
الدم  ا�صطرابات  من  ُعِرف  ما  اأول  من  هو  الناعور  مر�ض  اإن 
الوراثية.  فعندما يتعر�ض الفرد الذي يعاين من الناعور لإ�صابة 
فاإن التجلط يكون بطيئًا نظًرا لنق�ض يف عوامل الدم ال�صرورية 
بعد  مطولة  ملدة  النزف  ي�صتمر  وبالتايل  )الربوتينات(  للتخرث 

الإ�صابة اأو اجلراحة.

وُي�صنَّف الناعور �صريرًيا اإىل نوعني هما: الناعور )اأ( وهو النوع 
املعروف  التقليدي واملرتبط بنق�ض يف عامل التخرث )التجلط( 
"مر�ض  ا با�صم  با�صم العامل ٨، والناعور )ب( والذي يعرف اأي�صً
الكري�صما�ض" والذي يرجع اإىل نق�ض العامل ٩. ولنوعي الناعور 
كونهما  من  بالرغم  ذاتها  والعالمات  الأعرا�ض  اآنًفا  املذكورين 
ر باأن واحدًا من  ينتجان عن طفرات يف جينتني خمتلفتني. وُيقدَّ
كل ٥٠٠٠  اإىل ١٠٠٠٠ من الذكور حول العامل يولدون م�صابني 
بالناعور )اأ(، اأي ما يعادل ٨٥٪ من حالت الناعور حول العامل.  
والتي  )ب(  الناعور  حلالت  فهي   )٪١٥( املتبقية  الن�صبة  اأما 
حتدث مبعدل حالة واحدة من بني كل ٣٠٠٠٠ من الذكور حول 

العامل.

يف  احلالة  �صّدة  الدم  يف  املوجودة  التجلط  عامل  كمية  د  وحتدِّ
من   ٪  ١ عن  تقل  ن�صبة  لديهم  الذين  فاملر�صى  النوعني،  من  كل 
ال�صديد.  الناعور  من  يعانون  التجلط  لعامل  الطبيعية  الكمية 
ول�صوء احلظ فاإن غالبية املر�صى )٧٠٪( يعانون من هذا النوع 
ال�صديد والذي له م�صاعفات خطرية تتمثل يف النزف التلقائي يف 
املفا�صل والع�صالت. وعلى النقي�ض من ذلك، اإذا كان مقدار عامل 
التجلط حوايل ٥٪ من امل�صتوى الطبيعي فاإن املر�ض يكون معتدًل 

ول ترتتب عليه اإ�صابات نزفيه اإل فيما ندر.

التشخيص والعالج

ت�صفر  التي  )اجلينة(  املورثة  يف  طفرات  عن  )اأ(  الناعور  ينتج 

لطفرات  نتيجة  )ب(  الناعور  يحدث  بينما   ،٨ التخرث  عامل 
على  اجلينتان  هاتان  وتقع   .٩ العامل  ت�صفر  التي  اجلينة  يف 
الكرومو�صوم X الذي يكون على ن�صختني يف الإناث ون�صخة وحيدة 
يف الذكور، لذلك فاإنه اإذا حدثت طفرة يف اإحدى الن�صختني لدى 
الأخرى  الن�صخة  تقوم  حيث  باملر�ض  ي�صنب  ل  فاإنهن  الإناث 
الطبيعي  امل�صتوى  يف  املنتج  التجلط  عامل  فيكون  بالتعوي�ض، 
وتكون الأنثى يف هذه احلالة حاماًل لعر�صًيا )�صامًتا( للمر�ض. 
باملر�ض هي وجود  الإناث  اإ�صابة  التي ت�صبب  الوحيدة  واحلالة 
ناحية  ومن  حدوثه.  يندر  ما  وهو  اجلينة،  ن�صختي  يف  اختالل 
اأخرى يزداد تاأثر الذكور مبر�ض الناعور نظًرا لأن لدى الذكور 
X. وحل�صن احلظ فاإن املر�ض ل  ن�صخة واحدة من الكرومو�صوم 
ينتقل من الآباء اإىل اأطفالهم الذكور نظًرا لأنهم لي�صوا م�صوؤولني 
امل�صوؤول عن   Y اإذ ينقلون الكرومو�صوم   ،X عن نقل الكرومو�صوم 
�صمات الذكورة، بينما تكون كل الإناث املولودات لذكور م�صابني 

حامالت للمر�ض.

التشخيص والعالج

من  قليلة  �صهور  بعد  احلاد  الناعور  منط  ت�صخي�ض  يتم  ما  عادًة 
الولدة حيث تبداأ م�صاكل النزف اخلطرية بالظهور. ومن ناحية 
اأخرى، فاإن املر�صى الذين يعانون من الناعور الأقل حّدة ل يتم 
على  �صديدة  لإ�صابة  يتعر�صوا  اأن  بعد  اإل  حالتهم  ت�صخي�ض 
الناعور  مر�ض  عن  الك�صف  اختبارات  وتتوفر  امل�صادفة.  �صبيل 
)ب(  و  )اأ(  الناعور  نوعي  اأن  من  وبالرغم  وا�صع.  نطاق  على 
منهما  كل  معاجلة  تتم  اأنه  اإل  ذاتها،  امل�صاعفات  يف  يت�صببان 
با�صتخدام  النوعني  متييز  املهم  من  ولذلك  خمتلفة.  بطريقة 
اختبار خا�ض للدم، وذلك حتى يت�صنى اختيار الطريقة املالئمة 
تزويدهم  خالل  من  الناعور  مبر�ض  امل�صابون  ُيعالج  اإذ  للعالج، 
بعامل التخرّث ٨، بينما امل�صابون بالناعور )ب( فهم بحاجة اإىل 

تعوي�ض عامل التخرّث٩.

الناعور
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الدم خطر تراكم منتجات  نقل  الناعور عن طريق  يحمل عالج 
ثم  ومن  بالدم،  املتربعني  من  كبري  عدد  من  املاأخوذة  البال�صما 
زيادة احتمال انتقال الأمرا�ض املُعدية مثل التهاب الكبد الوبائي 
اأن  الأخرى  التعقيدات  ومن  )الإيدز(.  املكت�صبة  املناعة  ونق�ض 
بع�ض  املنقول يف  الدم  مع عامل تخرث  يتعامل  املري�ض قد  ج�صم 
اجلهاز  يحاول  وبالتايل  اجل�صم  يف  اأجنبية  كمادة  الأحيان 
التخرث  عوامل  ت�صنيع  حالًيا  ويتم  وتدمريه.  حماربته  املناعي 
التقانة  بوا�صطة  بالناعور  امل�صابني  عند  اجل�صم  يفتقدها  التي 
احليوية املتقدمة مما يتيح التخل�ض من م�صكلة اإثارة ال�صتجابة 
املناعية غري املرغوب بها. وي�صاف اإىل امل�صاكل ال�صحية املذكورة 
اأعاله موا�صيع التعامل مع التلف امل�صتدمي يف املفا�صل، واأي�صًا مع 
ملقّدمي  خطرًيا  حتدًيا  ميثالن  وهما  احلياة،  يهدد  الذي  النزف 

الرعاية ال�صحية واملر�صى على �صواء. 

ين�صح املر�صى باإجراء متارين يومية لتقوية الع�صالت واملفا�صل 
النزف.  من  للوقاية  والكاحل  والركبة  املرفق  مفا�صل  وخا�صًة 
الإحماء  متارين  على  التدريبات  هذه  من  العديد  وت�صتمل 
الريا�صية العادية ومتارين مط الع�صالت كع�صلة ال�صاق وتدوير 

الكاحل ومد املرفق ومتارين الع�صلة مربعة الروؤو�ض الفخذية.

الناعور في العالم العربي

الدول  كافة  يف  �صائع  غري  مر�ض  الناعور  اأن  من  الرغم  على 
الأخرى  الوراثية  الدم  اأمرا�ض  حال  هو  )كما  تقريبًا  العربية 
فهو  املنجلي(،  الدم  وفقر  والثال�صيميا   G6PD اإنزمي  كعوز 
ال�صكل الأكرث �صيوًعا من بني كافة الأمرا�ض الوراثية املرتبطة 
بالّتجّلط. حيث يت�صبب الناعور )اأ( والناعور )ب(، على التوايل 
حول  النادرة  الدم  تخرث  ا�صطراب  حالت  من  و٢٨٪   ٪٣٠ ب 
النوع  من  الناعور  فاإن  العاملية،  البيانات  مع  وبالتوافق  العامل. 
)اأ( ميثل غالبية حالت ا�صطراب تخرث الدم النادرة يف العامل 
م�صر،  يف  و٧٠٫٦٪  ال�صعودية،  يف   ٪٧٣٫٣ ي�صكل  حيث  العربي، 
و١٧٫١٪ يف الأردن بينما يقل معدل الإ�صابة بالناعور من النوع 
)ب( حيث ي�صكل ١٣٫٩٪ يف م�صر، و٤٫٢٪ يف الأردن، و٢٦٫٧ ٪ يف 
ال�صعودية. وقد مت ر�صد حالت للناعور )اأ( يف العديد من الدول 
والعراق  والكويت  والبحرين  اجلزائر  مثل  من  الأخرى  العربية 

ولكن بدون ت�صجيل معدلت النت�صار يف هذه الدول. 
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