
Какво се случва в кръвта 
на човек, страдащ от 
хемофилия А?
При здрав човек протеини, 
наречени фактори на 
кръвосъсирването, действат 
заедно, за да се формира кръвен 
съсирек и така да помогнат за 
спиране на кървенето.

Без лечение хората с хемофилия А 
може да страдат от:

Лесно насиняване Многократно кървене в 
мускулите и ставите, което в 

дългосрочен план може да доведе 
до инвалидизиране или ставни 

заболявания4,5

Спонтанно настъпил 
кръвоизлив може да бъде 

животозастрашаващ, ако 
възникне в жизненоважни органи, 

като например мозъка6 

Продължително и 
неконтролируемо 

кървене след нараняване 
или операция2

Има много видове 
лечение за 
хемофилия А:
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За пациентите с 
хемофилия А и 
инхибитори може да 
се препоръча и 
провеждане на 
„индукция на имунен 
толеранс“ (ИИТ), при 
която на пациента се 
дават много високи 
дози фактор VIII за 
дълъг период от 
време.2

Намирането на вена за интравенозното 
приложение на фактор VIII може да 
бъде трудно при някои пациенти, 
особено при децата.7

Хемофилията е сериозно, 
наследствено заболяване, свързано с 
нарушено кръвосъсирване – при 
него кръвта не се съсирва 
правилно, а това води до 
неконтролируемо кървене, което може 
да възникне спонтанно или след 
травма.

Хемофилия може драстично 
да влоши качеството на 
живот на пациентите, на 
техните семейства и на хората, 
които се грижат за тях.1

Фактор VIII-заместителна терапия 
може да се прилага и само при 
необходимост (т.е. в зависимост от 
необходимостта от лечение на 
настъпил кръвоизлив)

Профилактиката представлява редовно 
приложение на хемостатични 
медикаменти, с цел да се предотвратят 
кръвоизливите и да се позволи на хората 
с хемофилия А да водят активен начин 
на живот и да постигнат качество на 
живот, сравнимо с това при хората без 
хемофилия А.2 Профилактиката е стандарт 
в медицинската грижа за пациентите с 
тежка форма на хемофилия А и при 
определени пациенти със средно тежка 
форма на хемофилия А.2

Терапията се прилага интравенозно2 
от пациента или от лицето, полагащо 
грижи за него.

ИИТ може да отнеме много 
години, да е много скъпа и е 
неуспешна при 

Лечение на инхибиторите: 
ИИТ и байпас продукти

Около един на всеки четирима… … развиват „инхибитори“ 
към фактор 
VIII-заместителните 
терапии.2,8

Инхибиторите са антитела, 
които атакуват и унищожават 
приложения фактор VIII, 
защото го разпознават като 
чужд за организма.9 Това е 
едно от най-сериозните 
усложнения на 
заместителното лечение с 
фактор FVIII10

Пациентите с хемофилия А и 
инхибитори могат да получават 
профилактика и с нефакторна 
терапия. Когато профилактиката с 
нефакторна терапия не е налична или 
при настъпване на кръвоизлив по 
време на профилактиката, може да са 
необходими инфузии с байпас 
продукти.2 Те обаче са с кратко 
действие, необходимо е да се прилагат 
често и осигуряват променлив контрол 
на кървенето.13

Какво е 
   хемофилия А?

Хемофилия А  е най-често 
срещаната форма на заболяването - 

35-39% 
от тях имат 

тежка форма на 
хемофилия.3

900,000

вследствие на което 
кръвта им не може 
да се съсирва 
правилно.

фактор
VIII

При пациентите с хемофилия А 
липсва напълно или няма 
достатъчно количество на 
един от факторите на 
кръвосъсирването, наречен 

и един на всеки 20…

25-30% 5-10%

~30%
от хората.11,12

от хората с тежка 
хемофилия А 

от хората с лека до средно 
тежка хемофилия А

Профилактичното лечение може 
да се прилага интравенозно или 
подкожно.2 Лечението с 
нефакторни терапии може да се 
прилага у дома през доста 
големи интервали от време – 
веднъж на две или четири 
седмици. Това улеснява 
пациентите с хемофилия да се 
придържат към лечението си и 
да имат относително нормален 
начин на живот.2

в световен мащаб засяга

души,2,3

като

Профилактика

Епизодично приложение на фактор VIII
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