

 د کَراسیَى هٌبست داخل خبًِ ثرای رػبیت هسبئل ایوٌی

ًذّیذ.

 در صَرتی کِ تسریقبت ضرٍرت داضتِ ثب ضذ ثب یذ هحل خًَریسی

ّوِ هَاد دكؼی خَد ًظیر هذكَع ،ادرار ،استلراؽ از ًظر خَى هخلهی

كطب رهذاٍم ٍ عَال ًی ٍاردضَد

کدBR/EP/038:

ٍ آضیبر کٌترل کٌیذ.
درد ضین ،پْلَّب یب هلبصل ثِ دلیل احتوبل خًَریسی داخلی ثهبیهذ
كَراً گسارش ًوبئیذ.
 ثِ کبّص كطبر خَى،اكسایص ضرثبى قلت،رًگ پریذ گی پَست سرد

منابع


برونر-سودارث،پرستاری بیماریهای خون



هاریسون،هماتولوشی

ٍ هرعَة ،تـییر در پبسخ ثِ هحرکْبی هحیغی ٍ کبّص ادرار تَجهِ
کٌیذ.
از پَست خَد هراقجت کٌیذ.
نکاتی برای پیشگیری از خونریسی :
 اجتٌبة از یجَست

همىفیلی ومراقبتهای آن

واحدآموزش همگانی
تاریخ تولید :دی هبُ 93
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