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The normal haemostasis prevents:
يقي اإلرقاء الطبيعي من

فقد الدم غير المالئم من األوعية والنزف العفوي ●

تشكل الخثرات داخل األوعية●المؤوفة

bleeding

النزف

thrombosis

الخثار



There are three components of blood coagulation system

ثالث مكونات لإلرقاء
HAEMOSTASIS

اإلرقاء

1. 

Capillaries

2.          

Platelets  

3.                            

Plasma 

coagulation   

factors

1. 2: Primary haemostasis (it is enough to stop bleeding from 

اإلرقاء األولي  small injuries)

3:     Secondary haemostasis (it is necessary to stop bleeding 

الثانوي اإلرقاء definitely)

عوامل التخثر

األوعية الشعرية 

الصفحيات 
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شالل التخثر

اإلرقاء
HAEMOSTASIS

المركبة الوعائية



VESSEL INJURY
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Platelet release reaction

Thromoxane A2 
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Normal Hemostasis اإلرقاء الطبيعي



تفاعل الصفيحات مع جدار األوعية











اللالخثار و االنح, فيزيولوجية اإلرقاء

نظرة حول جهاز التخثر

مفاهيم حول االرقاء 

اختبارات التحري



عوامل التخثر

I - Fibrinogen

II - Prothrombin

III - Thromboplastin

IV - Calcium

V - Labile factor 

VI - Suture deficiency

VII - Stable factor

VIII - AHF-A

IX - AHF-B

X - Stuart-Prower factor 

XI - AHF-C

XII - Hageman factor

XIII – Fibrin Stabilizing 

factor



Intrinsic Pathway

السبيل الداخلي    

Final Common Pathway

السبيل المشترك 

النهائي                             

Extrinsic Pathway

السبيل الخارجي    

Fibrin Clot

خثرة الفيبرين

المخطط العام للتخثر



Plasma pathway

Tissue pathwayX

Xa II

IIa

Secondary hemostasis

(1)مخطط التخثر المبسط 
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(2)المخطط المفصل للتخثر 



Reproduced with permission from:  

Hoffman et al. Blood Coagul Fibrinolysis 1998;9(suppl 1):S61.
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اإلرقاء الطبيعي



Tissue Plasminogen 

Activator    (Tpa)

Plasminogen

Plasmin

Fibrin 

Fragment X

Fragments Y + D

Fragments E + D

Fibrinolysis انحالل الفيبرين



Antithrombin III (AT III)

Inhibition of almost all steps ++

Heparin cofactor II 

Only inhibition of IIa HC II

 Xa and IIa

 Va and VIIIa

Protein C

Protein S

Thrombomodulin

Alpha 2 macroglobulin

C1 inhibitor

Alpha 1 antitrypsin

IIa

IIa, XIa

 IIa, XIa, Xa

المثبطات الفيزيولوجية



Platelets

Plasma factors

Plasminogen

activators

(u-PA, t-PA, factor 

XII, fibrin)

PRIMARY HEMOSTASIS

COAGULATION
FIBRINOLYSIS

Inhibitors

(ATIII, 

PC-PS,

HCII,

EPI (=LACI) )

Inhibitors

(PAI,

2 – antiplasmin,

HRGP)

ميزان اإلرقاء



عدد الصفيحات و وظيفتها-1

زمن النزف-2

زمن التخثر-3

Prothrombin  Time (PT)زمن البروثرومبين -4

  Activated  Partialزمن الترومبوبالستين الجزئي-5

Thromboplastin Time (aPTT)

Thrombin Timeزمن الترومبين -6 (TT)

Screening test اختبارات التحري



مقاربة المريض النازف

األعراض و العالمات السريرية

فرفريات, سهولة التكدم, الرعاف–

Menorrhagiaغزارة الطمث –

Hemarthrosisتدمي المفصل –

Surgical hemorrhagesالنزوف الجراحية –

نزف هضمي, بيلة دموية–

الفحوص المخبرية المطلوبة

–Platelet count     , Prothrombin time, APTT



HEMOSTASIS اإلرقاء

1. VASCULAR PHASE الطور الوعائي

2. PLATELET PHASE           الطور الصفيحي

3.  COAGULATION PHASE    الطور الخثاري

4.  FIBRINOLYTIC PHASE طور انحالل الليفين



االضطرابات النزفية

:  تقسم االضطرابات النزفية إلى ثالثة أقسام

وهي االضطرابات الناجمة عن عيب وعائي و 

االضطرابات الناجمة عن نقص أوعيب صفيحي 

.  رواالضطرابات الناجمة عن نقص في عوامل التخث



VASCULAR PHASE
الطور الوعائي

WHEN  A BLOOD VESSEL IS 

DAMAGED, VASOCONSTRICTION 

RESULTS.



Primary haemostasis I:

● Capillaries and larger blood vessels react to injury by an 

immediate local temporary vasoconstriction تََضيُّق األَوِعيَة (a reflex 

nervous mechanism) to reduce the amount of blood lost.

أذية األوعية الدموية تؤدي لتقبضها فينخفض فقد الدم 



ما أسباب االضطرابات النزفية الوعائية
Causes Bleeding Disorders?

VESSEL DEFECTS

PLATELET DISORDERS

FACTOR DEFICIENCIES

OTHER DISORDERS

?

?



االضطرابات الوعائية 

Vascular disorders

مى صنفت االضطرابات الوعائية في السابق تحت مس

الفرفرية غير ناقصة الصفيحات، 

حدث وتتظاهر بسهولة التكدم والنزف ضمن الجلد، وقد ي

النزف من األغشية المخاطية؛ ولكنه نادراً ما يكون 

شديداً، 

لّها وتكون االستقصاءات المخبرية،  ومنها زمن النزف، ك

.  طبيعية



األسباب

:مكتسبة

:أخماج شديدة

.إنتان الدم

.أخماج السحائيات

.الحصبة

.الحمى التيفية

:خلقية

توسع الشعريات النزفي 

الوراثي 

(.  ريندو–ويبر –داء أوسلر )

:اضطرابات النسيج الضام

.دانلوس-متالزمة اهلر-

.تكون العظام الناقص-

.الصفرومات المرنة الكاذبة-

.متالزمة مارفان-



:  أسباب أخرى

.الفرفرية الشيخية

.متالزمة سهولة التكدم

(.  Cعوز فيتامين )البثع 

الفرفرية المصطنعة

:تحسسية

.  فرفرية هينوخ شونالين

:  اضطرابات مناعية ذاتية

.  ةجهازيةٌ ِذئْبَةٌ ُحَماِمي  -

.  نيلتهاب المفاصل الرثياا-

: دوائية

.ستيروئيدات

.  سولفوناميدات



توسع الشعريات النزفي الوراثي      
Heraditary haemorrhagic telangiectasia

، ويسببهو اضطراب نادر ينتقل بصفة جسمية سائدة
ظهور بقع حمر صغيرة وصفية تزول بالضغط،

تنجم عن غياب الطبقة الداعمة لألوعية 

توسع الشعريات المخاطية وتشمل المظاهر السريرية 
وتوسعات شعرية في رؤوس األصابع والرعاف 
والنزف الهضمي والتشوهات الشريانية الوريدية 

الدماغ،األكبر في الرئة أو 

لدى بعض 33و34في الموضعين 9يرتبط وراثياً بالصبغي 
.لدى بقية العائالت12وبالصبغيالعائالت 

ك الهضمي المتكرر أبرز المشاكل لدى أولئيعّد النزف 
.المرضى



تتواسطه المعقدات المناعية هو عبارة عن التهاب أوعية 

ويحدث لدى األطفال في الدرجة األولى، 

، وغالباً ما  IIIويكون االرتكاس التحسسي فيه من النمط

يُسبق بخمج تنفسي علوي حاد، 

ليتين، وتظهر الفرفريات في المقام األول على الساقين و األ

دموية، اإلصابة بألم بطني والتهاب مفصلي وبيلةوتتظاهر

وقد يحدث التهاب كبب وكلية، 

عفوياً عادة، ولكن قد يحدث لدى بعضويكون الشفاء 

.  المرضى قصور كلوي

Henoch-Schönlein purpura فرفرية هينوخ شونالين





DIAGNOSIS of a 

THROMBOCYTOPENIAتشخي

ص نقص الصفيحات



تشخيص نقص الصفيحات

Positive

– < 140 000/ mm3 (140 . 10 9 /l)

Alternate diagnosis

– False thrombocytopenia due to EDTA induced 

agregation. Requires control in citrated tube

Severity: 3 steps

140 000 50 000 20 000 /mm3



PLATELET COUNT

NORMAL              150,000 - 400,000 CELLS/ MM3

< 100,000 Thrombocytopenia

50,000 - 100,000 Mild  Thrombocytopenia

20,000 – 50,000 Inter Thrombocytopenia

< 20,000 Sev  Thrombocytopenia



تشخيص نقص الصفيحات

السببيات

الموجودات السريرية و المخبرية–

ضخامة الطحال و العقد اللمفاوية: سريريا

:مخبريا

نقص الصفيحات األساسي المعزول–

نقص العدالت, فقر الدم, كبر الكريات: غير معزول–

:المشكلة الحرجة–

بزل نقي العظممحيطية؟ من خاللأممركزية



نقص صفيحات

EDTA/مراقبة

-Destruction

تقويض-

-Consumption

استهالك-

-Sequestration

احتجاز-

بزل النقي

Immuno: ITP

Infectious (HIV...)

Others (Drugs...)

طبيعي

محيطي

- Aplasia

- Myélofibrosis

- Leukemia

- Myélodysplasia

- Cancers

- Others

غير طبيعي

مركزي



PLATELET PHASE الطور الصفيحي

PLATELETS ADHERE TO THE 

DAMAGED SURFACE AND FORM A 

TEMPORARY PLUG.



Primary haemostasis II:

● Platelets:

- adhere to the site of injury االلتصاق بموقع األذية

- aggregation                                       التجمع

- release substances from their cytoplasms to 

initiate blood coagulation  haemostatic plug is 

formed. اإلفراز



So What Causes Bleeding 
Disorders? األسبابهيما

VESSEL DEFECTS

PLATELET DISORDERS

FACTOR DEFICIENCIES

OTHER DISORDERS

?

?



PLATELET DISORDERS
االضطرابات الصفيحية

THROMBOCYTOPENIA   قلة الصفيحات

THROMBOCYTOPATHY الصفيحات اعتالل



نقص الصفيحات 
Thrombocytopenia

و عن ينجم إّما عن نقص إنتاج الصفيحات في النقي أ

زيادة التخرب المحيطي للصفيحات، 

ويساعد بزل النقي في تحديد ما إذا كان عدد النواءات

.اءاتناقصاً أو طبيعياً أو زائداً كجزء هام من االستقص



:يكون شامالَ أو معزوالَ مثل: نقص إنتاج النقي

الالتنسجيفقرالدم -

تليف النقي-

تشعيع النقي والمعالجة الكيماوية-

انتقاالت,لمفوما: الخباثات المرتشحة في النقي-

النقيتنسجعسرة -

12عوز فيتامين ب-

الكحولية المزمنة-

:أهم أسباب نقص الصفيحات



:  Splenic Sequestrationزيادة الحجز الطحالي 

يةأي ضخامة طحالية قد تترافق مع فرط طحالية ثانو

Secondary hypersplenism  وبالتالي احتجاز

.وتخريب عدد كبير من الصفيحات

:تخرب محيطي

نقص الصفيحات المناعي الذاتي: آلية مناعية-

اريةفرفرية نقص الصفيحات الخث: زيادة االستهالك-

ننقص الصفيحات المحرض بالهباري: آلية مختلطة-





فرفرية قلة الصفيحات المناعية الذاتية 
Autoimmune (idiopathic) 

Thrombocytopenic Purpura (AITP)

ينجم نقص الصفيحات في هذه اإلصابة عن زيادة 

التخرب المناعي للصفيحات، 

لمتكونة،ويقوم الجهاز الشبكي البطاني بإزالة الصفيحات ا

.حاد و مزمن: ويوجد شكالن سريريان لهذه المتالزمة



األخماج يحدث تلو وعادة، يشاهد لدى األطفال :الشكل الحاد-1

.ترسب معقد مناعي على الصفيحاتبسبب ،الفيروسية

ل مجهويكون و،يشاهد لدى النساء البالغات عادة: الشكل المزمن-2

خرىاأللكنه قد يترافق مع األمراض المناعية الذاتية، والسبب

ي أمراض الدرق وفقر الدم االنحالل,كالذئبة الحمامية الجهازية

(.متالزمة ايفانس )المناعي 

.من المصابين60-70%لدى الذاتية وتكشف أضداد الصفيحات 



Clinical Features المظاهر السريرية

نقص تندر مصادفة النزف الشديد الذي يشاهد لدى مرضى 

،(ميكروليتر/10000أقل من )الصفيحات الشديد 

, فهي سهولة التكدم، الفرفرياتالتظاهرات الشائعة أما 

النزف اللثوي والنزف الطمثي، ,الرعاف 

ود سلبياً عادة باستثناء وجالفحص السريري  ويكون 

أما النزف الدماغي فغير.العالمات الدالة على النزف

.  شائع ولكنه يعد السبب األساسي للوفاة

.آخرفيجب البحث عن سبب وإذا جس الطحال 



 Investigationsاالستقصاءات

التي إن الخلل الوحيد في تعداد الدم هو نقص الصفيحات

تكون سوية أوكبيرة الحجم، 

ظمها ويكون عدد النواءات سوياً أو زائداً في النقي ومع

فتية وغير منتجة، 

أكيد إن وجود أضداد الصفيحات الذاتية ليس حتمياً لت

ثانوية التشخيص الذي يقوم على استبعاد األسباب ال

.المؤدية إلى زيادة تخرب الصفيحات عادة



Treatment المعالجة

ً نقص الصفيحات الحادة لدى األطفال عففرفرية تتراجع  ،ويا

زولون ميتيل بردني)وتُستطب المعالجة بالستيروئيدات 

أو بجرعات عالية من ( أيام3غ يومياً ولمدة 1

( كغ لمدة يومين /غ1)لينات المناعية وريدياً والغلوب

ل مع وجود /X 20 910عداد الصفيحات عن قّل تعندما ي

.نزف

هو نادرأما الهجوع العفوي لفرفريات نقص الصفيحات المزمنة ف

داد الذاتية تتمثّل في تقليل إنتاج األضواألهداف الرئيسة للعالج 

.للصفيحات وإزالة الصفيحات المغطاة باألضداد



، إال أنّ من المرضى الستئصال الطحال%80يستجيب 

ينكسون في النهاية، ممن استجابوا %30

بطة وقد يستجيب بعض أولئك الناكسين لألدوية المث

يد أو للمناعة مثل األزاتيوبرين أو السيكلوفوسفام

.أو لمركب الدانازول،الفينكريستين

د سن لما بعالطحال لدى األطفالويجب تجنب استئصال 

.الحتمال حدوث أخماج صاعقة بالرئوياتالخامسة



Platelet Function Disorders  اضطراب

وظيفة الصفيحات
ديد عادة مع تكدم شيترافق اضطراب وظيفة الصفيحات

ثار،ونزف، وقد تترافق بعض األشكال المكتسبة مع الخ

ول زمن ويكون تعداد الصفيحات طبيعياً أو زائداً، ويتطا

.  النزف عادة

طلب والعيوب الوراثية النادرة في وظيفة الصفيحات تت

ار استقصاءات واسعة كدراسة تكدس الصفيحات وعي

ومقايسة عامل فون ويلبراند إذا كان VIII:Cالعامل 

.داء فون ويلبراند محتمالً 

خلقية و مكتسبة: وتقسم إلى



:الخلقية

داء فون وليبراند-

(:   داء برنار سوليير) GP-Ibعوز غليكوبروتين -

وهو مرض وراثي مقهور 

تأخر تحدث نزوف خفيفة أو شديدة منذ الطفولة أو ت-

وخاصة في األغشية المخاطية 

,  ةويترافق مع نقص صفيحات و صفيحات عرطل-

.ويكون العالج بنقل الصفيحات



:المكتسبة

GP-Ibأو vWFوجود أضداد العامل -

:اضطراب التجمع األولي.2

:الخلقية-أ

نقص في وهو (: داء غالنزمان)وهن الصفيحات-

ة البروتينية السكرية الغشائي  GP-IIb/ IIIaمستقبالت

.ينالتي تربط بين الصفيحات بواسطة الفيبرينوج

وتظهر النزوف الشديدة منذ الطفولةوراثته مقهورة-

رك األساسي بزرع النقي ويتعالجهجداَ وسيئوإنذاره -

بب تشكل نقل الصفيحات للحاالت النزفية المهددة للحياة بس

.أضداد الصفيحات الناجم عن النقل المتكرر



:المكتسبة-ب

منتجات تدرك الفيبرين-

أضداد هذه المستقبالت-

وجين على يعاكس عمل الفيبرين)األدوية مثل تيكلوبيدين -

(( GP-IIb-IIIaمستوى المستقبالت 



الصفيحياضطراب التجمع 

:الخلقية

المعزول أو COXعوز خميرة سيكلواوكسجناز -

.المرافق ألمراض أخرى

نقص في حبيبات: داء نقص المخزون الصفيحي-

.الصفيحات يسبب نقص تكدس الصفيحات

:المكتسبة

األدوية وخاصةَ األسبرين الذي يعمل على خميرة -

COXرر في كال الصفيحات والبطانة حيث يمنع تح

(الذي يزيد من التجمع الصفيحي)A2كسان والترومب





HEMOSTASIS

1. VASCULAR PHASE

2. PLATELET PHASE

3. COAGULATION PHASE طور التخثر

4. FIBRINOLYTIC PHASE



COAGULATION  PHASE
طور التخثر

THROUGH TWO SEPARATE 

PATHWAYS THE CONVERSION OF 

FIBRINOGEN TO FIBRIN IS 

COMPLETE.



Detailed Scheme of Coagulation 

(2)
السبيل الداخلي

السبيل الخارجي



XII

XI

IX

VIII

VII

X

II

I

V

APTT PT Nl

With hemorragic diathesis



Prolonged APTT with Normal PT:

Presence of heparine 

in sample

Deficiency factors of 

the contact system

Lupus anticoagulant

Hemophilia →

Thrombin Time

Reptilase time

Dosage F XII, F XI

Dosage PK, KHPM

Mixing studies

Confirmation tests

Nl

Dosage F VIII and F IX



HYPOFIBRINOGENEMIA:

mechanisms آليات نقص الفبرينوجين

نقص التصنيع

Hepatocellular deficiencyالمكتسبة–

 ,-dysfibrinogenemia Hypo-, aالخلقية–

االستهالك

–DIC

التخرب

–Fibrinolysis
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APTT prolonged Prothrombin time

APTT patient

APTT control
> 1,2*

* Children: 1,3

PT patient

PT control
> 1,2



XII

XI

IX

VIII

VII

X

II

I

Caillot

PL

Activator

V

اختبارات التخثر



PARTIAL THROMBOPLASTIN 
TIME زمن الترومبوبالستين الجزئي

Measures Effectiveness of the Intrinsic

Pathway قياس فعالية السبيل الداخلي

Mnemonic - PTT

NORMAL VALUE

25-40 SECS





FACTOR DEFICIENCIES
(CONGENITAL)أعواز عوامل التخثر الخلقية

- HEMOPHILIAالناعور A

-HEMOPHILIAالناعور B

 VON WILLEBRAND’S DISEASEداء فون وليبراند



FACTOR DEFICIENCIES
أعواز عوامل التخثر 

HEMOPHILIA- A : (Classic Hemophilia)

80-85% of all Hemophiliacs

Deficiency of Factor VIII

Lab Results - Prolonged PTT

HEMOPHILIA -B : (Christmas Disease)

10-15% of all Hemophiliacs

Deficiency of Factor IX

Lab Test - Prolonged PTT



مورثة الناعور موجودة على الصبغي الجنسي  X chromosome  in males 

who lack a normal allele, the defect is manifested by clinical 

haemophilia. Women may be carriers.



Haemophilia is a lifelong disease

الناعور هو مرض الحياة

الشخص المولود مع 

الناعور سيحمله طول 

حياته

مستوى العامل الناقص

في الدم يبقى كما هو 

طيلة الحياة



Clinical manifestations

التظاهرات السريرية

❖ The most dramatic manifestation of 

haemophilia is extensive bleeding into the 

soft tissue and muscles after only 

negligible trauma, or even no known trauma.

❖ The frequency and severity of bleeding 

generally is related to the blood level of 

FVIII or FIX. 



, دةو شدي, متوسطة, للناعور ثالث درجات خفيف

ثالضو ذلك حسب مستوى العامل الناقص إذاً 

درجات من الشدة

Three category of severity:



Severe الشديد: FVIII/FIX < 1 %

– Repeated and severe hemarthroses and 
spontaneous bleeding, crippling common.

Moderate المتوسط: FVIII/FIX: 1-5 %

– Spontaneous bleeding and hemarthroses 
infrequent. Serious bleeding from trivial 
injuries.

Milde الخفيف: FVIII/FIX: 5-40 %

– Spontaneous bleeding manifestations may 
be absent, although serious bleeding may 
follow surgical procedures or traumatic 
injury. 



Joint bleedingنزوف المفاصل 

صبح ينتفخ المفصل و ي, النزف الدموي في المحفظة❑

مؤلماً مع صعوبة الحركة

بتان و أكثر المفاصل النازفة هي المفاصل الحاملة الرك❑

 .المرفقان باإلضافة إلى المفاصل األخرى



Haemophilic arthropathy 

(radiographs)



Other types of bleeding: أنماط النزوف األخرى

subcutaneous, intramuscular hematomas, gastrointestinal  

bleeding, hematuria, cerebral hemorrhage



Volkmann’s contracture

Large haematoma of the 

cerebellum                
(computer tomography)

Pseudotumor



تأخرة حتى مراحل مالدرجة الخفيفة ص مرضى يوقد يتأخر تشخ❑

.من الحياة

قد ,ئعةالبيلة الدموية دون تبدالت مرضية في الجهاز البولي شا❑

,تتراجع عفويا ودون معالجة

ن بمرض ويعتبر السبب الرئيس للوفاة لدى المرضى المصابي❑

في الوقت ولكنه أصبح اإليدز،شديد النزف الدماغي

لعديد من إلى ا HIVقد انتقل فيروس الـالراهن، ف

ركازات العامل التخثري بين ن طريقالمرضى ع

.1985و  1979عامي



Therapy المعالجة

ياالمعالجة المعيضة بالعامل الناقص وريديا و ليس فمو❑

replacement therapy

ساعة12يقّدر العمر النصفي للعامل الثامن بـ ❑

 %20-10يتكّون عند ▪

مرضى الناعور من

أضدادا ًللعامل 

 (IgG)الثامن

ويزداد تطور ▪

هذه   

المثبطات ًعند مرضى   

الناعور الشديد بسبب   

العامل الثامن المتكررنقل



يتفعرل( كنلر  االتر   55)العامل التاسع بروتين  تينرا السلسرل  ❖
ي بالعامرررل اليرررااا مفرررو القفعرررل ت قعنرررا العامرررل ال سررر 

(TF)–العامل السابع القفعل.
ا يباطرر  ت ررات ا العامررل التاسررع القفعررل افعررل العامررل العا ررو ب❖

.مع العامل الثام  القفعل
م  أجل فعالنت  Kفنتامن  اص ع في الكبا تيتطلب ❖

.الين ي 

(داء كرستماس)Bالناعور 
Haemophilia B (Christmas Disease) 



، تيفررراب   قررر  IXمررر  مررر م العامرررل التاسرررع Bيررر  ل ال رررام  ❖
، Aي  يث  تمظاهوا السويوي  ال ام   

م  الذك  ، 000/1 100بنا أ   سب  ياتث  ينا  ❖
ت ب نررررل تُيعررررالق ب نررررل  كرررراماا العامررررل التاسررررع العالنرررر  ال نررررات  أ❖

  اعطررا العامررل التاسررع جومرر. البالممررا الطامجرر  الق قررا 
:ي من  يسب النا    التالي

 ا  تيسب(  سب  القويض-ال سب  القطل   ) Xتم  القويض 
Aال زف القذك    في ال ام   





 VONداء فون وليبراند
WILLEBRAND’S DISEASE

Deficiency of VWF & amount of Factor 

VIII

Lab Results - Prolonged BT, PTT



: Role of VWFدور عامل فون ولبراند

يصنع في النواء و بطانة األوعبة-

.يقوم بدور الجسر بين الصفيحات و بطانة األوعية المعراة-



Von Willbrand’sداء فون ويلبراند 

Disease (VWD)

وعاً يعتبر هذا الداء أكثر األمراض النزفية الخلقية شي

ينجم عن عوز عامل فون , من عدد السكان1/100

ما ويلبراند وهو بروتين سكري تركيزه في البالس

ل/مغ10

، وقد 12تتوضع مورثة داء فون ويلبراند على الصبغي 

حددت عدة طفرات



VON-WILLEBRAND DISEASE داء فون ولبراند

 Caused by anيحدث بسبب خلل موروث في التصاق الصفيحات
inherited defect in involving platelet adhesion.          

نزف طمثي , نزف زائد من الجروح, نزف عفوي من األغشية المخاطية
C/F:Spontaneous bleeding from mucous membranes, 

menorrhagia   excessive bleeding from 
wounds, 

 Prolonged BT, normalعدد الصفيحات, تطاول زمن النزف .
platelet count.                                    

Typesاألنماط :

وراثة جسمية سائدة, خفيف  Type1;النمط األول

وراثة جسمية سائدة, خفيف إلى متوسطType2;النمط الثاني 

وراثة جسمية متنحية, شديدType3النمط الثالث  



أنماط داء فون ويلبراند

Quantitative defects

➢ Type 1: decreased VWF protein levels (VWF:Ag) and 

activity (VWF:RCo)

60-80% of VWD cases

➢ Type3 :severe form, VWF:Ag and VWF:RCo <2%

very low levels of FVIII, severe bleeding tendency

2-7% of VWD cases

Type 2N: decreased FVIII-binding capacity of VWF, low

FVIII



Qualitative defects of VWF

➢ Type 2 VWD: 10-30% of VWD cases

Type 2A: lack of large and intermediate VWF-

multimers,qualitative and quantitative defect of VWF

faulty dimerisation or multimerisation/ increased

proteolysis

defective platelet adhesion and aggregation

Type 2B: mutant VWF with increased affinity to platelets

increased platelet aggregation & clearance,

thrombocytopenia

Type 2M: mutant VWF with impaired binding to platelet

GP1b

decreased platelet adhesion and aggregation



Laboratory features
Screening tests: 

– bleeding time- normal or prolonged

– aPTT- prolonged or normal

– PT- normal

The routine tests: 

– activity of factor VIII- decreased

– vWF antigen- decreased

– ristocetin cofactor activity assay- decreased 

agglutination of platelets in the presence of 

ristocetin 

– analysis of plasma vWF multimers- critical for 

subclassification of vWD



Therapy

Desmopressin

– a dose 0.3 g per kg i.v or s.c., upper limit 20 g , 

repeated 3 or 4 times every 24 hours

– the best results in type 1 vWD- effective in 80% 

patients

– many patients with type 2 and nearly all ones with type 

3 do not respond to DDAVP

vWF replacement therapy

– vWF-containing factor VIII concentrates: Humate P, 

Koate HP



Nonreplacement therapy

Estrogen or oral contraceptives in treating 

menorrhagia

fibrynolytic inhibitors



:التدبير

تدبير يرتبط التدبير بشدة الحالة، وقد يكون مماثالً ل

في  DDAVPالناعور الخفيف، ويتضمن استخدام  

الجراحة الصغرى وخاصةً في النمط األول،

ويجب إعطاء ركازات العامل الثامن فائقة النقاوة 

الحاوية على عامل فون ويلبراند ذات الوزن 

جة الجزيئي المرتفع أو عامل فون ويلبراند لمعال

ون النزف أو قبل العمليات الجراحية لمرضى داء ف

ويلبراند الذين يحتاجون إلى إعاضة





So What Causes Bleeding 
Disorders?

VESSEL DEFECTS

PLATELET DISORDERS

FACTOR DEFICIENCIES

OTHER DISORDERS

?

?



 Acquiredاضطرابات التخثر المكتسبة 

coagulation disorders

:Vitamin K deficiencyعوز الفيتامين 

ى ضرورياً إلضافة الغاماكاربوكسيالت إل  Kيعّد الفيتامين

ني لعوامل حمض الغلوتاميك في بروتينات المعقد البروترومبي

Sوالبروتين Cوالبروتين ( XوIXوVIIوII)التخثر 

ال تتمّكن تلك العوامل من ربط Kودون وجود الفيتامين .

-PFالث الكالسيوم وتشكيل المعقدات مع العامل الصفيحي الث

:  عن Kوينجم نقص الفيتامين للقيام بوظائفها السوية، 3



بروتيني كما في الداء النزفي عند الوليد وسوء التغذية ال: نقص المخزون-

.الحروري

وء فيتامين ذّواب في الدسم، ويُصادف س: Kسوء امتصاص الفيتامين -

.راويةامتصاصه في اليرقان الركودي نتيجة نقص األمالح الصف

.Kمضادات الفيتامين : األدوية الفموية المضادة للتخثر-

بسبب نقص عوامل  PTTKأوالً والحقاً يتطاول PTيتطاول الـ

التخثر األخرى، وقد يحدث تكدم أو بيلة دموية أو نزف معدي

.معوي أو نزف دماغي

ملغ وريدياً،  10( K1فيتامين )يعالج النزف الخفيف بالفيتوميناديون -

خالل ست ساعات، ولكنه قد  PTويحدث بعض التصحيح في الـ 

.ال يعود إلى المستوى السوي إال بعد يومين



عند الولدان الجدد، وقد يسببمنخفضاً   Kيكون مستوى الفيتامينؤ❖

داء ّمى ذلك نزوفاً صغيرة في األسبوع األول من الحياة  أو ما يس

، النزف التقليدي لدى الوليد

في الداء النزفي المتأخر لدى الوليد-Kوقد يسبب نقص الفيتامين ❖

بعد الوالدة الذي قد يتظاهر بنزوف شديدة  2-26األسابيع 

رة كالنزوف الدماغية، ومعظم األطفال المصابين بالحالة الباك

والمتأخرة كانوا يعتمدون في غذائهم على حليب األم، ويمكن

ملغ من الفيتامين 1تجنّب كلتا الحالتين بإعطاء جرعة مقدارها 

K عضلياً لكل المواليد





Liver disease المرض الكبدي -
: قد يؤدي المرض الكبدي إلى حدوث عدة عيوب في اإلرقاء بسبب

K -يحدث نتيجة ركود صفراوي داخل أو خارج الكبد عوز الفيتامين

يا الكبدية، ينجم نقص تكّون عوامل التخثر عن تأذي الخال: التكون الناقص-

إالّ أنّه يُعطى نظراً لتشارك ,   Kوال يحّسن استخدام الفيتامين

-Kالمرض مع سوء امتصاص الفيتامين 

تحدث بسبب فرط الطحالية الناجم عن ضخامة الطحال : قلة الصفيحات-

.المرافقة لفرط التوتر البابي

جين توجد شذوذات وظيفية في الصفيحات والفيبرينو: الشذوذات الوظيفية-

.لدى العديد من مرضى القصور الكبدي

قد يحدث في سياق القصور (: (DICالتخثر المنتثر داخل األوعية -

.الكبدي الحاد



OTHER DISORDERS
(ACQUIRED)

ORAL  ANTICOAGULANTS مضادات التخثر الفموية

COUMARIN

HEPARIN

LIVER  DISEASE                     الداء الكبدي

MALABSORPTION            سوء االمتصاص

BROAD-SPECTRUM  ANTIBIOTICS

الصادات واسعة الطيف                                         



OTHER DISORDERS 

ORAL  ANTICOAGULANTS مضادات التخثر

الفموية 

Coumarin Prevents Thromboembolic 

Events &

is a Vit-K Antagonist.  Monitored by PT 

times.

Heparin Therapy is Monitored by PTT 

times.



 MALABSORPTIONسوء االمتصاص

أدواء األمعاء المختلفة التي تتدخل في استقالب 

 Various Intestinal Diseases Willالصفراء

Interfere w/ Bile Acid Metabolism.       

و  kالفيتامينالستقالبالصفراوية ضرورية الحموض

 kن على الفيتاميالتخثرالمعتمدةلذلك نرى عوز عوامل 

Vit K Dependent Coagulation Factors 

(II,VII,IX,X).



OTHER DISORDERS 

 الداء الكبديLIVER DISEASE

 يرقان يؤدي لسوء امتصاص الفيتامينk و بالتالي نقص عوامل

 Jaundice Results inالتخثر المعتمدة على الفيتامين 

Malabsorption   k of  Vit K.               

 تمدة عوامل التخثر المعيمكن أن يؤدي الداء الكبدي إلى نقص إنتاج

  kProduction Of Coagulationعلى الفيتامين 

Factors  (I,II,V,VII,IX,X).                         



OTHER DISORDERS

BROAD-SPECTRUM ANTIBIOTICS

الصادات الواسعة الطيف

Change in Intestinal  Flora which 

Might Decrease Vitamin-K  

Production. تبدل الفلورا المعوية و بالتالي نقص

k  انتاج الفيتامين

Vitamin-K is Necessary for  the Liver 

to Produce Coagulation Factors 

II,VII,IX,X.





HEMOSTASIS االرقاء

1. VASCULAR PHASE

2. PLATELET PHASE

3. COAGULATION PHASE

4. FIBRINOLYTIC PHASE



FIBRINOLYTIC  PHASE
طور انحالل الليفين

ANTICLOTTING MECHANISMS ARE 

ACTIVATED TO ALLOW CLOT 

DISINTEGRATION AND REPAIR OF 

THE DAMAGED VESSEL.

الح تتفعل اآلليات المضادة للتخثرلتسوية الخثرة و إص
األذية الوعائية
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HYPOFIBRINOGENEMIES:

diagnostic  نقص تشخيص

الفبرينوجين 

نقص التصنيع

– Hepatocellular deficiency: All other factors decreased

– Congenital: Isolated

االستهالك

– DIC Low platelet count

Increased D-Dimers

التخرب

– Fibrinolysis Shortening of ELT

Augmentation of  DDI



 Excessiveانحالل الفبرين الشديد 

Fibrinolysis

كحادثة   DICفي الـيجري تفعيل انحالل الفبرين 

قد يحدث وثانوية استجابة لترسب الفبرين داخل األوعية، 

خالل إجراء جراحة أورام الموثة أو الثدي أو المعثكلة أو

ن الرحم، وينجم ذلك عن تحرر مفعالت البالسمينوجي

جداً، وتشبه النسيجية، ويعّد انحالل الفبرين البدئي نادراً 

مع حدوث نزوف DICتظاهراته السريرية تظاهرات الـ

و PTمنتشرة، وكذلك التظاهرات المخبرية فيتطاول الـ

PTTوTTوينخفض الفبرين، وترتفع الـ ،FDPS



جود  وقلة الصفيحات إال بوولكن ال تشاهد الكريات الحمر المجزأة -

.منتشر داخل األوعيةتخثر 

حمض يجب تطبيق مثبطات انحالل الفبرين كوإذا ما ُأثبت التشخيص 

أو حمض الترانيكساميك، ( EACA)ابسيلون أمينوكابروئيك 

فإّن معالجة DICأّما في الحاالت التي ال يمكن فيها نفي وجود 

ً DICكعالج الـالحالة  .تبدو أكثر أمانا



Hemorrhagic diathesis األهبة للنزف

Platelet count, APTT, PT, fibrinogen

Normal values Abnormal values (at least one)

Cf tables:

- Diag. thrombocytopenia

- Diag. Prolonged APTT

- Diag. Prolonged PT

- Diag prolonged APTT and PT

Dosage F Willebrand

Willebrand normalWillebrand 

disease

Agregometry 

and specialized tests




