17 април - Световен ден на борбата с хемофилията

Да протегнем ръка е първата стъпка към
осигуряването на грижа
На 17 април ще отбележим за 29-ти път Световния ден на борбата с
хемофилията. Тази година той ще премине под мотото - „Да протегнем ръка е
първата стъпка към осигуряването на грижа“, а основният му фокус ще бъде
идентифицирането на нови партньори и членове на обществото на хората с
нарушено кръвосъсирване.
Същност
Хемофилията е болест на нарушеното кръвосъсирване (коагулопатия). При
хората с тази диагноза кървенето продължава по-дълго, отколкото при
останалите, което може да доведе до животозастрашаващи състояния. Това е
така, защото кръвта на тази група пациенти не съдържа достатъчно
количество кръвосъсирващ фактор (специфичен белтък).
Видове
Хемофилията е вродено заболяване и се дели на няколко вида в зависимост
от вида на дефицита на кръвосъсирващия фактор. При недостиг на
коагулационен фактор VIII говорим за Хемофилия А, а при дефицит на
фактор IX – за хемофилия В. И двете заболявания са свързани с Ххромозомата и засягат изключително мъже. Жените са предимно носителки
на заболяването. При майка с хемофилия съществува 50% вероятност синът
й да е болен или дъщеря й да е носителка на заболяването. Понякога
хемофилията може да възникне и без семейна предистория. Около 30% от
пациентите не наследяват болестта, а я отключват чрез настъпили мутации
на собствените си гени.
Честота
Хемофилията е рядко заболяване. Тя засяга 1 на 10 000 или около 400 000
души в света. Пациентите с тази диагноза в България са около 630 (560 с
хемофилия А и 70 с хемофилия В), от които 110 са деца. Хемофилията се
среща с еднаква честота във всички етнически групи и раси. С хемофилия А
е приблизително всеки 1 на 6 000 мъже, а с хемофилия В – 1 на 30 000.
Ново Нордиск и хемофилията
Хемофилията е едно от направленията, по които Ново Нордиск търси
иновативни решения за проблемите на пациентите в цял свят. Повече за това
може да видите ТУК .

