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 اختالالت انعقادي در زنان 

ولي توانستم با . من دچار مشكلي بودم . اسم من مريم است! سالم 

. كمك پزشكان آنرا مهار كنم   

واي فكرش را بكنيد نصف عمر مفيدم را . من دو هفته درماه پريود بودم

سعي مي . به تدريج  ناتوان و عصبي مي شدم . خونريزي مي كردم 

حتي دلم مي خواست در .كردم نرمش هاي بدني روزانه انجام دهم 

.كالس واليبال مدرسه شركت كنم، اما موفق نمي شدم  

من با شرايط دشواري . با خودم فكر مي كردم واقعا اين منصفانه نيست 

همراه مادرم به مطب يكي از . در زندگي عادي و روزمره ام مواجه ام

پزشكان منخصص خون  مراجعه كرديم و مشكل خود را با پزشك 

. پزشك دستور داد تا چند آزمايش خون انجام دهم . درميان گذاشتيم

. باالخره به من گفتند كه به نوعي از اختالل انعقادي ارثي مبتال هستم

نام بيماري ام سخت بود بعدا فهميدم نام كاشف اين بيماري نام بيماري 

واقعا خوشحال شدم كه باالخره علت اين خونريزي هاي . من است

.مزاحم و رنج آور كشف شده بود  

حاال پزشك معالج من براي تنظيم خونريزي هاي ماهيانه من دارو هايي 

من ديگر به طور منظم و مرتب در مدرسه حاضر مي شوم و . داده است 

. از شركت در كالس هاي واليبال نيز لذت مي برم  

كه پس از . من اين آرامش را مديون پزشك متخصص زنان مادرم هستم

شنيدن شرح حال مشكل من قبل از هر اقدامي مرا جهت انجام آزمايش 

من از پزشكاني كه با . هاي انعقادي به پزشك متخصص خون ارجاع داد

دقت به مشكل من توجه كردند و آن را مهار كردند صميمانه تشكر مي 

. من اميدوار شده ام كه مي توانم در آينده ازدواج كنم و مادر شوم. كنم 

بعد از مشخص . من آموخته ام كه چگونه بيماري خود را مديريت كنم

شدن بيماري من، پزشك براي خواهر و برادرم نيز درخواست آزمايش 

پزشك به ما گفته بود . خوشبختانه آنها مشكل مرا نداشتند. نمود

.احتمال ابتالي خواهر و برادرم به اين بيماري هست  

يك هفته  درماه براي سپري شدن و اتمام عادت ماهانهه زنهان     

اگر پريود شما طوالني تر از يك هفته اسهت   .  كافي است   ( پريود) 

نبايد اين مشكل را عادي بدانيد و آن .  غير عادي و مالل آور است

اگر پريود شما سنگين تر و پرخون تر از پريود دوستان .  را بپذيريد

 شماست  نگران نباشيد با كمك پزشكان براي حل مشكل  خود 

 درمان مناسبي پيدا خواهيد كرد

 حامي مالي چاپ اين ويژه نامه 
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حفظ سالمت مادران باردار مبتال به انواع اختالالت 

انعقادي كه بيماري آنها  قبل از زايمان تشخيص 

داده نشده  در گرو هوشياري پزشكان متخصص 

 زنان و مامايي است

 عالئم قابل توجه در انواع اختالالت انعقادي 

:داستان هاي واقعي   

آيا هيچ وقت كبودي روي دست  يا پاي خود داشته ايد ؟ كبببودي       

هايي كه خيلي وقت ها به خاطر نمي آوريد در اثر چه حادثه اي ببه      

مريمي كه رنج خبونبريبزي    .  وجود آمده است؟ من  همان مريم هستم

 . روزه ماهيانه را داشت 51هاي 

تابستان گذشته كه به استخر رفته بودم چشم هايي را مي ديدم كه به 

با دوستم مينا كبه    .  كبودي هاي روي دست و پاي من خيره مي ماند

مينا در حالي كه به .  تازگي به مدرسه ما آمده بود به استخر رفته بودم

كبودي هاي روي پاي من زل زده بود گفت چي شده ؟ آيا از جبايبي     

 افتاده اي ؟ يا به چيزي برخورد كرده اي؟ 

رفتن به استخر با توجه به خونريزي هاي طوالني ” :  با خودم مي گفتم

حاال  هم بايد كبببودي     .  مدت ماهيانه به اندازه كافي برايم مشكل بود

 “ .هايم را به دنيا نشان دهم و براي دليل آن توضيح دهم

: به هرحال حاال كه مشكلم را مي شناسم تالش دارم به شما بگبويبم     

كبودي هاي متناوب عالمت ديگري از ابتالي به بيماري  اختالل 

اگر شما هم از اين كبودي ها داريد،  تدتدمدا       .  انعقادي است

 .لطفا قول ب،هي،.  موضوع را پيگيري كني،

 خون دماغ 
: داستان هاي  واقعي   

من از مريم خواستم دردسر و .  داستان مريم را خوانديد.  نام من علي است

 .ديگري در رابطه با مشكل اختالل انعقادي را اينبار من براي شما بگويم

من خون دماغ شدم .  روز عيد كه همه فاميل خانه مادر بزرگ جمع بودند 

استعداد زيادي داشتم كبه    .  اصال وقت و بي وقت من خون دماغ مي شدم

در مناسبت هاي خوب و مسافرت خون دماغ شوم و همه ببرنبامبه هباي       

ببه  .  هر كاري مي كردند خونريزي من بند نمي آمبد .  خانواده به هم بريزم

اما مشبكبل     . دستور هاي پزشكي را انجام دادم.  چند پزشك مراجعه كردم

باالخره يكي از پزشكان مرا به متخصص خون معرفي نمبود  .  من حل نشد

و با انجام آزمايش هاي تخصصي مشخص گرديد من اختالل انعقادي ارثي 

اما وقتي ديبد خبون       .  مادرم اولش خيلي ناراحت شد و غصه خورد.  دارم

دماغ هاي طوالني من با دارو هاي مناسب مهار مي شود خدا را شكر مبي  

سالهاست ديگر كسبي مبرا ببا        .  كند كه پزشك بيماري مرا تشخيص داد

 .آنهمه دستمال خوني نديده است
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 من فرصت مادر شدن را از دست دادم 

 

 خونريزي در لثه ها و دندانپزشكي 
بعبد  .  من يك روز براي كشيدن دندانم به دندانپزشكي رفتم .من زهراهستم : داستان واقعي 

دكترم هر كاري مبي    .  آنكه پزشك دندان مراكشيد ساعت ها در مطب از دهانم خون مي آمد

اين واقعه موجب شبد    .  حتما مشكل ديگري داريد :  دكترم گفت .  كرد خونريزي بند نمي آمد

بعد از آن هر موقع نياز به خدمات دندانپزشكي داشتم .  بيماري ارثي كه من داشتم كشف شود

قبل از آن با مشورت پزشك متخصص داروي مناسب را قبال تزريق و بدون دردسر از خدمبات  

با تشخيص بيماري ام متوجه شدم، دقيقا بعلت داشتن مشكل .  دندانپزشكي استفاده مي كردم

اگبر   “  : پزشكم گفت.  اختالل انعقادي وقتي مسواك مي زدم لثه هايم خونريزي مي كرده است

به اين مشكل توجه مي كردي زودتر بيماري شما تشخيص داده مي شد و دچبار مشبكبالت      

هر روز كه مي گذرد بيشتر متوجه مي شوم كه تشخيص بيدمداري    “ .بزرگتر نمي شدي

به علت .  سال است ازدواج كرده ام 2االن هم كه  . يك اتفاق خوب در زن،گي ام بوده است

ابتالي به يك اختالل انعقاي ارثي با مشاوره آزمايشگاه ژنتيك مركز درمان جامع هموفبيبلبي    

ايران تصميم به بارداري گرفته ام و به من اطمينان داده اند كه مي توانم فرزند سالمي داشته 

 !خوب كه فكر مي كنم مي بينم چقدر خوب شد دندونم را كشيدم. باشم

 در اصفهان زندگي مي كنم . پنجاه و پنج سالم است . من معصومه هستم : داستان واقعي

تازه به سني رسيده بودم كه دخترها در اين سبن پبريبود مبي         .  خيلي تلخ است.  داستان من تلخ است 

يبك  .  معموال دخترها وقتي با اين موضوع مواجه مي شوند دچار تشويش هاي خاصي مي شبونبد    .  شوند

موضوعي است كه فقط مادرها در جريان آن قبرار      .  نگراني خاص كه نمي نوانم به خوبي آن را بيان كنم

 .مي گيرند و معموال هر اطالعاتي در اين رابطه الزم است مادرها به صورت سنتي به دخترها مي دهند

به دكبتبرهباي      .  اما من وضعيت خاص داشتم در دومين ماهي كه پريود شدم خونريزي من بند نمي آمد

توي آن سالها مثل امروز نبود كه اختالالت انعقبادي  .  مختلفي مراجعه كرديم اما نتيجه اي نمي گرفتيم 

 . ميزان اطالعات جامعه پزشكي از اين نوع بيماري ها بسيار كم بود. شناخته شده باشند

پزشك من نظر داد كه بايد براي قطع اين خونريزي رحبم  .  اتفاق افتاد. آن چيزي كه نبايد اتفاق مي افتاد

سالها بعد من با اين واژه پزشكي آشبنبا     .   بود“ هيستركتومي”اسم اين عمل . يكروز من چشم باز كردم و ديگر رتم ن،اشتم . مرا خارج كنند

رنبج  .  بيماري من بعد از اين عمل تشخبيبص داده شبد       .  شدم و هر موقع حتي در تلويزيون و يا راديو هم مي شنوم، همه اعصابم به هم مي ريزد

فكر نمي كبردم روزي ببتبوانبم         .  دوران تشخيص يكطرف و رنج محروم شدنم از مادر شدن از سوي ديگر، مرا به بيماري افسردگي نيز دچار كرد

 . پزشك معالجم را ببخشم

در ايران تا كنبون  .اما سالهاست كه اين حقيقت را فهميده ام كه انواع اختالالت انعقادي در مقايسه با بيماري هاي ديگر خيلي ناشناخته بوده است

اين كه پزشك معالجم متوجه بيماري من .  كمتر از ده هزار نفر مبتال شناسايي شده اند در حالي كه آمارمي تواند يك در صد جمعيت كشور باشد

 . من امروز هر دختري را كه مي بينم بيماري اش تشخيص داده شده بي نهايت خوشحال مي شوم. نشده امري طبيعي بوده است
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 مختصري درباره بيماري هموفيلي و ديگر اختالالت انعقادي 

نوع پروتئين وجود دارد كه موجب انعقاد خبون مبي      51در بدن انسان 

. گانه انعقاد خون مي نبامبنبد    51اين پروتئين ها  را فاكتور هاي .  شود 

كمبود ارثي و يا اكتسابي يك يا چند پروتئين موجب مبي شبود كبه        

. انعقاد خون مختل و خبونبريبزي نبداوم يباببد              

. معروفترين اختالل انعقادي  ارثي هموفيلي اسبت   

 . اين بيماري بر دو نوع است

بيماري هموفيلي بيماري است كه مبتاليان به آن   

انتقال ارثبي    .  هستند 9و يا  8دچار كمبود فاكتور 

و مردان ببه     هموفيلي وابسته به جنس مونث است

انتقال ارثي ديگر اختالالت انعقبادي وابسبتبه ببه         .  آن مبتال مي شوند

عالوه بر اختالالت انعقادي ناشي از كمبود يكي از فاكتبور  .  جنس نيست

گانه خون، دو نوع بيماري اختالل انعقادي ديگر نيز در جهبان   51هاي 

 يكي از اين بيماري ها ناشي كميود و يا اختالل در . شناخته شده است 

ساختار پالكت هاي خون به صورت ارثي و اكتسابي است  و ديبگبري       

يكي بيماري ارثي موسوم ون ويلبراند است كه مبتاليان ببه آن      .  است

اين بيمباري ببه سبه        .  در خون هستند 8فاقد ژن حمل كننده فاكتور 

شكل  شكل بروز مي نمايد كه تشخيص انواع آن ببه    

اين بيماري ببه    .  درمان بيمار كمك اساسي مي نمايد

بيماري پانردهم .  نام كاشف آن نام گذاري شده است 

اين بيماري نيز ببر دو    .  اختالالت پالكتي ارثي است 

نوع است كه به نام  دانشمندان كاشف آن گالنزمن و 

خونريزي ببيبمباران      .  برنارد سولير شناخته مي شوند

پالكتي از نوع گالنزمن عالوه بر پالكت با فاكتور هفت انعبقبادي نبيبز       

خونريزي هاي بيماران پالكتي از نوع برنارد سبولبيبر      .  كنترل مي شود 

كليه اختالالت انعقادي تحت عبنبوان   .  صرفا با پالكت قابل كنترل است

 . معروف ترين اختالل انعقادي در زمره بيماران خاص هستند

 آزمايشگاه انعقاد مركز درمان جامع  هموفيلي ايران  يكي از سه آزمايشگاه مرجع وزارت بهداشت 

اختصاصي ترومبوز انجام مي گيرد و درصبورت    

غيرطبيعي بودن يك يا چند آزمبايبش، عبلبت       

 .ترومبوز تشخيص داده مي شود

همچنين آزمايش هاي روتين بعد از تشخبيبص   

بيماري، روند تشكيل پرونده را تسريع مي كنبد  

 B  ،Cو بيمار از نظر كم خوني و پانل هپاتيت 

يادآوري ميشود كه ببعبد از       . شود و ساير موارد نيز بررسي مي HIVو 

تشخيص بيماري و تشكيل پروندۀ دائم و صدور كارت، مراحل درمان به 

 نحو شايسته انجام خواهد گرفت 

شايان ذكر است كه در زمان درمان يا پس از آن نيز خدمات آزمايشگاه 

انعقاد به ويژه در اندازه گيري سطح فاكتور و ظهور مهار كننده ها مبي    

 . تواند پزشك معالج را از وضعيت درمان و سير بهبودي مطلع نمايد

اين آزمايشگاه، تنها آزمايشگاه تحت نظارت بين المللي در ايران اسبت    

 .فعاليت مي كند”نكواس ”كه با نظارت موسسه انگليسي به نام 

اقدام  به تاسيس اولبيبن مبركبز        5181كانون هموفيلي ايران در سال 

درمان جامع بيماران هموفيلي با هدايت استاد ارجمند دكتر فبريبدون     

آزمايشگاه زنتيك اين مركز با پيشرفته ترين تجهيبزات  .  عال نموده است

 . نقش بسيار مهمي در كنترل مواليد هموفيلي ايفا نموده است

يكي از واحد هاي مهم اين مركز آزمايشگاه انعقاد آن است كه هدف آن  

در اين آزمايشبگباه پبس      .  شناسايي نوع بيماري خونريزي دهنده است

 . ازگرفتن تاريخچۀ بيماري و شرح حال دو نوع آزمايش انجام مي شود

 Coagulation Screening Tests –اوليۀ انعقادي  آزمايشهاي   -5

 Coagulation Specific Tests –آزمايشهاي اختصاصي انعقادي  -2 

با انجام دادن آزمايش هاي اوليه انعقادي تا حدودي وضعيبت ببيبمبار       

 روشن مي شود و اگر يك يا چند آزمايش، غيرطبيعي باشد، نمونه 

درصورتي كبه ببيبمبار       .  تحت آزمايشهاي اختصاصي قرار خواهد گرفت

 هاي اوليه و   مشكل ترومبوز يا پرانعقادي داشته باشد، آزمايش

 دفنر مركزي كانون هموفيلی ايران 
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