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Hemofilija
Literatūros sąrašas
Kiekvienais metais balandžio mėnesio 17-ą dieną visame pasaulyje yra minima Pasaulinė hemofilijos diena. Šios
dienos paminėjimo tikslas yra suteikti visuomenei žinių apie hemofiliją bei šia liga sergančių žmonių gyvenimą
ir problemas.
Hemofilija yra reta paveldima kraujo liga, kuria sergama visą gyvenimą. Sergant šia liga yra sutrikęs kraujo
krešėjimas – kraujas ligoniams kreša sunkiai arba visiškai nekreša.
Pagrindinis hemofilijos simptomas – sunkiai stabdomas kraujavimas net menkiausių traumų metu. Kraujuoja į
poodį (atsiranda didžiulės skausmingos mėlynės, pakilusios virš odos), į sąnarius, raumenis, iš inkstų (šlapimas
su krauju), iš žaizdų, nosies, dantenų, virškinamojo trakto. Kraujavimas gali atsirasti per kelias valandas po
traumos ir trukti ilgai (net keletą dienų).
Jei ligos forma lengva, liga gali būti diagnozuota net paauglystėje ar tik po didesnės traumos ar operacijos. Jei
liga yra vidutinio sunkumo, ji dažniausiai diagnozuojama, kai vaikas pradeda vaikščioti (krenta, susimuša,
atsiranda kraujavimas į sąnarius, raumenis). Jei ligos forma sunki, kad nekreši arba sunkiau kreši kraujas,
išryškėja kūdikiui gimus. Vienas požymių – gausus kraujavimas iš virkštelės.
Paprastai moterys būna hemofilijos geno nešiotojos, bet pačios neserga. Tačiau yra 50 proc. tikimybė, kad
nešiotojos sūnus sirgs hemofilija ir 50 proc. tikimybė, kad duktė bus šio geno nešiotoja. Sergantis vyras savo
sūnui niekada neperduos ligos, bet visos tokio vyro dukros bus ligos nešiotojos. Berniukai negali būti šios ligos
nešiotojai: jie arba serga, arba yra genetiškai sveiki. Moteris gali sirgti itin retais atvejais, kai hemofilijos geno
nešiotoja susilaukia dukters su hemofilija sergančiu vyru. Normaliai tokie sutapimai beveik neįmanomi, bet jų
tikimybė labai padidėja, jei vyras ir žmona yra giminaičiai, nors ir tolimi (gimininga santuoka). Retais atvejais
ligos priežastis gali būti naujai atsiradę chromosomų pokyčiai (spontaninė mutacija), kurių priežastis būna
neaiški.
Informacija apie hemofiliją iš Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapio
Publikacijos surinktos iš LMB elektroninio katalogo. Apie leidinių užsakymą galite sužinoti
Lietuvos medicinos tinklapyje arba paskambinę tel. 261 77 96.
Literatūros šia tema taip pat galite rasti LMB prenumeruojamose duomenų bazėse, bibliografinėje
PubMed duomenų bazėje bei MedlinePlus, skirtoje pacientams ir jų artimiesiems.
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