हिमोहिहिया
हिमोहिहिया म्िणजे काय?
हिमोहिहिया िा एक रक्तस्त्राव हवकार आिे जो रक्ताच्या गठु ळ्या तयार करण्याच्या क्षमतेमध्ये समस्येमळ
ु े िोतो. हिमोहिहियामळ
ु े व्यक्तीिा
सामान्यपेक्षा जास्त आहि जास्त वेळ रक्तस्त्राव िोतो. कािी रक्तपेशी आहि पदार्थ सामान्यतः गठु ळ्या तयार करतात आहि रक्तस्त्राव र्ाबां वतात.
यामध्ये प्िेटिेट्स, क्िॉहटांग िॅ क्टर, हव्िटॅहमन के आहि िायहिनोजेन याांचा समावेश िोतो. प्िेटिेट्स िे एक प्रकारचे रक्त पेशी आिेत जे
रक्ताच्या गठु ळ्या तयार करण्यास मदत करतात. रक्त गोठण्याचे घटक िे प्रहर्ने आिेत जे रक्त गोठण्यासाठी प्िेटिेटसि कायथ करतात.
हिमोहिहिया सिसा परुु षाांमध्ये िोतो.
हिमोहिहियाचे प्रकार आहण स्तर काय आिेत?
हिमोहिहियाचे २ सामान्य प्रकार म्ििजे हिमोहिहिया ए आहि
हिमोहिहिया बी. हिमोहिहिया ए म्ििजे गठु ळ्या घटक VIII
(आठ) ची पातळी सामान्यपेक्षा कमी असिे. हिमोहिहिया बी
म्ििजे क्िॉहटांग िॅ क्टर IX (नऊ) ची पातळी सामान्यपेक्षा कमी
असिे. हिमोहिहिया सौम्य, मध्यम हकांवा गांभीर असू शकतो. िे
क्िोहटांग िॅ क्टरच्या प्रमािात हकांवा तमु च्याकडे असिेल्या
रक्तस्रावाच्या प्रमािावर आधाररत आिे. रक्तस्त्राव प्रमाि म्ििजे
रक्तस्त्राव जो हकत्येक हमहनटाांपेक्षा जास्त काळ हटकतो.
 सौम्य: व्यक्तीच्या रक्तामध्ये कािी प्रमािात गोठिे घटक
हियाशीि असतात. एखाद्या व्यक्तीिा शस्त्रहियेनतां र
हकांवा गांभीर दख
ु ापतीनांतरच गांभीर रक्तस्त्राव िोऊ शकतो.
 मध्यम: व्यक्तीच्या रक्तामध्ये गोठिे घटकाांची हिया कमी असते. एखाद्या व्यक्तीस अचानक उद्भविारे रक्तस्त्राव असू शकतात. एखाद्या
व्यक्तीिा कोित्यािी प्रकारची दख
ु ापत हकांवा शस्त्रहिया असल्यास त्या व्यक्तीिा मोठ्या प्रमािात रक्तस्त्राव िोण्याची शक्यता असते.
 गांभीर: व्यक्तीच्या रक्तात गोठण्याचे घटक िार कमी असतात. व्यक्तीिा साांधे, स्नायू आहि शरीराच्या इतर भागात अचानक रक्तस्त्राव
िोऊ शकतो.
हिमोहिहिया कशामुळे िोतो?
एखाद्या व्यक्तीचा जन्म हिमोहिहिया सोबत िोतो. हिमोहिहिया A आहि B िे सिसा कुटुांबातीि सिसा वारशाने हमळतात. याचा अर्थ
हिमोहिहिया कुटुांबात चाितो. जनक
ु पािकाांकडून मि
ु ाकडे जाते. एक स्त्री िीमोहिहियाचे जनक
ु घेऊन पढु ीि हपढीस देऊ शकते, परांतु त्या
स्त्रीिा हिमोहिहिया िोत नािी.
हिमोहिहियाची हचन्िे आहण िक्षणे काय आिेत?







हिरड्या हकांवा नाकातनू वारांवार रक्तस्त्राव िोिे
जखमामां ळ
ु े हकांवा शस्त्रहिया हकांवा दतां शस्त्रहिया नतां र जास्त रक्तस्त्राव
वेदनादायक जखम जे तम्ु िी शरीराच्या एखाद्या भागािा आदळल्यानतां र सिजपिे तयार िोते
हवष्टा काळी असते
गि
ु ाबी हकांवा िाि रांगाचे मत्रू
वेदनादायक हकांवा सजु िेिे साधां े

हिमोहिहियाचे हिदाि कसे के िे जाते?
 रक्त तपासिी

हिमोहिहियाचा उपचार कसा के िा जातो?
ररप्िेसमेंट र्ेरपी: कािी रक्तपेशी, जयाांना िॅ क्टर कॉन्सन्रेट्स म्िितात, रक्त गोठण्यास आहि रक्तस्त्राव र्ाांबण्यास मदत करतात. ते रक्तातीि
कमी असिेल्या क्िोहटांग िॅ क्टरची जागा घेतात. गांभीर हिमोहिहियासाठी, िा उपचार दर आठवड्यात 2 हकांवा अहधक वेळा हनधाथररत के िा
जाऊ शकतो.
 औषधे:
o अँटीहिहिनोहिहटक प्रहर्ने: िी औषधे रक्ताच्या गठु ळ्या िोण्यापासनू रोखतात. िे तोंड, नाक हकांवा ओटीपोटात रक्तस्त्राव
र्ाांबवण्यासाठी वापरिे जाऊ शकतात.
o डेस्मोप्रेहसन: िे असे औषध आिे जे रक्तातीि गठु ळ्या घटकाांचे प्रमाि वाढहवण्यात मदत करे ि.
o वेदना औषधे: ऍहस्पररन आहि NSAIDs टाळा कारि ते रक्तस्त्राव िोण्याचा धोका वाढवतात.
 हस्टरॉइड औषध: िे साांधे हकांवा ऊतींमधीि सजू कमी करण्यासाठी हदिे जाऊ शकते.
 शारीररक आहि ऑक्यपु ेशनि र्ेरपी: जर रक्तस्त्रावामळ
ु े साांधे हकांवा स्नायांनू ा इजा झािी असेि तर रुग्िािा शारीररक उपचाराांची
आवश्यकता असू शकते. शारीररक र्ेरहपस्ट साांधे आहि स्नायांनू ा सरु हक्षतपिे व्यायाम करण्यास मदत करे ि. व्यावसाहयक र्ेरपी देखीि
आवश्यक असू शकते. एक ऑक्यपु ेशनि र्ेरहपस्ट दैनांहदन हियाकिापाांमध्ये मदत करण्यासाठी कौशल्ये हशकवतो.
 शस्त्रहिया: साांध्यातीि रक्तस्रावामळ
ु े िोिारे नक
ु सान दरुु स्त करण्यासाठी आर्थ्रोप्िास्टीसारख्या शस्त्रहियेची आवश्यकता असू शकते.

