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األنشطة اليت ُتقام يف روض األطفال و املدارس
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 نعم. ينقسم َعوز العامل السابع، حسب مكية العامل السابع املتواجدة
 يف الدم و كفاءهتا الوظيفية و املمساة بالنشاط املتبيق للعامل السابع،

 إىل طفيف و متوسط أو حاد. و قد يكون من املمكن يف احلاالت
 اخلفيفة و املتوسطة، أن ال يكون لألخشاص املعنيني مشالك مع األنزفة

الدموية أبدا

 يتعلق األمر مبرض خليق، يتوارثه األبناء عن اآلباء و األمهات. ُيصيب
 َعوز العامل السابع الرجال و النساء عىل حد السواء.   جيب أن يكون
 لِِكال الوالدين اجلني املصاب، حىت يكون املولود مصابا بَعوز العامل
 السابع. مكا ُيوِض الرمس، فإن احمتال إنتقال َعوز العامل السابع

للطفل يف هذه احلاالت يصل إىل
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 يبدأ نظام التخرث يف الدم يف العمل، يف حالة إصابة اإلنسان بزنيف
 ناجت عن إصابة ما، و ذلك للمتكن من إغالق موقع الزنيف و بالتايل
 منع حدوث نزيف آخر  ُيساعده عىل ذلك أيضا مواد خمتلفة أخرى
 اليت يتكون مهنا الدم البرشي ) حتتوي عىل الربوتني (، و املمساة

 بعوامل التخرث. تكون وظيفة عوامل التخرث سواء مساعدة عىل التخرث
أو مضادة للتخرث

 قد حتدث يف بعض احلاالت، مثال يف حالة وقوع حادث أو أثناء معلية
 جراحية، أنزفة دموية حادة، هلذا فإنه من املهم أن تكون بنفسك عىل

 دراية اكملة مبرضك، و أن تقوم فورا بإخبار طبيبك بإصابتك بَعوز
 العامل السابع. و قد مت لنفس السبب تسلميك بطاقة الطوارئ و اليت

ينبيغ أن تكون دامئًا حبوزتك

4



 نعم. ستحصل عىل بطاقة الطوارئ حىت و لو كنت مصابًا بَعوز طفيف
 للعامل السابع. غالبًا ما بكون من الصعب توُقع القابلية للزنيف. يرتبط

 توُقع حدوث أنزفة دموية شديدة أو عدم حدوثها بنوعية و صعوبة
 العملية اجلراحية املُرتقبة و بالنشاط املُتبيق للعامل السابع و لكن أيضا

 ببعض الصفات الخشصية مثل نوعية التغري اجليين الورايث للعامل
 السابع و السرية املََرضّية لملريض. هلذا ينبيغ أن حترص عىل أن

 تظل بطاقة الطوارئ حبوزتك و أن خترب طبيبك املعاجل بإصابتك بَعوز
.العامل السابع
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 هناك عىل َوْجه اخلصوص، إىل جانب ما ذكر من دورات هشرية
 شديدة و األنزفة الدموية اليت حتدث أثناء العمليات اجلراحية، أنزفة

 تصيب األغشية املخاطية ) األنزفة األنفية، أنزفة اللثة ( و أنزفة داخلية
 يف العضالت و املفاصل و أنزفة يف اجلهاز اهلضمي و دم يف البول
 و أنزفة يف اجلهاز العصيب املركزي لدى األخشاص املصابني بَعوز

العامل السابع الشديد

 من املمكن أن تكون الدورة الهشرية األوىل لدى الفتيات الشابات و
 املصابات بعوز العامل السابع أطول و أكرث شدة مما تكون هيلع يف

 احلاالت العادية  و ينطبق هذا أيضا عىل الدورة الهشرية معومًا جتدر
 اإلشارة إىل أن فقدان الدم الشديد و بصفة منتمظة قد يتسبب يف

 َتَكُوٍن بيطء لنقص احلديد، الذي قد يؤدي بدوره إىل اإلصابة بفقر الدم
 ) أنمييا نقص احلديد (  ينبيغ هلذا السبب احلرص أحيانا عىل تناول

1احلديد أو بدائل احلديد
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10,11

 غالبا ما يكون اكتشاف اإلصابة بَعوز العامل السابع اخلليق بالصدفة
 هذا يعين أنه يمت يف إطار حفوصات وقائية عامة أو قبل اخلضوع

 لعملية جراحية، تخشيص نتاجئ حتاليل دم غري عادية، دون أن تكون قد
 تعرضت سابقًا لزنيف ما  يمت أيضا لدى بعض املرىض اإلنتباه يف
 أول األمر إىل قابليهتم للزنيف أو قابليهتم للبقع الزرقاء قبل أن يقوم

الطبيب بتخشيص َعوز العامل السابع
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 نعم  يمتثل العالج يف استبدال املادة املخرثة املفقودة، أي ما يمسى
ة باالْسِتْبَدال   ينبيغ حقن مواد التخرث يف الوريد، حبيث ال  باملُعاجَلَ

 ميكن إعطاؤها كأقراص  ميكن أيضا، عىل حسب املستوى املتبيق، أن
 يكون حقن العامل وقائيًا عند اإلقتضاء رضوريًا، إذا اكن من املُتوقع

 حدوث أنزفة دموية ) معليات جراحية (  هناك من املصابني بَعوز العامل
السابع، من ال حيتاج مدى احلياة ألن ُيعطاه عامل التخرث السابع

  ينبيغ عليك يف لك األحوال التوجه لملستشىف

 هناك إماكنيتني الستبدال العامل السابع املفقود اإلماكنية األوىل يه
 مادة مصنعة بالتِّكنولوجيا احليوية )تلقب باملؤتلف(  فهي خالية من

 مكونات ناجتة عن الدم البرشي املُتربع به، و تكون بالتايل آمنة من
 اإلصابات بالعدوى من فريوسات أو بكترييا اآلخرين  اإلماكنية الثانية

 مصنوعة من الدماء املتربع هبا، و يكون املنتوج يف هذه احلالة من
أصل بالزيم
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 جيب، يف حالة إذا اكن من املعلوم أن هناك قابلية شديدة للزنيف،
 التفكري يف حقن وقايئ ملستحرض طيب حيتوي عىل العامل السابع
 قبل اخلضوع ألي معلية جراحية عىل مستوى األسنان  ينبيغ، يف

 حالة تعرض األطفال املصابني بَعوز العامل السابع ألنزفة دموية شديدة
 متكررة عند تبديلهم لألسنان، إستفسار أخصايئ خترث الدم حول

إماكنية اتباع عالج وقايئ بواسطة عامل التخرث
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