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  الخالصة

عینة دم وریدي لذكور مرضى مصابین بمرض نزف الدم من مستشفى البتول 44 تضمنت الدراسة تحلیل 

. لمعرفة تأثیر 2012بغداد للمدة من كانون الثاني ولغایة نیسان عام  /ومستشفى حمایة الطفل بمدینة الطببعقوبة،  /التعلیمي

و فعالیة (aPTT ) و وقت الثرومبوبالستین الجزئي المنشط  (PT)اإلصابة بمرض نزف الدم على وقت البروثرومبین 

  في الدم وتحدید نوع المرض. FVIIIعامل تخثر الدم الثامن 

لدى المرضى عند موازنتھا بالقیم  (PT)التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة في وقت البروثرومبین بین 

ھذا االختبار یعكس التركیز والفعالیة السویة لعوامل التخثر ذات المسلك الخارجي  ،(Normal value)الطبیعیة للقیاس 

او خلل في وظیفة أحد عوامل المسلك الداخلي لتخثر  الى نقص التي تصنع في الكبد، یستدل منھ إن سبب اإلصابة قد یعود

لدى المرضى عند  (aPTT)الدم. الذي تأكد بتسجیل بأنخفاض ذو قیمة إحصائیة في وقت الثرومبوبالستین الجزئي المنشط 

المسلك الداخلي  والتي تعكس أنخفاض فعالیة عوامل التخثر في (Normal value)الطبیعیة للقیاس موازنتھا مع القیم 

  .)FXII,FXI,FX,FIX,FVIIIلوقف النزف الدموي (العوامل الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 

وبین اختبار فعالیة عامل تخثر الدم الثامن ان معظم المرضى المشمولن بالدراسة یعانون إنخفاض معنویاً في فعالیة 

موازنة بالقیم الطبیعیة للفعالیة مبینا ان جمیع  %30 -%0.46الیة تراوحت بین عامل تخثر الدم الثامن وبمستوى فع

وبدرجات متفاوتھ، حیث كان  Aالمرضى المشمولین بالدراسة مصابین بمرض نزف الدم الوراثي الھیموفیلیا النوع 

-1ع المعتدل (الفعالیة حالة) كانت من النو 8( %17.78) و %1حالة) من النوع الحاد،(الفعالیة اقل من  34( 77.78%

  ).%35-5حالة)من النوع الخفیف (الفعالیة  2من المرضى ( %4.44). في حین كان 5%
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الحاد، وقت البروثرومبین، وقت الثرومبوبالستین الجزئي المنشط، فعالیة  A، ھیموفیلیاAھیموفیلیا الكلمات المفتاحیة: 

  .FVIII:Cالعامل الثامن للتخثر
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Abstract 

The study included a total of 44 venous blood sample of male patients with 

Haemophilia collected at Albatol educational hospital / Baquba and child protection hospital / 

Baghdad for the period from January to April of 2012 to investigate the effect of Haemophilia 

on blood clotting time parameter: Prothrombine time (PT), activated Partial Thromboplastin 

time (aPTT) and FVIII activity, and to detect the type of Haemophilia. 

Statistical analysis showed no significant differences in (PT) of the patients when 

compared with normal value of the assay, this test reflects the efficiency and normal 

concentration of the extrinsic pathway clotting factors which made in liver, an indication that 

the cause of the disease may be due to a deficiency or dysfunction of the intrinsic pathway of 

the blood coagulation cascade. These results were confirmed by decreased values of the 

partial Thromboplastin time (aPTT) in patients when balanced with normal values of the 

measurement, which reflects decline in the effectiveness of the coagulation factors of the 

internal pathway of blood coagulation cascade which include the factors FVIII, FIX, FX, FXI 

and FXII. 

Factor VIII activity test revealed that most Haemophilial patients in the study have a 

significant decline in FVIII blood-clotting activity which was ranged between 0.46% - 30% of 
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normal values of activity. Which indicate that all the patients in this study suffering of 

Haemophilia type A with different degree of severity, The disorder was sub typed to acute type 

in 77.78% (34 cases, FVIII level less than 1% of normal), 17.78% moderate (8 cases, FVIII 

level 1-5% of normal) and 4.44% of milled (2 cases, FVIII level more than 5% but less than 

40% of normal). 

Keywords: Haemophilia A,  prothrombine Time, prothromboplastin Time, Factor VIII 

activity. 

 
  المقدمة

میل للكدمات أو النزف بسھولة مفرطة ولمدة طویلة. قد تكون ناشئھ ) bleeding disorderاإلعتالالت النزفیھ (

). acquiredاو عامل یتطور خالل حیاة الفرد (مكتسبة ) او بسبب حالة inheritedعن توارث جین معین (متوارثة 

وتحدث بسبب خلل في عملیة تكون الخثرة الدمویة نتیجة فقدان او نقص اوشذوذ في عمل مكوناتھا. وھذه اإلعتالالت قد 

انتاج  ، او مشاكل فيplateletsاو انتاج و وظیفة الصفیحات الدمویة  blood vesselsتتضمن مشاكل في األوعیة الدمویة 

 Shetty، او مشاكل في تكامل وثباتیة الخثرة الدمویة (coagulation factorsاو وظیفة واحد او اكثر من عرامل التخثر 

S, 2011 اإلعتالالت النزفیھ المتوارثة تتضمن .(الھیموفلیا  انواعHemophilia  الھیموفیلیا)A [Haemophilia A] 

 Cنقص العامل التاسع المرتبطین بالجنس و الھیموفیلیا  B [Haemophilia B]و الھیموفیلیا  نقص العامل الثامن

[Haemophilia C] (ومرض فونویلبراند  غیر المرتبطھ بالجنس نقص العامل الحادي عشرvon Willebrand 

disease ) وحاالت نادر لنقص عوامل تخثر اخرىDi Michele DM, et al.2014.(  یعد الھیموفلیاA  اكثر

والدة من الذكور و  5.000ت النزفیھ المرتبطة بعوامل التخثر شیوعا یقدر حدوثھ بمعدل حالة واحدة في كل األعتالال

مرض فون  ). اما حاالتKasper and Lin, 2007والدة من الذكور ( 20.000بمعدل حالة واحدة في كل  Bالھیموفلیا 

)، التقدیرات لحدوث بقیة Laffan et al., 2004د (فر 10.000المھة سریریا فتقدر بحالة واحدة لكل  VWDد ولیبران

في نقص العامل  100.00األعتالالت النادرة تتراوح من حالة لكل ملیون في نقص العامل الثالث عشر الى حالة لكل 

 سةالدرا ھدفتالحادي عشر. ولحد علم الباحثین ال توجد تقدیرات لمعدالت حدوث ھذه اإلعتالالت في المجتمع العراقي لذا 

 تقصى حالة تخثر الدم عند المرضي العراقین المصابین بأمراض نزف الدم المراجعین لبعض المركز المتخصصة باألمراض النزفیة

  لتحدید نوع المرض وتكوین مؤشر على انواع اإلعتالالت النزفیة في المرضى العراقین.

  

  المواد وطرائق العمل

من مركز أمراض الدم في مستشفى  مصاب 15بواقع الوراثي  بنزف الدم مریض مصاب 44أجریت الدراسة على   

مریض من ردھة األمراض النزفیة الوراثیة في مستشفى حمایة الطفل بدار التمریض  29و  ،التعلیمي بمدینة بعقوبة البتول
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ة نیسان ولغای 2012للمدة من كانون الثاني سنة  (1-55)الخاص بمدینة الطب بمحافظة بغداد، تراوحت أعمارھم بین 

شملت  (Rodeghiero F. et al. 2010)، تمت مقابلة المرضى أو ذویھم المرافقین، ودونت أستمارة خاصة 2012

 Family،وتم إجراء تحلیل شجرة العائلة  Family historyالمعلومات الدیموغرافیة والتأریخ المرضي للعائلة 

Pedigree  تمیزھا عن الحاالت التلقائیة للتحقق من وجود اصابات الشكل الوارثي للمرض وSporadic  نتیجة طفرة

  وراثیة بالمریض نفسھ او الحاالت المكتسبة.

ملیلتر من  0.25وضع في إنبوبة إختبار حاویة على و ملیلتر من الدم الوریدي من المرضى  2.5سحب  جمع العینات:

 /دورة 3000للطرد المركزي بسرعة  . وعرضت%2.3المانعة للتخثر تركیز  Trisodium citrateسترات الصودیوم 

دقائق لفصل البالزما عن باقي مكونات الدم األخرى، ثم نقلت البالزما الى أنابیب نظیفة لغرض تقدیر زمن  10دقیقة ولمدة 

، التي (FVIII:C)وفعالیة عامل تخثر الدم الثامن  (aPTT)وزمن الثرمبوبالستین الجزئي المنشط  (PT)البروثرومبین

ساعة من سحب النموذج في مختبر األمراض النزفیة الوراثیة في مستشفى حمایة الطفل بمدینة الطب  3-2ل اجریت خال

 .1- وفق المخطط الموضح في الشكل

  

  الفحوصات المختبریة:

لحساب زمن  (Quick Method)أتبعت الطریقة السریعة  :Prothrombine time (PT)تقدیر زمن البروثرومبین 

بالزما في أنبوبة من ال ملیلتر 0.1كاالتي: وضع  و Talib (Talib,1996)من قبل الباحث  وصوفةالم البروثرومبین

، بعدھا دقائق10ولمدة  Tube rakeاألنابیب  حاملبواسطة  C 037إختبار معقمة وجافة مثبتة في حمام مائي بدرجة 

ً بدرجة حرارة ملیلتر  0.2إضیف  ، المزج بالرج الخفیف وسجل الوقت C3 07من كاشف الثرومبوبالستین المدفاء مسبقا

  .% 10الالزم لظھور الخثرة بالثانیة. وقت ظھور الخثرة للمكرر یجب أن الیختلف بما یزید عن 

إتبعت  :activated Partial thromboplastin time aPTTتقدیر زمن الثرومبوبالستین الجزئي المنشط 

لحساب زمن الثرومبوبالستین الجزئي  (CLSI)السریریة والمختبریة  الطریقة المثبتھ في دلیل مركز المعایرالطریقة 

  . أجري اإلختبار بمكررین كاألتي: aPTT (Adcock et. al., 2008)المنشط 

في إنبوبتي أختبار زجاجیتین خاصة بإختبار التخثر  (APTT reagent)ملیلتر من كاشف السیفالیت  0.1وضع  –1

(75x10 mm)  037مسخنة الىCملیلتر من البالزما القیاسیة  0.1ف لإلنبوبة األولى , أضیControl Plasma مع ,

تشغیل ساعة التوقیت الرئیسیة. یعقبھا إضافة البالزما القیاسیة الى اإلنبوبة الثانیة ونمزج. تترك اإلنبوبتان في الحمام المائي 

الى كل إنبوبة 037Cلكالسیوم المسخن بدرجة ملیلتر من محلول كلورید ا 0.1دقائق. عندھا یضاف 3لمدة  037Cعلى درجة 

  بالتعاقب وتمزج مع تشغیل ساعة قیاس جدیدة لكل إنبوبة ویسجل وقت تكون الخثرة بالثانیة.

أعاله بأستخدام البالزما قید اإلختبار بدالً من البالزما القیاسیة و یسجل وقت تكون الخثرة  1تعاد الخطوات في الفقرة  –2

 (PT)للبالزما قید اإلختبار (مقارنة بالبالزما القیاسیة) مع قیمة طبیعیة لزمن البروثرومبین  aPTTن بالثانیة. زیادة زم
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 High molecular weight)و الكاینینوجین ذو الوزن الجزئي العالي  VIII, IX, XI, XIIیؤشر إحتمال نقص العوامل 

kininogen)  والبریكالیكرینPrekallikrein ط ألحد العوامل.أو إحتمال وجود مثب  

للبالزما قید اإلختبار (مقارنة بالبالزما القیاسیة) یتم إجراء إختبار قیاس مقدار التصحیح  aPTTعند تسجیل زیادة زمن  –3

), جزء واحد من البالزما القیاسیة مع جزء واحد من البالزما قید اإلختبار وإعادة اإلختبار 1:1وذلك بعمل خلیط متساوي (

مقدار التصحیح في زمن تكون الخثرة أكثر من نصف قیمة الفرق بین زمن التخثر للبالزماالقیاسیة  أعاله فإذا كان

والمختبرة یدل على وجود نقص في أحدعوامل التخثر. فإذا كان التصحیح قلیل فیدل على وجود مثبط ألحد عوامل 

  .(Chang, et al. 2002)التخثر

  

  : FVIIIتقدیر فعالیة العامل الثامن 

ذات  (CLSI)فعالیة العامل الثامن حسب الطریقة المثبتھ في دلیل مركز المعایر السریریة والمختبریة  قدرت

. في ھذه الطریقة یتم تقدیر فعالیة aPTT (Adcock et. al., 2008)المرحلة الواحدة المستندة على حساب زمن ال 

زما القیاسي وتخافیف البالزما قید اإلختبار على تصحیح العامل الثامن من خالل المقارنة بین قابلیة تخافیف محلول البال

ً من العامل الثامن. إستخدمت الكواشف والمحالیل المجھزة مع عدة تقدیر فعالیة  aPTTقیمة زمن  للبالزما الخالیة تماما

  وتم التقدیر كاآلتي: (STAGO France)العامل الثامن 

 Owrens buffer)ما قید اإلختبار بأستخدام المحلول المتعادل من البالزما القیاسیة والبالز 1/10حضر التخفیف  .1

Saline) (OBS)  في أنابیب بالستیكیة (في حالة توقع مستوى منخفض جداً للعامل الثامن في البالزما قید األختبار یتم

 ).1/5البدء بالتخفیف 

فیف الضعف بأستخدام المحلول المتعادل ملیلتر من البالزما القیاسیة والبالزما قید اإلختبار تحضر تخا 0.2بالحجم  .2

(OBS)  وتحفظ في الحمام الثلجي (ھذه الخطوة  1/40و 1/20الى  1/10من ً في أنابیب بالستیكیة .وتمزج جیدا

وذلك لتلف  025Cضروریة في حالة عدم التقدیر مباشرة بعد التحضیر او إذا كانت درجة حرارة المختبر اعلى من 

 العامل الثامن.

ویضاف لكل  (75x10mm)ملیلتر في إنبوبة زجاجیة  0.1كل تخفیف من البالزما قید اإلختبار والقیاسیة یضاف من  .3

وینقل الى الحمام المائي على  (Factor VIII deficient)ملیلتر من البالزما الخالیة من العامل الثامن  0.1إنبوب

 .037Cدرجة 

دقائق، عند الدقیقة الخامسة یضاف 5الحمام المائي لمدة وتترك في  aPTTملیلتر من كاشف  0.1یضاف لكل إنبوبة .4

 ملیلتر من محلول كلورید الكالسیوم ویسجل الوقت الالزم للتخثر لكل تخفیف. 0.1

ملیلتر من بالزما خالیة  0.1و (OBS)ملیلتر من محلول  0.1وتتضمن  (Blank)یحضر مع التخافیف إنبوبة بالنك  .5

ملیلتر من محلول كلورید الكالسیوم. زمن تخثر محلول البالنك  0.1و aPTTملیلتر من كاشف  0.1من العامل الثامن و 

 المسجلة في المنحني القیاسي. FVIIIفعالیة من العامل الثامن  % 1یجب أن یكون أطول من زمن التخثر عند وجود 
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 % 100بإعتباره الفعالیة 1/10یرسم للمنحني القیاسي( لوغارتم التركیز مقابل زمن التخثر) ویعتمد التخفیف  .6

. ویتم الحصول على خطین متوازیین  % 25بإعتباره الفعالیة 1/40والتخفیف  % 50بإعتباره الفعالیة 1/20والتخفیف 

 .2- للبالزما قید اإلختبار والقیاس كما موضح بالشكل

  

  
  

 (APTT)ستین الجزئي المنشط او زمن الثرومبوبال (PT): مخطط االختبارات عند زیادة زمن البروثرمبین 1-شكل

 Kamal)) عن وجود مثبطات عوامل التخثر clotting factor deficiencyلتمیز حالة نقص عوامل التخثر (

et.al,.2007). 
  



  

 

  دراسة فسلجیة لألتزان الدموي في مرضى نزف الدم الوراثي

  ھداوي **حمید محمود مجید  **ھند طاھر النجار*مثنى عبد القادر الم

  

 

 

102Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

  

من فعالیة  %7: المنحني القیاسي لحساب نسبة فعالیة العامل الثامن للتخثر ( البالزما المختبرة اعاله تمتلك 2-شكل

 0.07xdl/485تحتوي البالزما المختبرة  dl \وحده 485یة، إذا كانت فعالیة العامل في البالزما القیاسیة العینة القیاس

=dl/46 .( وحدة  

  

  النتائج والمناقشة

على مرضى نزف الدم وشملت زمن البروثرومبین  Haemostatic testفحوصات األتزان الدموي 

Prothrombine time(PT) لجزئي المنشط و زمن الثرومبوبالستین اactivated Partial Thromboplastin Time 

(aPTT) وفعالیة العامل الثامن  للتخثر ,FVIII:C .وتم إستخراج المتوسط الحسابي لھذه الفحوصات  

ثانیة, وكانت القیمة  13.34أن معدل زمن التخثر للمرض كان  (PT)بین إختبار زمن تخثر البروثرومبین

  الى عدم وجود فروقات معنویة   (1)ثانیة. تشیر النتائج في الجدول  Normal value 13-12الطبیعیة 
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لدى المرضى بالموازنة مع القیم  aPTTوزمن الثرومبوبالستین الجزئي المنشط  PTزمن البروثرومبین (1)الجدول 

  الطبیعیة .

  زمن الثرومبوبالستین الجزئي المنشط/ ثانیة  زمن البروثرومبین / ثانیة

  المتوسط الحسابي للمرضى  القیم الطبیعیة  المتوسط الحسابي للمرضى  طبیعیةالقیم ال

13-12  13.34 41-25 83.13 

 

إن اإلرتفاع الطفیف لمجموعة المرضى بالموازنة مع القیم الطبیعیة لم یكن معنویاً.  PTفي قیاس زمن البروثرومبین

الذي یكون حساسأ  (Extrinsic system)تخثر الخارجي ویعكس إختبار زمن البروثرومبین الكفاءة اإلجمالیة لمسلك ال

لكنھ  II (Prothrombine)و بدرجة أقل العامل الثاني  Xو العاشر  VIIو السابع   Vللتغیرات في عوامل التخثر الخامس

في حالة تدني مستویات  (Fibrinogen)غیر مناسب للكشف عن التغیرات الحاصلة في مستویات الفایبرینوجین 

رینوجین أو في حالة وجود مثبطات. من خالل النتائج تبین إن جمیع المرضى المشمولین في ھذه الدراسة الیعانون من الفایب

  أي خلل في مكونات مسلك التخثر الخارجي.

 activated Partial Thromboplastin Timeبینت نتائج إختبار زمن الثرومبوبالستین الجزئي المنشط 

(aPTT)ثانیة, وتراوحت القیمة الطبیعیة  83.13ر للمرضى كان أن معدل زمن التخثNormal value  لطریقة القیاس

  )، وكان اإلرتفاع لمجموعة المرضى بالموازنة مع القیم الطبیعیة معنویاً.1-ثانیة (الجدوا 25-41المتبعة بین 

للمسار الداخلي   (non-specific test)إختبار غیر متخصص  aPTTان قیاس زمن الثرومبوبالستین الجزئي 

یكونان إختبار الغربلة األكثر فائدة للكشف عن النقص في عوامل  (PT)للتخثر, وباإلشتراك مع إختبار زمن البروثرومبین

أطول في  aPTT. كما أن زمن التخثر في إختبارXIIوالثاني عشر XIوالحادي عشر   IXوالتاسع  VIIIالتخثر الثامن 

و  Xوالعاشر  V(النقص في العوامل الخامس  Common Pathwayلمسار المشترك حالة أي نقص عوامل التخثر في ا

II وبدرجة أقل للفایبرینوجین ) وفي حالة توافر المثبطات . حیث تزداد قیمة زمن التخثر في إختبارaPTT  أما نتیجة حالة

. وھذه النتائج إتفقت ( Laffan et al.,2006)أونتیجة حالة مكتسبة  مثل أمراض الكبد  A,Bخلقیة مثل مرض الھیموفیلیا 

للمرضى المصابین بنزف الدم الوراثي  (PT)مع ماجاءت بھا كثیر من الدراسات التي إجتمعت على عدم تغیر زمن تخثر 

أكد وجود خلل في فعالیة وقف النزف الدموي لعوامل التخثر التي لھا عالقة في المسار الداخلي   aPTTأن نتائج إختبار

(Intrinsic  pathway)  لتخثر الدم والتي تشمل(FXI,FX,FIX,FVIII) (Chambrlain,1995)  وأن سبب اإلصابة

  .(Bolton and Pasi, 2003)بالمرض یعود الى نقص في أحدھا 
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ولتحدید العامل المسبب للنزیف یتم إختبار فعالیة كل عامل على حدة , جرت العادة البدء بقیاس تركیز العامل  

  .(Giangrande,2003;Turgeon,2004)حتمالیة العالیة المسببة للمرض الثامن للتخثر لإل

وقد بینت نتائج إختبار فعالیة العامل الثامن لدى المرضى إنخفاضاً معنویاً في فعالیة العامل الثامن لجمیع المرضى 

میع المرضى  الذین شملتھم موازنة بالقیم الطبیعیة. مبینا ان ج %30 -%0.46حیث تراوحت الفعالیة بین ) 2- (الجدول

حالة)  34( %77.78وبدرجات متفاوتھ حیث كان  Aعینة الدراسة یعانون من مرض نزف الدم الوراثي (الھیموفیلیا) نوع 

). في حین كان 5-1حالة) كانت من النوع المعتدل (الفعالیة  8( %17.78) و %1من النوع الحاد،(الفعالیة اقل من 

  .(2)) كما مبین بالشكل %35- الفعالیة 5ة)من النوع الخفیف (حال 2من المرضى ( 4.44%

  
  ) النسبة المؤیة % لفعالیة العامل الثامن لدى المرضى موازنة بالقیم الطبیعیة.2الجدول (

  المتوسط الحسابي للمرضى  القیم الطبیعیة ( %)  األنماط

  Severe  less than 1 0.46النمط الحاد 

   Moderate  1-5  2.04النمط المعتدل  

  Mild  5-35 30النمط الخفیف 

  

 
  . Aفعالیة العامل الثامن للتخثر لدى مرضى  الھیموفیلیا  (2)شكل 

34 

77.78% 
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ھذه النتائج تتفق مع الدراسات السابقة التي صنفت المرض تبعاً لمستوى فعالیة العامل الثامن بالبالزما الى ثالثة أنواع حاد 

Severe ومعتدل %1ل أقل من عندما یكون مستوى فعالیة العامModerate  عندما یكون مستوى  فعالیة العامل  بالبالزما

. حیث ان (Preston, et al ;2004)  % 35- 5عندما یكون مستوى فعالیة العامل بالبالزما من Mildوخفیف % 5- 1بین 

. لھ وظیفة أساسیة  Glycoproteinھو أحد بروتینات تخثر الدم ومن نوع البروتینات المرتبطة بالسكر FVIIIالثامن

. سجلت ھذه الدراسة (Kane and Davie,1988; Lenting et al.,1988)وجوھریة في عملیة  التخثر الداخلیة المنشأ 

حالة) في العینة المشمولة. قد یكون ذلك  34( %77.78الذي بلغ نسبة  Aنسبة مرتفعة للشكل الحاد من مرض الھیموفلیا 

في جین العامل  22ثیة المسببة للمرض الذي یكون في الغالب مرتبط مع انقالب اآلنترون انعكاسا لطبیعة الطفرات الورا

. ولحد معرفتنا فانھ التوجد في العراق (Rossetti et al., 2011)الثامن و التي یكون ترددھا اعلى من بقیة الطفرات 

  دراسات لتحدد نوع الطفرات المسببة للمرض.

  

  المصادر

1. Adcock D.M., Hoefiner D.M.,Kottke-Marchant K., Marlar R.A., Szamosi D.I.,Warunek 

D.J.(2008). Clinical and Laboratory Standards Institute. Collection, Transport, and 

Processing of Blood Specimens for Testing Plasma-Based Coagulation Assays: 

Approved Guideline— Fifth Edition. Wayne, Pa: CLSI; 2008. CLSI document H21-

A5. Vol. 28, No. 5. 

2. Bolton-Maggs, P.H.and Pasi, K .J.(2003):Haemophilia A and B. Lancet;361:180-91. 

3. Chamberlain G.(1995):Obstetries.6th .ed.EdwardArnold.London .NW.3BH. 

4. ChangS.H., et al. (2002) A "percent correction" formula for evaluation of mixing studies. 

Am J Clin Pathol, 117, 62-73. 

5. Dacie J.V. and Lewis S.M.(2002):Practical Haematology Churchill.6th ed Edinburgh.  

6. Di Michele DM, Gibb C, Lefkowitz JM, Ni Q, Gerber LM, Ganguly A. (2014)Severe and 

moderate haemophilia A and B in US females. Haemophilia. 20(2): 136-43. 

7. Giangrande P L.(2003):Six Characters in search of an author: the history of the 

nomenclature of Coagulation factors .Br J Haematol;121:703-12. 

8. GillChrist G S.; Piepgras D G.; Roskos R R.(1998): Neurologica Complication in 

haemophilia. In PochedlycC,ed.Haemophilia and the Child and adult .New York, Raven 

press:45-68. 

9. Hollestelle M.J.; Thinnes T. and Crain K.(2001):Tissuse distribution of factor VIII gene 

expression in Vivo: acloser look. J. Thromb Haemost.; 86:855-861. 



  

 

  دراسة فسلجیة لألتزان الدموي في مرضى نزف الدم الوراثي

  ھداوي **حمید محمود مجید  **ھند طاھر النجار*مثنى عبد القادر الم

  

 

 

106Vol: 11 No: 2 , April 2015 ISSN: 2222-8373  

10. Kamal A.H.; Tefferi A., and Pruthi R. K. , (2007): How to Interpret and Pursue an 

Abnormal Prothrombin Time, Activated Partial Thromboplastin Time, and Bleeding 

Time in Adults. Mayo Clin Proc.; 82(7):864-873. 

11. Kane W.H. and Davie E.W.(1988): Blood Coagulation factors V and VIII:Structural and 

Functional similarities and their relationship to hemorrhagic and thrombotic disorders. 

Blood:71:539-555. 
12. Kasper CK, Lin J.C.( 2007): Prevalence of sporadic and familial haemophilia. 

Haemophilia; 13: 90-92.  

13. Laffan M., Brown SA, Collins PW, et al.(2004). The diagnosis of von Willebrand 

disease: a guideline from the UK Haemophilia Centre Doctors' Organization. 

Haemophilia 10 (3): 199–217. 

14. Laffan M.; Mine R.; Dacie J.V. and Lewis S.M. (2006): Practical haematology.10th 

ed:380-401. 

15. Lenting P.J.; VanMourik J.A. and Mertens K. (1988):The life cycle of Coagulation factor 

VIII in View of its structure and function. Blood: 92.11; 3983-3996. 

16. Preston FE, Kitchen S, Jennings I, et al; (2004) SSC/ISTH classification of hemophilia A: 

can hemophilia center laboratories achieve the new criteria? J Thromb Haemost.; 

2(2):271-4. 

17. Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, Aronald D. M., Coller B., James P., NeunertT C. 

and Lillicarp D. ISTH/SSC joint VWF and Perinatal/Pediatric Hemostasis 

Subcommittees Working Group.(2010) ISTH/SSC bleeding assessment tool: a 

standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding 

disorders. J Thromb Haemost; 8 (9):2063-2065.  

18. Rossetti L C., Radic C P., Abelleyro M M., Larripa I B. and De Brasi C. D., (2011): 

Eighteen Years of Molecular Genotyping the Hemophilia Inversion Hotspot: From 

Southern Blot to Inverse Shifting-PCR. Int. J. Mol. Sci., 12, 7271-7285. 
19. Talib V.H., (1996): A handbook of medical laboratory technology, W.H.O. CBS. 

Publishers and Distributors. 

20. Turgeon M. L., (2004): Clinical Hematology Theory and procedures.4th edition: 381. 
 


