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الولخص
الخلفية الدراسة :تعد أمراض نزف الدم الوراثً من االمراض النادرة وهً معقدة وباهضة التكالٌف.وتصنف
الى:اضطرابات عوامل التخثر،عٌب جدار الوعاء الدموي واضطرابات الصفائح.
الهدف من الدراسة :الهظاارأنماط امراض نزف الدم الوراثً فً محافهظة دٌالى-العراق من حٌث التكرار،االنتشار
والمضاعفات.
المرضى وطرائق العمل:تمت مراجعة جمٌع سجالت المرضى المصابٌن بامراض نزف الدم فً مركزرعاٌة مرضى
النزف الوراثً فً مستشفى البتول التعلٌمً فً بعقوبة للفترة من ١أٌلول  ٤١١٢الى  ٤٢شباط .٤١١٢جمٌع المرضى
الذٌن لدٌام تارٌخ مرضً فً قابلٌة النزف تم فحصام للتأكد من التشخٌص.تم تسجٌل التأرٌخ المرضً والعالمات
السرٌرٌة .التحلٌل المختبري شمل وقت البروثرومبٌن ،الوقت الجزئً المنشط للثرومبوبالستٌن ،وقت النزٌف والتحري
عن الفاٌبرٌنوجٌن .المرضى الذٌن ٌعانون من زٌادة الوقت الجزئً المنشط للثرومبوبالستٌن تم فحصام للتحري عن
العامل الثامن والتاسع.اذا كان العامل الثامن منخفض فٌتم عمل عامل فون ولٌبراند المستضد وعامل فون ولٌبراند:العامل
المساعد للرٌستوستٌن.كما اجري فحص تجمع الصفائح الدموٌة للمرضى الذٌن لدٌام زٌادة فً وقت النزٌف لوحده.اخضع
جمٌع المرضى لفحص االصابات الفاٌروسٌة مثل عدوى التااب الكبد الفاٌروسً نمط ب،س وعدوى فٌروس نقص
المناعة البشري.بٌنما مرضى النزف الوراثً أ،ب فقد اجري لام فحص المثبطات.
النتائج:مجموع  ٢٤مرٌض مسجل فً مركز رعاٌة مرضى نزف الدم الوراثً فً مستشفى البتول التعلٌمً تم
استعراضام .امراض نزف الدم الوراثً المحددة لاؤالء تشمل النزف الوراثً أ ) ، ٪٢٧(٢٢النزف الوراثً ب )،٪٢ (٢
مرض فون ولٌبراند ) ، ٪٢ (٢نقص العامل السابع ) ٪٢ (٣وعٌوب وهظائف الصفائح ). ٪٣ (٤من هؤالء ))٨٢
٪٧٢رجال و ) ٪٨ (٢نساء .النزف فً المفاصل الشكوى االكثر شٌوعا فً مرضى النزف الوراثً أ،ب ) ٢١مرٌض
٪ ٨٨بٌنما النزف فً مفصل الركبة فً ) ٪٢١ (٤٧منام.نتائج فحص التااب الكبد الفاٌروسً نمط س كان موجبا فً ١١
مرضى  ٪١٢فً حٌن ان التااب الكبد الفاٌروسً نمط ب موجب فً مرٌض واحد فقط . ٪٢.١وكان عدد المرضى الذٌن
لدٌام مثبطات للعامل الثامن ) ٪٢ .٣ (٣من مجموع مرضى النزف الوراثً أ.
االستنتاج :النزف الوراثً نوع أ،ب مع مرض فون ولٌبراند هً اكثر امراض نزف الدم الوراثً شٌوعا فً محافهظة
دٌالى تلٌاا االمراض النزفٌة التً تورث كصفات جٌنٌة متنحٌة .ا لنزف فً المفاصل خصوصا مفصل الركبة من اكثر
المضاعفات شٌوعا .المثبطات وجدت فً عدد قلٌل من المرضى.
الكلمات االفتتاحية :النزف الوراثً أ ،مرض فون ولٌبراند ،اضطرابات الصفائح.
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