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 تقديم 
 فقر الدم المنجل  يع
 
من المش             اجل الص             حية واالجتماعية المهمة   د

  
 
  يكيه فيه    ا زوا  األ  وخ    اص                  ة ق

ىل  إ ق    ارب مم    ا يؤدي  المجتمع    ات الن 

ن مع ان اة  إذل ك ف ع داد المص              ابي   به ذا المرض وفض              ال عن  أمض              اعف ة  

يجاد  إالمص     ابي   وذوي  هم تثي  لديهم العديد من التس     ا الت والبح  عن 

 . الحلول العالجية والوقائية

طب  اء  أخوات من  خوة واأل ف  اض               ل واأل وعلي  ه فق  د توفق المؤلفون األ

ش              يق   س              لوبإالعلم  ب مراض ال دم الوراثي ة لتق ديم ه ذا ال دلي ل  أمركز  

  تتعلق بمرض فقر ال    دم المنجل   أوجمي    ل لتوض              يح  
هم الجوان    ب الن 

   ولإلجابة
 
  التعايش    عن التس           ا الت المثارة ليكون عونا

 
للمريض وذويه ق

 مع المرض وتجنب
 
حول  خر لتثقيف المجتمع  آلمضاعفات، ومن جانب  ل  ا

 تقليل االصابات المستقبلية. كيفية 

ث  ىل رص              ي د الجمعي ة العراقي ة للبحو ج دي دة إوب ذل ك تض              اف ثمرة 

 الموىل العل  القدير دوام التوفيق. 
 والدراسات الطبية سائلي  

 

 

 مي  خلفسعد عبد األ أ  كتور د ال

 مراض الدم الشيري أاستشاري 

 مراض الدم عضو الجمعية العراقية أل 

 مراض الدم الوراثيةمركز البرصة أل 

 ورام للبالغي   مركز األ
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 المقدمة 
  تص      يب الدم وتؤدي  

فقر الدم المنجل  هو أحد األمراض الوراثية الن 

  الع الم  فقر ال دم ونوب ات األلم الش              دي دة للمص              ابي   إىل  
 
حي   يوج د ق

كيه من س      تة أ مليون حامل للص      فة الوراثية للمرض و   300اليوم أكيه من  

 . ألف طفل مصاب به 300ويولد سنويا أكيه من ماليي   مصاب 

  العراق 
 
  وينتش                  ر هذا المرض ق

 
 أيض  ا

 
  المناطق الجنوبية    خص  وص  ا
 
ق

  البص                رة عن  نس بة  حي  تزيد منه  
 
 لص فة فقر الدم المنجل  ق

الحاملي  

المرض  6) والتخفيف من مع     ان     اة  %( ولغرض الح     د من انتش                  ار ه     ذا 

  المص              ابي   ب ه وذوي  هم اني  
 
الجمعي ة   ى ع دد من األطب اء االختص              اص ق

الدراسات الطبية إلعداد دليل علم  وعمل  مختص        ر  العراقية للبحوث و 

يه      دف   المنجل   ال      دم   فقر 
الطبي      ة  إىل  ون      افع لمرض  المعلوم      ة  توفي  

الرص         ينة والض                                رورية لهم    يس         تعينوا بها عل مرض         هم من خالل  

عراض        ه  أتس        لحهم بالمعرفة الص        حية عن المرض وكيفية منع أو تقليل  

  
 تواجه المريض.  ومضاعفاته والتغلب عل المصاعب الن 

ن ه ذا ال دلي ل هو الس               ادس ض              من إص               دارات الجمعي ة العراقي ة  إ

   
خ ذت عل ع اتقه ا أن تق دم ك ل م ا هو أللبحوث وال دراس              ات الطبي ة الن 

ري ومتاح بس           هولة لمحتاجيه كجزء من                           جديد ومفيد بش            ل عص           

 واجباتها اإلنسانية والعلمية. 

  أن يتقبل هذا العمل  ىل  انس              ل هللا تع
 
 لوجهه ويجعله نافعا

 
خالص             ا

 .  لعباده انه سميع مجيب والحمد هلل رب العالمي  

 المؤلفون 
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 تمهيد 
 

ار فقر ال  دم المنجل  وكيفي  ة الوق  اي  ة  أقب  ل الح  دي    عن  
عراض وأض 

منها علينا التعرف عل الوض     ع الطبيل  والوايفة الطبيعية لكريات الدم 

 .  الطبيل 
 الحمراء والهيموغلوبي  

    نس        تطيع فهم أس        باب المرض وكيف تحص       ل  مر أوهذا  
 
مهم جدا

ذا عرفن  ا كيف يعم  ل المرض  إعراض والمض               اعف  ات بش                 ل دقيق، ف  األ 

اره وبالتاىل  تقليل حدوث األعراض ومنع  أاس            تطعنا مواجهته وتقليل  
ض 

 أقل حد ممكن. إىل حصول المضاعفات أو تقليلها 

  الص    فحات التالية بعض المعلومات المه 
 
مة بش     ل لذلك س    نذكر ق

ر ولكن بوضوح وسهولة عن تركيب ووايفة كريات الدم الحمراء      مختص

  تغيي   
 
ومكون اته ا وأنواع الهيموغلوبي   وتركيب ه والخل ل ال ذي يتس                ب ق

  الكري   ة الحمراء ال   ذي يؤدي  
 
وتيني   ة ق تعطي  ل  إىل  س              لور المركب   ات الي 

  مناطق مختلفة  ال وما ينجم عنه من مش       اجلعملها بش        ل فعّ 
 
  عديدة ق

  جسم االنسان هذا المصنع العظيم والعجيب
 
 . ق
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 كريات الدم الحمراء 
 

  8قطره ا كري ات ال دم الحمراء عب ارة عن أقراص مقعرة الج انبي   مرن ة 

)المليمي  الواحد يس             اوي ألف مايكرون(  مايكرون   2مايكرون وس             مكها  

 ولها قابلية  
 
ة جدا ات الدموية الص          غي    الش          عي 

 
بفض          ل ش           لها  المرور ق

 وبس ب لونها األحمر اكتسب الدم لونه األحمر منها.  ،ومرونتها العالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إىل من الحويص      الت الرئوية    األوكس      جي   نقل    : يفتها الرئيس      يةاو 

من خالل  بواس            طة الهيموغلوبي   الموجود داخلها  نحاء الجس            م أكافة 

  
 
 الس تمرار    األوعيةمرورها ق

 
وري جدا الدموية وال يخف  أن هذا الدور ض 

 فقط  120، ال ننس أن نذكر أن عمر الكرية الحمراء يبلغ الحياة
 
 . يوما

      :  الهيموغلوبي  

  مكون من جزئي   هما: 
 وهو مركب بروتين 

مرك       ب   -1 وهو  األحمر  الهيم:  اللون  ويمنح  الح       دي       د  يحتوي عل 

 للكرية الدموية. 

: وهو مركب من  -2 وتينية. زوجي   من السالسل الالغلوبي    ي 

كرية دم حمراء  
 طبيعية 
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 أنواع الهيموغلوبي   
 

 عل نوع الس              الس                 ل
 
وتيني    ة  للهيموغلوبي   ع    دة أنواع اعتم    ادا   الي 

 :  وكما يل 
 المكونة للغلوبي  

 :A  هيموغلوبي    -1

 الطبيل  عند معظم ال ش          ر ويتكون  
سلسلتي   من وهو الهيموغلوبي  

مركب الهيم  إىل باإلض افة  (  بيتا)  وس لس لتي   من نوع (  ألفا) من نوع 

 . يد الحاوي للحد

 :F  هيموغلوبي    -2

  دم الجني   داخ ل الرحم وبع د الوالدة  
 
وهو الهيموغلوبي   الموجود ق

خالل األش              هر األربع   ة األوىل من العمر    Aنوع  إىل  يتحول ت   دريجي   ا  

  األوكس       جي   ب نه يمتلك قابلية عل امتص       اص   Fويمتاز هيموغلوبي    

 من هيموغلوبي    
اع   Aأكيه   األوكس         جي   وبذلك يس         تطيع الجني   اني  

من خالل المشيمة حي  يمر دم الجني   الحاوي    م بسهولةمن دم األ 

  تحتوي عل    Fعل هيموغلوبي    
ات ال دموي ة لالم الن  بقرب الش              عي 

 .Aدمها المكون من هيموغلوبي   

   
 
 (ألف     ا)  الغلوبي   من س              لس              لتي   من نوعيتكون    Fهيموغلوبي    ق

 . (  كاما  ) وسلسلتي   من نوع

 :A2  هيموغلوبي    -3

 طبيل   
 وهو هيموغلوبي  

 
عند معظم ال ش              ر يوجد بنسبة قليلة جدا

 A2هيموغلوبي    ويتكون  لكنه يزداد عند إص   ابة االنس   ان بالثالس   يميا 

باإلض   افة  (   دلتا  )  وس   لس   لتي   من نوع(    ألفا  ) من س   لس   لتي   من نوع

 لحديد. عل امركب الهيم الحاوي إىل 
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 : Sهيموغلوبي    -4

ناتج عن  المس ب لمرض فقر الدم المنجل  وهو  هيموغلوبي    ال  وهو 

عنها   نتج  وراثية  حمض غهيمو طفرة  فيه  يحل  طبيل   غي    
لوبي  

حمض محل  سلسلة  لوتاميك  كال  الفالي    من  السادس  الموضع    
 
ق

من    (بيتا)بروتي         146المكونة 
 
أمينيا  

 
جعل  حمضا   

 
ق يتس ب  مما 

للذوبان تحت تغالهيمو  أقل قابلية  ات  لوبي    ة  قليل ال  األوكسجي   ركي  

  ش ل منجل إىل  خاليا الدم الحمراء  ش ل  ه  بلورات تشوّ إىل  ويتحول  

 . الدموية  األوعيةلها قابلية االلتصاق ب  ،وتكون غي  مرنة ولزجة 
 

 

 

 

 

 

 الخالصة: 

 عل  هيمو توجد عدة أنواع من ال
 
وتينية  غلوبي   اعتمادا نوع السالسل الي 

 المكونة له. 

 حمض  141مكونة من  ال  (ألفا)سلسلة  مثل  
 
 أميني  ا

 
سلسلة  و   مرتبة كسلسلة  ا

 حمض 146مكونة من ال  (بيتا)
 
 أميني ا

 
 . مرتبة كسلسلة ا

المنجل  هو طفرة جينية أدت   الدم  تبدل  إىل  س ب حصول مرض فقر 

وهو   االمينية  االحماض  الفالي    حمض  إىل  الكلوتاميك  حامض  أحد 

  سلسلة 
 
  الموقع السادس ق

 
 . (بيتا)الموجود ق

 دق خلقه وما أعظم ش نه! أفسبحان الخالق العظيم ما 

كرية دم 
حمراء  
 طبيعية 

ية دم  خل
حمراء  
 يةمنجل
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 فقر الدم المنجل  
 : مما سبق تعرفنا عل

بواسطة احتوائها عل    األوكسجي   نقل    هو دور كريات الدم الحمراء   -1

     األوكسجي   الهيموغلوبي   الذي يمتص  
 
  تراكي   عالية ق

 
عند توافره ق

وي الرئوية  من  حرر  ت الحويصالت  عند   الهيموغلوبي   األوكسجي   

   
 
ق ه  تراكي   الدقة أانخفاض    

 
ق غاية  بعملية  األخرى  الجسم  نسجة 

 واالتقان. 

الحاوي عل الحديد    "الهيم"هما  ن الهيموغلوبي   مكون من جزئي    أ -2

و  لألوكسجي    السالسل    "الغلوبي   "  الناقل  من  زوجي    من  المكون 

   
 
  تمنح الكرية الحمراء مرونتها وقابليتها عل المرور ق

وتينية الن  الي 

لتوصل   الضيقة  الدموية  ات     إىل    األوكسجي   الشعي 
 
ق نقطة  أبعد 

 جسم االنسان. 

األ  -3 أحد  تبدل    
 
ق تسببت  جينية  طفرة  أن    األمينية  ماض  حعرفنا 

 
ق

(  S)  يسمنوع آخر  إىل  ن يتحول الهيموغلوبي    أإىل    تأد  (بيتا)سلسلة  

  اروف محددة مثل قلة    الذيو 
 
  األوكسجي   يفقد خصائصه النافعة ق

الهيموغلوبي     فيتحول  قليال  الدم  زيادة حموضة  إىل  السائل  (  S)أو 

  الكرية الحمراء فيشوّ 
 
سب ق إىل  له  ويحوّ ه ش لها القرض   بلورات ويي 

المنجل ويجعلها فاقدة للمرونة ومتصلبة وهشة سهلة   ش ل يشبه 

بجدران   تلتصق  لزجة  يجعلها  وكذلك  والتفتت    األوعية التكش 

   األوعيةالدموية وكل ذلك يس ب انسداد  
ّ
ة وتحط الصغي  م  الدموية 

ة حي  يبلغ عمر الكرية الحمراء    الكريات الدموية بداخلها بشعة كبي 

 فقط مقارنة مع    20-10المنجلية  
 
يوما عمر الكرية الحمراء    120يوما

ات بمجموعها تسم فقر الدم المنجل    الطبيعية  . وهذه التغي 
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 فقر الدم المنجل   أنواع
 
 
 
  فقر الدم المنجل   (جيناتمورثات )قسم األشخاص الذين يحملون ي

 قسمي   هما: إىل 

 
1-  :  الحاملون لصفة فقر الدم المنجل 

المنجل    الدم  لفقر  فقط  واحدة  مورثة  يحملون  األشخاص  هؤالء 

حصلوا عليها من أحد الوالدين، وهم يعيشون بش ل طبيل  وال تظهر  

يتعرضون  عندما   
 
نادرا إال  المنجل   الدم  فقر  مرض  أعراض  عليهم 

 لظروف صحية قاسية فقط. 

  العالم.  300يوجد 
 
 مليون حامل لصفة فقر الدم المنجل  ق

 

: المصابو  -2  ن بفقر الدم المنجل 

لفقر الدم المنجل  حصلوا عليها    تي   هؤالء األشخاص يحملون مورث

ؤالء تظهر عليهم أعراض مرض فقر الدم المنجل  ن، وه والدي ال  كال من  

الوع   مستوى  عل  ومضاعفاته  المرض  شدة  وتعتمد  الطفولة  منذ 

  يتلقاها المصاب
 . الصىح  والرعاية الطبية الن 

 ما يكون والدا المصاب من األقارب 
 
 مالحظة: غالبا
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 قسم اوي

 
 المصابون بفقر الدم المنجل  أيضا

: إىل لمرض   عدة أنواع ه 

 

العرب    -1 النوع  المنجل   الدم  ا  : فقر  يكون كال  عندما   لوالدين ويحدث 

المنجل   ي   حامل الدم   هما مصابو كالأ لصفة فقر 
 
أحدهما مصاب  ا  أو 

 
  ا

 
ا
  العراق  لصفة فقر الدم المنجل     واآلخر حامل

 
وهو النمط السائد ق

  F  و   Sغلوبي    و الهيممن  والجزيرة العربية والذي يتمي   بوجود نوعي    

شدة ليكون أقل  خي  عل التخفيف من وط ة المرض  حي  يعمل األ 

  من 
  النوع االفريف 

 
 . السائد عالميا

   لوالدينحد اأويحدث عندما يكون    : المنجل  البحريفقر الدم   -2
ا
  حامل

 أ
 
 بفقر الدم المنجل  واآل   و مصابا

ا
 و مصابأ  خر حامل

 
بفقر الدم البحري   ا

 : صنفي   إىل وينقسم 

الصفري   • النوع  البحري  بنمط  :    S/ß 0المنجل   يتمي    والذي 

  . عراض والمضاعفاترسيري مشابه لفقر الدم المنجل  من حي  األ 

 :    S/ß  +  البحري الموجب المنجل    •
 
بنمط رسيري   ويتمي   عموما

 قد يكون فيه المريض م
 
   . دوريبش ل لنقل الدم   حتاجا

  HbS omanو    أ  HbSCخرى مثل نمط  أ صناف منجلية  أ  توجد  •

ها.   وغي 

 

  العالم حي     ةيوجد أكيه من ست
 
 مصاب بفقر الدم المنجل  ق

ماليي  

 
 
  أفريقيا   300أكيه من    يولد سنويا

 
ألف مولود مصاب بفقر الدم أغلبهم ق

ق األوسط وحوض البحر المتوسط   . والهند  والشر
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؟ كيف ينتقل  مرض فقر الدم المنجل 
  أي    مرض فقر ال دم المنجل  غي  مع د  

ن ه ينتق ل من إلكن ه مرض ورابه

 األبناء عن طريق المورثات. ىل إالوالدين 

  الذراع القص      ي    (بيتا)فالمورثة المس      ؤولة عن ص      نع س      لس      لة  
 
تقع ق

  خالياه    46لإلنس           ان  لإلنس           ان ) 11للكروموس           وم رقم 
 
كروموس           وم ق

قد تكون س        ليمة أو مص        ابة بطفرة وراثية تس         ب فقر الدم  الجس        دية(

 وهذه المورثة بدورها  
 
تنتقل من األب أو األم عي   المنجل  كما ذكرنا سابقا

تها القادمة من األب أو األم.   الحيمن أو البويضة لتتحد مع نظي 

 احدإفإن كانت  
ا
لص    فة   هما س    ليمة واألخرى مص    ابة كان الطفل حامل

  ي    مص           ابتي   ا المورثتتفقر الدم المنجل  وان كانت كل
 
 كان الطفل مص           ابا

  كاي   هما س ليمتتابفقر الدم المنجل  وإن كانت كل
 
والحمد   ن الطفل س ليما

 هلل تعاىل. 

 ين أو كلياحتماالت اإلصابة إذا كان أحد الوالد
ا
 لصفة المنجل    هما حامل

 

 

 

 

 
 

 

 

 سليم حامل  سليم حامل   سليم حامل  حامل  مصاب
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 فقر الدم المنجل   الوقاية من
 

األبن  اء من إىل    انتق  ال  هالطريق  ة الوحي  دة للوق  اي  ة من المرض ه  منع  

 جراء الفحوصات قبل الزوا  من قبل الرجل والمرأة. إخالل 

 
ي
يكون الرج   ل والمرأة    ولغرض منع والدة أطف   ال مص                ابي   يج   ب أ 

 الحاالت التالية:  ىحدإالمقبالن عل الزوا  

 

. كالهما مصابان وعندها سيكون جميع  -1  أبنائهم مصابي  

أحدهما مص       اب واآلخر حامل لص       فة فقر الدم المنجل  وعندها   -2

 . %50ه  يولد لهما سيكون احتمال إصابة كل طفل 

وعندها س  يكون احتمال    كالهما يحمالن ص  فة فقر الدم المنجل   -3

 . %25ه   يولد لهما  إصابة كل طفل

 

 مص               ابي   بفقأف الح  االت الثالث ة أعاله يمكن أن ينجبوا 
ا
ر ال دم طف  ا 

 أص        حاء أو حاملي    
ا
، أما الحاالت التالية فيمكن ان ينجبوا اطفا  المنجل 

 للصفة فقط. 

 

 كالهما سليمان وعندها سيكون جميع أطفالهم أصحاء.  -1

أحدهما س            ليم واآلخر حامل لص            فة فقر الدم المنجل  وعندها   -2

 
ا
 ولكن يمكن أن يكون حامل

 
  س    يكون احتمال إص    ابة الطفل ص    فرا

  كل حمل %50احتمال تبلغ  بنسبةالمنجلية للصفة 
 
 . ق
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 أعراض مرض فقر الدم المنجل  
 

  باختص       ار س       نذكرها  بها فقر الدم المنجل   بعديدة يس       أعراض  توجد 

 : نم امع بيان سببها    نتمكن من تفاديها قدر اإل 

 

رسع  ة تحل  ل كري  ات ال  دم الش              حوب الن  اجم عن فقر ال  دم بس                 ب   -1

  حي   الكري ات الطبيعي ة    20يتج اوز عمره ا المنجلي ة حي   ال  
 
 ق
 
يوم ا

.  120عمرها 
 
 يوما

2-  
ّ
  نس جةاأل إىل   األوكس جي   ة وص ول الش عور بالتعب واالرهاق نتيجة قل

 . بس ب فقر الدم

ة   -3 قان نتيجة كيه ( الناجمة عن رسعة  إالي  وبي   نتا  مادة الصفراء )البلي 

ة تحلل كريات الدم  . الحمراء  وكيه

  األطراف ن اجم  ة عن انس               داد   -4
 
ال دموي ة  األوعي  ةنوب ات ألم متكررة ق

ة نتيجة التص      اق ال ة ببعض      ها البعض وبجدران  يالمنجل  خاليا الص      غي 

الدموية بس           ب ش           لها المنجل  ولزوجتها وينجم عن ذلك    األوعية

والغذاء لألنس      جة وموت الخاليا فيس       ب    األوكس      جي   عدم وص      ول  

   ذلك الش     عور باأللم الش     ديد 
 
   ق

 
 مناطق مختلفة من الجس     م وربما ق

 
 
  . العظام أيضا
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ال دموية    األوعي ةنتيج ة انس              داد  عن د األطف ال تورم الي دين والق دمي    -5

ة بال  المنجلية.  خاليا الصغي 

اتها الدموية   -6 ضعف البص           ر نتيجة تلف الشبكية بس ب انسداد شعي 

 المنجلية.  خاليا بال

ية والحم بش          ل متكرر وربما   -7 الدم   تجرثماإلص         ابة بالعدوى البكتي 

ي    ا     تنقي    ة ال    دم من البكي 
 
نتيج    ة تلف الطح    ال )وهو عض              و مهم ق

اته الدموية بال   خاليا واالجس       ام الغريبة( بس        ب تكرار انس       داد ش       عي 

 إىل المنجلية مما يؤدي 
 
كجزء  واض         محالله فيفقد دوره    تلفه تدريجيا

 سم. مناعة الج مهم من

وكذلك لفقدان طاقة    األوكسجي   ت خر النمو ونقص الوزن نتيجة قلة  -8

  تصنيع كريات الدم بش ل كثيف لتعويض  
 
الجسم والمواد الغذائية ق

 تحللها الشي    ع. 

واستهالر    األوكسجي   ت خر البلوغ الجنس ي نتيجة ت خر النمو ونقص   -9

 طاقة الجسم. 

جة التعب  بة نتيآاض         طرابات نفس         ية مثل الش         عور بالحزن والك -10

 واالرهاق ونوبات األلم المتكررة. 
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 مضاعفات فقر الدم المنجل  
ة مثلدم المنجل  الفقر ليمكن   : أن يس ب مضاعفات خطي 

  الخاليا المنجلية    تتس            ب قد   : ة الدماغيةجلطال -1
 
  األوعيةانس           داد ق

  أح د أجزاء ال دم اغ فتؤدي  ال 
 
  بعض  أش              ل ل  إىل  دموي ة ق

 
و ض              عف ق

  ص              عوب   األطراف أو  
 
أو ش              عور   لوع  لفق   دان    و أ الكالم  ة مف   اجف   ة ق

  الوجه أو األطراف وعند اهور أ
 
يجب  من هذه األعراض   ي  بالتنمل ق

  جلط    اتال  ألن بعض  عل الفور مراجع    ة الطبي    ب أو المس              تش              ف   

 عل الحياةت قد الدماغية 
 
 . ش ل خطرا

    أنلخالي ا المنجلي ة ليمكن   : متالزم ة الص               در الح ادة -2
ّ
  األوعي ةتس               د

  الص   در و   فينتج عنها لرئتي    لالدموية  
 
 ألم ق

 
  التنفسح

 
  ّم وص   عوبة ق

ا عل الحياةألنها و  ش ل خطر 
 
ا تتطلب فه   ت

 
ا طارئ ا طبيًّ

 
 . عالج

يحدث عندما تتعرض  :  )أزمة الطحال(  ري    ع                      تض        خم الطحال الس         -3

  الطحال    األوعية
 
ئ بالخاليا المنجلية  االنس             داد  إىل الدموية ق المفاج 

  البطن  أر فيه الدم ويتض   خم وينتج عن ذلك انتفا  و                  فينحص   
 
لم ق

 دم بش ل طارئ. النقل  إىل  مع شحوب شديد وعندها يحتا  المريض  

 قد يحتا  المريض إىل رفع الطحال عند تكرار أزمة الطحال لديه. 

ص             اب : ض             غط الدم الرئويارتفاع   -4
 
المنجل   دم الفقر   بعض مرض  ي

  رئتيهم  رتفاعاب
 
نس            جتها بس             ب  أنتيجة تكرار تلف   ض            غط الدم ق

 ق النفس واإلرهاق. الخاليا المنجلية وتكون أعراضه ضي

الدموية    األوعيةتسد الخاليا المنجلية  يحدث عندما    : فقدان البص          ر  -5

ة    الشبكيةالصغي 
 
  تلفو  ق

 
 . ها وفقدان البرص يتس ب ذلك ق
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  تس    ببها   اء: تلف األعض     -6
  نتيجة االنس    دادات الن 

الخاليا المنجلية الن 

حرم األعضاء المصابة من  فاألعضاء  إىل  تمنع تدفق الدم  
 
  األوكسجي   ت

ل والكبد والطحال.  مثل تلف األعصاب واألعضاءتيمكن أن و 
ُ
 الك

 مفص     ل الورر وعظم الفخذ تنخر العظام:  -7
 
نتيجة انس     داد   خص     وص     ا

 . األوعية الدموية بالخاليا المنجلية

رح الس       اقي    -8
 
     دم المنجل  اليتس        ب فقر  : ق

 
  التقرحات المفتوحة ق

 
ق

ود ب الساقي     . األوكسجي   نتيجة قلة الي  

وبي   ينتج عنه تف ك خاليا الدم الحمراء    مرارة: ال  ى               حص  -9   مادة البيلي 

ة تف ك الخاليا الحمراء يرتفع وبي     مستوى  وبس ب كيه اجم  البيلي  فيي 

  المرارة فينتج عنه 
 
 . حىصالق

س اح -10
 
ص اب الالإرادي والمؤلم للعض و الذكري نتيجة  توهو االن: الق

 . الدموية األوعيةانسداد 

يحدث بس             ب ت خر النمو ونقص  قد  ي:                            الض            عف الجنس             -11

  منه المص اب والمض اعفات    األوكس جي   
واالرهاق والتعب الذي يعاب 

  ترافق المرض. 
 الن 

الدموية    األوعيةنتيجة انس     داد تلف الكل أو فش     ل تركي   االدرار:   -12

ويدية   أو تكون الحص     ى أو فرت استعمال االدوية المسكنة غي  الستي 

 أو المضادات الحيوية. 

خطورة ارتف  اع  دم المنجل  من  ال  يزي  د فقر    : مض               اعف  ات الحم  ل -13

ة الحمل طورة  خمن يزيد  و   ض     غط الدم واإلص     ابة بالجلطات أثناء في 

 اإلجهاض والوالدة المبكرة. 
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 التشخيص 

 

األع راض   م الح ظ       ة  خ الل  م ن  ال م رض  ب تش              خ ي ص  ال ط ب ي       ب  ي ق وم 

  للعائلة وكذلك الفحص الس
  التاري    خ المرض 

 
ريري للمريض             والتدقيق ق

ية مثل: جراء عدد من الفحوصات إو   المختي 

 

   فحص صورة -1
 
 . لطخة الدمالدم حي  تظهر الخاليا المنجلية ق

الهيموغلوبي   حي  يظهر نوع الهيموغلوبي   ونس     بته  نوع  فحص  -2

  ال دم
 
  للهيموغلوبي   )فحص  بواس              ط  ة    ق

حي  ل الكهرب ابئ  Hbالي 

electrophoresis   أو بواس  طة جهاز متغي  الهيموغلوبي ) (Hb 

Variant) . 

3-   
 
فحص الس                ائ  ل المحيط  يش              خص من خالل    أنيمكن أيض                ا

 لمعرفة اصابته من عدمها. أو عينة من دم الجني   بالجني   
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 العال 
 فقر ال  دم المنجل   مجموع  ة من العالج  ات  توج  د  

  تع  الج  لمرض 
الن 

ت م ن ع   أو  األل م  ن وب       ات  ت ك رار  م ن  ت ق ل       ل  أو  األل م  م ن  وت خ ف ف  األع راض 

  من المرض  المضاعفات أو تقللها  
لذلك  لكن ال يوجد دواء يمكن أن يشف 

 : سنتحدث عن العال  ضمن فقرات متعددة

  حمض الفوليك:   -1
 
وري لبناء كريات الدم الحمراء خصوصا وهو ض 

ال    دم المنجل  ألنهم بح    اج    ة    فقر 
بن    اء كري    ات ال    دم إىل  لمرض 

بش             ل أكيه من الحالة الطبيعية بمرات عديدة لذلك يجب عل  

 .  المريض تناوله بش ل يوم 

 حسب الحاجة وارشادات الطبيب. األدوية المسكنة لآلالم:  -2

 لتقلي  ل نوب  ات األلم وهو ض  اله  اي  دروكس              يوري  ا:    ق  ار ع -3
 
وري ج  دا

نق ل ال دم ويقل ل ح دوث المض              اعف ات  إىل وك ذل ك يقل ل الح اج ة  

 عند تناوله بش ل يوم  حسب إرشادات الطبيب. 
 
 أيضا

 لألطفال وحس          ب إرش          ادات المض          ادات الحيوية:   -4
 
خص          وص          ا

يا.    م افحة البكي 
 
 الطبيب للتعويض عن ضعف عمل الطحال ق

لمنع الع    دوى للتعويض عن ض              عف عم    ل  اللق    اح    ات المهم    ة:   -5

 الطحال وحسب إرشادات الطبيب. 

  ح  االت معين  ة  المريض  يحت  ا     ق  د :  نق  ل ال  دم -6
 
نق  ل ال  دم أو إىل  ق

 تبديل الدم. إىل 

 لكنزراع   ة الخالي   ا الج   ذعي   ة:   -7
 
 ش                 افي   ا

 
 خلو منيال    يع   د عالج   ا

ة و  ة لمدة طويلة. يمضاعفات خطي   تطلب تناول عالجات كثي 
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 عال  نوبات األلم 
 

: لم ألعال  نوبة ا  يعتمد عل شدتها ويكون بالتدري    ج وكما يل 

  البداية يستعمل  -1
 
اسيتامولق   . الي 

اس    يتامول يس    تعمل   -2 مض    ادات االلتهاب غي   عند عدم االس    تجابة للي 

ويدية ) (مثل الستي  وفي    الي 

وفي   .  3   تقليل األلم يس             تعمل   عند فش             ل الي 
 
اس             ق ول المعزز  امتيالي 

 و السيتابار (أبالكودائي   )الكودومول 

دوية أعاله فيتم اس  تعمال  عند عدم اس  تفادة المريض من اس  تعمال األ .  4

اسيتامول الوريدي    المستشف   و الفولتارين العضل  أالي 
 
 . ق

 ولم تنفع معه الخطوات الس    ابقة ن.  5
 
س    تعمل  عندما يكون األلم ش    ديدا

 . المورفي   

 : ات مهمةظمالح

  ةالوري  دي   المح  الي  ل .1
 
ال و  أب  التقيؤ    تزرق للمريض فقط إذا ك  ان مص               اب  ا

  من انخفاض ضغط الدم  
ب السوائل أو يعاب   و الجفاف. أيستطيع رسر

 ليس  نقل الدم  .2
 
 أ  عالجا

 
  مص         حوبةاللم المنجل  غي  لنوبة األ  س         اس         يا

  شديد  انخفاضب
 
 نسبة الدم. ق

ام ادول  يمكن   .3 عن د ع دم توفر المورفي   لكن ال ينص             ح  اس              تعم ال الي 

 . باستعمال البثدين

ات الكيمائية الحيوية  لقد يس          تعان لتقييم ش          دة األ .4 م ببعض المتغي 

 شدة نوبة األلم. اذ يعكس  LDH  كعامل ال
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 تفادي نوبات األلم 
 

 من خالل التدابي  التالية:  لماأل حدوث نوباتيمكن تفادي 

ب الس  وائلا -1    الكثار من رسر
 
روبات                  البتعاد عن المش  واالماء    خص  وص  ا

  تحتويال
مهم  فالجفاف عامل    ،عل الكافايي   مثل: القهوة والش اي ن 

  ح  دوث  
 
تس               اع  د عل تمييع ال  دم مم  ا   وفرة الم  اءألن  لم  نوب  ات األق

     جري ان هيس              ه ل  
 
ال دموي ة وع دم ح دوث التص              اق للخالي ا   األوعي ةق

  المنجلية وبالتاىل  عدم حدوث انسدادات تس ب األلم. 

د والحر الش   ديدين   -2   ةص   اب اإل   ةم انيإمن   ألنها تزيد تجنب التعرض للي 

  الطقس  تجنب التعرض ل  يرور  ضمن الذلك  لبنوبات األلم 
 
لشمس ق

 الحار.  

 . مبارسر الغي  المبارسر و تجنب التدخي    -3

    لته ابا  مع الج ة أي   -4
 
 لألش              خ اصالمراح ل االوىل وتجن ب التعرض   ق

 . أمراض معديةيعانون من  الذين

   لالحفاظ ع -5
 متوازن. صىح  نظام غذابئ

  من ش             نها أن تزيد  ل  عمال الش            اقة والمرهقةأل تجنب ا -6
لجس            م الن 

 . األوكسجي    احتياجات

 تجنب السهر.   -7

يجب  و فيها    األوكس           جي   مثل الجبال لقلة فعات العالية  تجنب المرت -8

ب السوائلاإلكثار من    هذه األماكن رسر
 
 . ق
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 نوبات األلم عند األطفال

 
  االطفال تتمي   بالخص             وص             يةنوبة األ

 
إىل  نحتا   لذلك    لم المنجل  ق

 : أساسيي    أمرين ةمعرف

  
 
 أاالول: ق
ّ
 ؟لم المنجل  نحنمرحلة من مراحل نوبة األ ةي

: ما هو تقديرنا لشدة نوبة   
 ؟األلمالثاب 

 
  ول بتس             لس             ل مرحل  مكوّ األاألمر يجاب عن 

تبدأ    مراحل ن من ثماب 

  المريض    لم وفيه  ا ال قب  ل األ  تس              م م  ا   بمرحل  ة
ا   ال من تغي  المز إيع  اب 

وع األ ثم تليها اص         فرار العي    و  قمة  إىل ازدياده ووص         وله  ثم لم مرحلة رسر

اوح م   دة  و   هئ   نحو انفراج   ه وتع   افي   ه وانته   ا  هنزول   ثم  النوب   ة المؤلم   ة   تي 

 . ايام لكل نوبة 7ايام بمتوسط  9-4النوبة الواحدة من 

  الحقيقة 
 
 . ومن نوبة ألخرى آلخر من مريض مدة النوبة تختلف ق

مرور   عند   خرى لأللمأس            باب  أالبح  عن إىل  يحتا  الطبيب المعالج  

  ته  اب  اتوق  د يكون ذل  ك بس                 ب ال  ن تنته  أدون    النوب  ةب  دء    ي  ام علأ  7

 . نسجة الضامةالجهاز الحر   كالعظام والعضالت واأل 

  ها وفق مقاييس عدة تعتمد ردة فعل المريضقياس  لم فيتم  ما ش  دة األأ

اوح من ع   دم ااه   ار المريض أل   ااه   ار الت    لم تي 
 
   ي تع   ابي   وطريقت   ه ق

 
ق

   تجاه نوبة األ  وجهه
 
را                            الب اء والص           إىل ة  عارسر الدرجة اللم وتنته  ق

 
 
 . واالصابة بالهيا  العصن   كمظهر لأللم الشديد جدا
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 نقل الدم 
 

يحت     ا  إىل   المنجل  ال  ال     دم  ال     دم  ع     ادة مريض فقر     نق     ل 
 
لكن ق

وري  ح  االت معين  ة يكون نق  ل ال  دم    ض 
 
 فوري    و أ  ا

 
  ح  االت أخرى يكون    ا

 
وق

  حاالت أخرى يكون فيها نقل الدم بش        ل دوري متكرر و نقل الدم
 
غي   ق

 :  مسموح وذلك يعتمد عل حالة المريض وكما يل 

 

وري والعاجل:   نقل الدم الرص 

  الح  االت الت  الي  ة  
 
وري  ق  يكون نق  ل ال  دم ض 

 
   ا

 
وبش                 ل ع  اج  ل    ج  دا

 : المريضو تبديل دم ويكون أما نقل دم بسيط )عادي( أ

ش               دي  دة )تش              بع  عن  دم  ا تكون األعراض  متالزم  ة الص               در الح  ادة:   ❖

  األوكس           جي     اس           تنش           اق% عل الرغم من 90أقل من   األوكس           جي   

 .)  الطن  

 . أزمة عجز نخاع العظم ❖

 . صفراوي داخل الكبد الركود الأو  الح س الكبدي ❖

 ة. جهزة الجسم المتعددأفشل  ❖

❖  . ئ   تضخم الطحال المفاج 

 . ة الدماغيةجلطال ❖
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 نقل الدم الدوري )المتكرر(: 

 الففات التالية تحتا  إىل نقل الدم بش ل دوري متكرر: 

   فحص الدوبلر  كان  إذا طفال  األ  ❖
 . دقيقةال/ مل200أكيه من  لهم    الوعابئ

 أطفال الذين األ  ❖
 
 . بالجلطة الدماغية صيبوا سابقا

وك    ان    ت نس              ب    ة    جراحي    ةعملي    ة  إذا ك    ان المريض بح    اج    ة إىل إجراء   ❖

هيموغلوبي   ال دم قليل ة فعن ده ا يقرر الطبي ب المختص ب  مراض ال دم 

 . دم من عدمهالفيما إذا كان المريض بحاجة إىل نقل 

 

  الحاالت التالية: 
 
 تجنب نقل الدم ق

 مضاعفات. لم منجل  غي  مصحوبة بأنوبات  ❖

 . مصحوب ب عراضالهبوت نسبة الدم غي   ❖

 . المنجل  مرض  االعتالل الكلوي  ❖
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 اللقاحات 
 

  الصفحات السابقة  
 
 فقر الدم المنجل  يعانون من أعرفنا ق

ن مرض 

   
 
ق االنسدادات  تكرار  بس ب  الطحال  للطحال    األوعيةضمور  الدموية 

وهذه االنسدادات المتكررة تس ب تلف  اللزجة  بس ب الخاليا المنجلية  

أ    
 
وبالتاىل  ضمور  ق بش ل كبي   الطحال    نسجة 

 
ق دوره  وتراجع  الطحال 

األ  من  الدم  مرض   تنقية  يكون  لذلك  يا  والبكي  الغريبة  الدم جسام  فقر 

بس ب ضعف وايفة الطحال    لعدوى وااللتهاباتكيه عرضة للمنجل  أ ا

 .المناعية

المصاب   مناعة  تعزيز  يجب  المنجل   لذلك  الدم  خالل بفقر  من 

ورية  اللقاحات    استعمال دد من األمراض عبالعدوى    اكتسابمنع  ل الرص 

ة  : الخطي   ويكون ذلك حسب توجيه الطبيب وكما يل 

 

  .لقاح الرئويات مرة كل ثالث سنوات •

  جدول اللقاحات العام •
 
 .لقاح السحايا حسب الجرعات ق

 سنوات.  خمس  مكورات السحائية مرة كلل لقاح ا •

  السنة. مرة واحدة  اإلنفلونزا لقاح   •
 
 ق

وس  نوع لقاح التهاب الكبد  •  .Bالفي 

 



 مرضى فقر الدم المنجلي .......... دليل .........                   
 

37 
 

 فقر الدم المنجل   غذاء مرض  
ا هذا الس            ؤال ما هو الطعام المناس            ب لمرض  فقر الدم   : يتبادر كثي 

؟  المنجل 

 ممنوع  من األغذيةمحدد  نوع ال يوجد   ❖
 
عن مريض فقر الدم المنجل     ا

  الفواك   ه الط   ازج   ة،  الحلي   ب،  مث   ل:   غ   ذي   ة ينص              ح به   ا أولكن هن   ار  

 . لفيتاميناتلجيدة  صادر متعتي  حي   صي  الفواكهع البيض،

  ةغذائي   مواد   مض     ادات االكس     دة وه  لجيدة   ص     ادر رات م                   المكس       ❖

  )بشر  للمريض ةمفيد
 يعاب 
ي
(ت أ   

 . المريض من فقر الدم الباقالبئ

  ب الح دي د )ك اللحوم والخي   و ل يمكن ❖
لك اج او  المريض تن اول الغ ذاء الغن 

  الجس    م بس     ب  ض  يالمر الموز( مالم يكن و 
 
  من تراجم الحديد ق

يعاب 

ة  ص                 اب    ك     ن يكون مل    ه  نق    ل ال    دم    كيه
 
المنجل  البحري  بفقر ال    دم    ا

الموجب او فقر دم منجل  ولكن بحاجة لنقل الدم الدوري إلص        ابته  

ك ان و  أح ال  طال  أزم ةو  أ)الجلط ة ال دم اغي ة مث ل  بمض               اعف ات معين ة  

  يؤرسر خ       الفحص الش
 
  الدماع

  الوعابئ
  (صابة بالجلطات طورة اإل رياب 

المريض الح     ال     ة عل  ه     ذه    
 
الغني     ة  غ     ذي     ة  تن     اول األ التقلي     ل من    ق

  ال  دم مع  ب  
 
ه ق   ارتف  اع تركي  

 
ورة  الح  دي  د لتالق ب  ض  عن  د  الش               اي    هرسر

 األغذية. هذه تناول 

 اول البقوليات مالم يكن مص           ابتنمريض  يمكن لل ❖
 
    ا

بفقر الدم الباقالبئ

  
ت االصاآوهو مرض ورابه  المنجل  خر ال يشي 

  . بة به لكل مرض 

قداح  أ  8قل عن  ترب الماء بصورة منتظمة ال               لمريض شا  يجب عل ❖

 
 
 أقل من ذلك بالنسبة لألطفال. للبالغي   وكمية  يوميا
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 األدوية 
 

  يحتاجها المص      اب  
  هذه الص      فحات عن بعض االدوية الن 

 
س      نتحدث ق

 :  بفقر الدم المنجل  باختصار وكما يل 

    حمض الفوليك:  -1
 
وري لبناء كريات الدم الحمراء خص            وص            ا وهو ض 

 فقر ال دم المنجل  ألنهم بح اج ة 
بن اء كري ات ال دم بش                ل  إىل  لمرض 

أكيه من الح   ال   ة الطبيعي   ة بمرات ع   دي   دة ل   ذل   ك يج   ب عل المريض  

 .  تناوله بش ل يوم 

اس  يتامول ومن ثم المس  كنات  األدوية المس  كنة لآلالم:   -2 وأهمها هو الي 

ويدية   . وتستعمل عند الحاجة فقط  والمورفي   غي  الستي 

 لألطفال وحس     ب إرش     ادات الطبيب  المض     ادات الحيوية:   -3
 
خص     وص     ا

ي   ا    م     افح    ة البكي 
 
أو لعال     للتعويض عن ض              عف عم    ل الطح    ال ق

 . وتستعمل حسب إرشادات الطبيب االلتهابات

( المص               اب بفقر ال  دم المنجل  للح  دي  د ب  ل ق  د ال يحت  ا )  : الح  دي  د  -4

 له 
 
  بعيكون ضارا

 
 . ض األحيانق

 لتقليل نوبات األلم وكذلك  عقار الهايدروكس     يوريا:   -5
 
وري جدا وهو ض 

 عن د إىل  يقل ل الح اج ة 
 
نق ل ال دم ويقل ل ح دوث المض              اعف ات أيض              ا

 تناوله بش ل يوم  حسب إرشادات الطبيب. 

6-  
 
ة قي د التج ارب ح الي ا ق د يكون له ا دور مهم   توج د أدوي ة ج دي دة كثي 

 .  بفقر الدم المنجل 
  تحسي   حالة المصابي  

 
 ق
ا
 مستقبل
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 عقار الهايدروكسيوريا 
 

ة     يس              تعم  ل بجرع كبي 
عق  ار اله  اي دروكس              يوري ا هو مرك ب كيمي  ابئ

 
 
  التخفيف    لعال  بعض أنواع الس   رطانات ويستعمل أيضا

 
ة ق بجرع صغي 

 .  فقر الدم المنجل 
 عن مرض 

  نتا  الهيموغلوبي   من النوعإعل زيادة  يدروكس         يوريا  يعمل عقار الها

F     ب دال من هيموغلوبيS  كري ات ال دم الحمراء  لوب الت اىل  يقل ل من تحول ا

نإىل   وب       ذل       ك  منجلي       ة  ح       دوثخالي       ا  من  نقل       ل  أو  من    منع  الع       دي       د 

 : مثل المضاعفات

 . أزمات الصدر الحادة •

 الجلطات الدماغية.  •

 نوبات األلم.  •

 نقل الدم. إىل الحاجة  •

 . المستشف  إىل الدخول إىل الحاجة  •

و يمنع  أيقلل  و يطيل عمر المريض  لذلك يعتقد أن الهايدروكس             يوريا 

  تلحق بالطحالاأل
ار الن   الرئتي   والدماغ. ، الكليتي   ، ض 

  اليوم، ويتوفر  
 
عل  يعىط ه    ذا ال    دواء عن طريق الفم مرة واح    دة ق

اب أو   . حبوبش ل رسر

 يج  ب عل  
 
لبض              ع  ة أش              هر ليعىط     المريض أن يتن  اول ال  دواء يومي  ا

  ليص               ل  إىل  نتيج  ة أفض               ل إذ يحت  ا  الجس              م  
 
الكمي ة  إىل  الوق  ت الك  اق

 .Fنوع المطلوبة من الهيموغلوبي   
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 آمن؟  الهايدروكسيوريا عقار هل 

تم تن اول ه    إذا هو دواء آمن  ل ه فوائ د ول ه أعراض ج انبي ة فك  ي دواء آخر   

حس        ب إرش        ادات الطبيب وحس        ب الجرع المقررة ويحتا  المريض أن  

ي ة قب ل الب دء ب العال  وأيض              ا يجري  ه ا مرة   يجري بعض التح الي ل المختي 

 مثل: 
 
 أخرى شهريا

 صورة الدم الشاملة.  •

 الكلية. واائف  •

 واائف الكبد.  •

 .Sو  Fنسبة هيموغلوبي    •

 حمض اليوريك.  •

 

 كيف يستعمل دواء الهايدروكسيوريا؟

 حتياطات التالية: عند استعمال الهايدروكسيوريا يجب اخذ اال 

ب ما ال يقل ع •  أكواب من السوائل كل يوم.  ن ثمانيةرسر

 . هايدروكسيوريا عراض الجانبية لللتخفيف األ تناول حمض الفوليك   •

يدروكس         يوريا أو  االه  لمس مس         حوق أو س         ائلارتداء القفازات عند  •

  تحتوي
غس             ل اليدين قبل وبعد لمس الزجاجة أو  ه و الزجاجات الن 

 الك سوالت. 

يجب مس  حها عل الفور  أو الس  ائل  الك س  ولة   ب مس  حوقإذا انس  ك •

  ثالث مرات بمنشفة رطبة 
 
 كيس بالستيك.   والتخلص منها ق
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 لهايدروكسيوريا عقار ا ل الجانبية  ثار اآل 

 

 قد تحدث بعض األعراض الجانبية لتناول عقار الهايدروكسيوريا مثل: 

  المعدة
 
تقرحات    ،ؤ يو التقأالغثيان    ة،فقدان الشهي  ،اسهال  ،تقلصات ق

وار ، الفم
 
عاس ،الد

 
 ....الخ.  ،، طفح جلديالر ية ضبابية ،الن

يؤدي   عدد كر إىل  أحيانا  البيضاء  يانخفاض  الدم  فيحات  و ات  الص 

 . الدموية

 

 الطبيب إذا حدثت أي من اآلثار الجانبية التالية:    استشارةيجب  

 . قلة التبول •

  العضالت  •
 
 . ضعف شديد ق

 . ضع أو صداع شديد  نوبات •

 . صفرار الجلد والعيني   ا  •

عن   • الدموية  والصفيحات  البيضاء  الدم  عدد كريات  انخفاض 

 .  المعدل الطبيل 
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 الت قلم مع المرض 
يمكن لمريض فقر ال دم المنجل  أن يت  قلم مع المرض ويم ارس حي اته  

  المدرس  ة والزوا   
 
بمس  اعدة األهل واألص  دقاء وكذلك يس  تطيع التعلم ق

  خاص يتكون من اتباع إرش      ادات  أ
 وذلك من خالل اتباع نظام حياب 

 
يض      ا

 الطبيب والممارسات الصحيحة ونذكر هنا بعض النقات باختصار: 

. تناول الغذاء ا -1  لصىح  وحمض الفوليك بش ل يوم 

ة وتجنب العطش  -2  الماء بكيه
 
ب السوائل وخصوصا  والجفاف. رسر

3-  .
 
 تجنب التعرض لألجواء الحارة أو الباردة جدا

 فيها.  األوكسجي   تجنب المرتفعات مثل الجبال بس ب نقص  -4

 تعلم المعلومات المفيدة حول المرض لتجنب المضاعفات.  -5

 هار أو ارهاق. ممارسة الرياضة ال سيطة دون إن -6

 الحفاظ عل النظافة وعدم االختالت مع المصابي   ب مراض معدية.  -7

8-  .  االمتناع عن التدخي   او التواجد قرب المدخني  

  تض         م المص         ابي    إىل االنض         مام   -9
مجموعات الدعم أو الجمعيات الن 

 واالستفادة من تجارب المرض  اآلخرين.  التآزر بالمرض من اجل 

مم ارس              ة وس              ائ ل تقلي ل األلم مث ل الحم ام ات ال دافف ة والعال    -10

 . الطبيل  

وي    ح عن النفس بمم  ارس               ة الهواي  ات الن  افع  ة مث  ل المط  الع ة   -11 الي 

ها.   والرسم والزخرفة واالعمال اليدوية وغي 

التح  دث مع إدارة الم  درس                ة واألس                ات  ذة حول المرض لغرض   -12

  اجمال دراسته. الحصول عل 
 
 تفهمهم ودعمهم للمريض ق
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 يجب عل مريض فقر الدم المنجل  من  

؟  راجع الطبيبأن ي   أو المستشف 
 

وريتكون أو المستشف  مراجعة الطبيب    الحاالت  ةض 
 
 : ةالتاليق

 

 . درجة مفوية 38ارتفاع درجة الحرارة أكيه من  •

 . سكنة لأللمالم ةدويزول بالرغم من تناول األ تال  ةألم حادنوبة  •

  التنفس.  صعوبة •
 
 ق

  اليدين أو القدمي    •
 
 . تورم ق

  ال •
 
 لمس. تؤلم عند الذا كانت إخصوصا  بطنانتفا  ق

   أو ض              عف  الش              عور ب   التنم   ل  مث   ل    دم   اغي   ة  ات جلط   ةعالم    •
 
ق

  النظر  األ 
 
ات ق   النطق، تغي 

 
  الرأس، ص      عوبة ق

 
طراف، ألم حاد ق

 والسمع. 
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 ؟ له مراجعتك ماذا تتوقع من طبيبك عند 

 
 جه لك الطبيب عددسيوّ 

 
من األسفلة ويجري لك بعض الفحوصات   ا

 والتحاليل مثل: 

  تعرضت لها.  الشديدةاأللم ك عن عدد نوبات يس لس -1
 الن 

  ربما تكون قد تعرضت لها. ك عن المضاعفات اليس لس -2
 ن 

  ربما قد تكون احتجتها.  الدممرات نقل عن  يس لكس -3
 الن 

4-  .
 
 رسيريا

 
 سيجري لك فحصا

 سيجري لك فحص دم شامل.  -5

وس  و   التهاب الكش             ف عن  فحصس             يجري لك  -6 وس  الكبد الفي  في 

 . تحتا  اىل نقل الدم بش ل دوريكنت إذا  شهر أ 3العوز المناع  كل 

 فحصسيجري لك  -7
 
  كل سنة مرة واحدة. لإلدرار  ا

 
 ق

  كل سنة مرة واحدة. فحص االيكو للقلب سيجري لك  -8
 
 ق

 سيجري لك فحص -9
 
 شعاعي ا

 
  كل سنة مرة واحد. لمفصل  الورر  ا

 
 ق

  ى المرارة                لبطن للتحري عن حص  لس  ونار  الفحص س  يجري لك   -10

  كل س              ن ة مرة واحدة حالة الكل و حجم الطح ال  و 
 
  خمس من عمر ق

 . سنوات

 

 

 

 



 مرضى فقر الدم المنجلي .......... دليل .........                   
 

45 
 

 ؟ هزيارتك ل  د ماذا يتوقع منك طبيبك عن

 

 يتوقع الطبيب من مريضه مجموعة أمور مثل: 

ا المريض تع اون -1 وال دور ال ذي يعىط    هب الموع د المح دد ل   م هالت ام والي  

  الزخم و  هل
 
دور جميع    ض      مانمن أجل  للدخول للطبيب وذلك لتالق

 .  المراجعي  

  أوصاها الطبيب.  -2
 باإلرشادات والنصائح الن 

 
ما  أن يكون المريض ملي  

 عن مرضه. ساسية األ لمعلومات المريض ل ةمعرف -3

 أن يعرف المريض كيف يتفادى نوبات األلم.  -4

 أن يعرف المريض كيف يتفادى التعرض للمضاعفات.  -5

أن يعرف المريض كيف يس           تعمل األدوية المخص           ص           ة له من قبل   -6

 الطبيب من ناحية كيفية االستعمال والجرع المخصصة وأوقاتها. 

  يتوج  ب  -7
علي  ه عن  د ح  دوثه ا  أن يعرف المريض العالم  ات الخطرة الن 

 .  مراجعة المستشف 

  مث ل التش              خيص الدقيق لمرض              ه وتاري    خ   -8
أن يعرف تاريخ ه المرض 

التش   خيص وتاري    خ حص   ول المض   اعفات إن وجدت مثل أزمة الص   در  

 الحادة أو الجلطات ......الخ. 

األم راض   -9 ت ق ي       ه    
ال ن  ال ل ق       اح       ات  ب ج       دول   

 
م       ا م ل ي   ال م ري ض  ي ك ون  أن 

ة.   الخطي 

  ولياقته البدنية ونظافته. أن يحافظ المريض عل ن -10
 ظامه الغذابئ
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؟   هل توجد أعراض لدى حامل صفة المنجل 
  

 ال    ادةع
ي
 تظهر أي
 
أعراض عل األش          خاص الذين يحملون ص          فة فقر  ة

الدم المنجل  )لديهم مورثة واحدة لفقر الدم المنجل  حص      لوا عليها من  

 ولكن هن    ار نمط    أح    د الوال    دين(  
 
ن مع  ت  ا نه    أعراض وج    د  لبعض األ   ا قي 

 مثل: حامل صفة المنجل  

 

غ    ي    • ال    ب    ول    ي       ة  ال    م    ج       اري  األ ال    ال    ت    ه       اب       ات  ع    راض  م    حس                 وس                    ة 

asymptomatic bacteriuria. 

  تظهر   ض  عف قابلية الكلية عل •
 االدرار وبالتاىل  زيادة كميته والن 

تركي  

 . رادي(إغالبا عل هيفة سلس بوىل  )تبول ليل  ال 

ان حامل  الصفة بنوع من   •
جب الحذر عند  ي لذا ورام الكل ألوحظ اقي 

ح ام ل للص              ف ة ب التبول ال دموي والتحري عن الش              خص الص               اب ة  إ

 ب. الس 

  مجهد  مجهود عض    ل  ش    اق ومنهك أو  إىل التعرض   عند  •
تمرين رياض 

 
 
يتعرض ح ام ل ص              ف ة فمن الممكن أن وطوي ل زمن ا )ك الم اراثون(    نوع ا

( تتشابه مع حالة االعياء  ب     حالة تسم  إىل المنجل    )االنهيار المنجل 

الحراري من حي  هبوت الض    غط واالنهيار العام لذلك وجب الحذر  

ار بالفعال  . يات المماثلةعند االشي 
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 فقر الدم المنجل  الصوم؟  ض  هل يستطيع مر 
 

توجد   جازمإال  المرض    ةجابة  عل كل  تعميمها  فالمرض   نستطيع 

  يتفاوت  
 
و   ق مريض  بي    وحدته  بل  آشدته  الواحد  إخر  المريض  مع  نه 

 
ّ
 األلم ة نفسه قد تتفاوت شد

ّ
 خر. من حي   آل ته وحد

هذا السؤال وهو يستطيع    ناالجابة ععل  قدر  أالمريض وحده    لذلك

 تحمله وقدرته عل التمكن من الصوم  ار  قدان يحدد م
 
  اعتباره   واضعا
 
ق

 هللا  ن هللا رحيم بعباده وال ي لف  أ
 
ن لم  إال وسعها فال يجهد نفسه  إ  نفسا

 
 
 عل الصيام.  يكن قادرا

 : تاىل  مراعاة ال  بفقر الدم المنجل  الصيام فيجب  صابذا قرر المإ

  الفطور 1
 
  السحور حن  قبيل الفجر.   والت خي  ( االرساع ق

 
 ق

  وجبة الفطور. 2
 
ب الماء والعصائر والشوربة ق  ( الحرص عل رسر

مثل    لياف كالحبوبغذية الغنية بالكربوهيدرات المعقدة واأل( تناول األ 3

األ و الحمص  و العدس      الخي   
 
ق اء  الخرص  والسلطة  والفواكه  سمر 

  الفطور 
 ا. موالسحور وما بينه وجبن 

 (  التقليل من تناول السكريات والموالح.  4

وبات الغازية. 5  ( التقليل من القهوة والشاي واالمتناع عن المشر

ة.   ألشعة( االبتعاد عن التعرض 6  الشمس المبارسر

  ال خذ قسط كاف  أ( 7
 
 السهر.  عدم الليل و و  نهار من النوم والراحة ق

النأاهرت عليه    إذا (  8     وبة فيفطر عراض 
 
ب السوائل  فورا   تناول وي ويشر

 ن لم يتحسن يستشي  الطبيب. فإالمسكنات 
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 والحمل   فقر الدم المنجل  

لل  المصابة  مرأيمكن  المنجل  ة  الدم  لكن  الحمل بش ل طبيل     بفقر 

ة زمنية كافية، لتخىط     عليها 
الرجوع للطبيب قبل التخطيط للحمل بفي 

 من المضاعفات. ممكن مرحلة الحمل ب قل عدد 

ال ك أم  للمرض   
ا
حامل الزو   إذا كان  ما  معرفة  وري  الرص  من  أنه    ما 

 لمعرفة مدى عرضة الجني   لإلصابة بالمرض. 

 
 مثل:   هوبعد هثناءأ و الحمل قبل يجب أخذ العديد من االحتياطات و 

الكلية   -1 وواائف  الدم  مثل ضغط  الفحوصات  من  عدد  إجراء  يجب 

  االدرار ونسبة الدم  
 
ها عند بدء الحمل و والزالل ق تخطيط القلب وغي 

 وكذلك بش ل دوري شهريا أو أسبوعيا حسب حالة الحامل. 

ة الحمل 5تناول حمض الفوليك ) -2 ا طوال في   . مل  غرام( يوميًّ

لديهن   -3 تكون  قد  الحوامل  من  أبعض  الت كد  فيجب  مضادة  جسام 

  الشهر السابع من  خلوهن من األ 
 
  بداية الحمل وق

 
جسام المضادة ق

 الحمل. 

لفحص   -4 الحامل  تخضع  ان  يجب  الحمل  من  السادس  الشهر  بعد 

جراء عدد من الفحوصات مثل ضغط  إ سبوع  من قبل الطبيبة مع  أ

ها. درار ونسبة اإل فحص الدم و   الدم وغي 

يجب مراعاة   المجاري البولية لذلكلتهابات  اإىل  ضة  لحامل تكون معرّ ا -5

 المناسبة.   ةاختيار المضادات الحيوي
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أشهر من الحمل أو    3قبل    تناول عقار الهايدروكسيوريا   يجب إيقاف -6

 البدائل اآلمنة له.  واستعمالبالحمل،  فور العلم

 . كونها تؤثر عل الحملمثبطات الحديد  يجب وقف تناول   -7

المصاب  -8 تكون  ةالحامل  المنجل   الدم  لم لنوبات األعرضة  كيه  أ   بفقر 

يج  األلملذلك  مسكنات  استعمال  عليها  اسيتامول   ةمن اآل   ب  كالي 

اف إ والمورفي   ب  ب. طبي الرسر

 خذ الحيطة من األسباب المؤدية للنوبات مثل: الطقس البارد أ يجب   -9

  ال ، النشات أو الحار 
 أو الجفاف.  متعبالبدب 

إلنجاب أطفال    ةكيه عرضأ منجل   فقر الدم الالحوامل المصابات ب -10

  الوزن عند الوالدة
 . خد  أو منخفىص 

  الصدر   عند  -11
 
  التنفس أو ألم ق

 
إىل  يجب التوجه    الشعور بضيق ق

 .  الحتمال حدوث متالزمة الصدر الحادةأقرب مستشف  

12-   
 
 الحاالت االضطرارية فقط. عادة ال يتم نقل الدم للحامل إال ق

ت ال  كان  إذا   ة طبيعي  ةبالمنجل  يمكن ان تلد والدة  لحامل المصابا -13

  من
 . م او جنينها و مضاعفات لأل أأي عارض   تعاب 

الوالد -14 األ   ةبعد  الوريديت لل  ةم معرضتكون  ات  لذلك تحتا     ةخيه

 طبيب المختص بذلك. ال  عالجات خاصة يصفها توصيات و إىل 

للنساء    ةمنوسائل اآل اله     واللولب  ةالهرمونيوسائل منع الحمل   -15

    . بفقر الدم المنجل   اتالمصاب
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 فقر الدم المنجل  والعمليات الجراحية ض  مر 
 

 
ا
  قد تستدع  تداخل

   إضافة للظروف الخاصة بالمريض والن 
 
  جراحيا

الطحال  مثل   المرارة  أ)رفع  الفخذ عظم  و عال  تنخر رأس  أو استفصال 

ها ض إلجراء عمليات جراحية طارئة  معرّ  آخر نسان إفالمريض ك ي ( وغي 

  يجب ف  و باردةأ
 االنتباه لها: ماه  النقات الن 

 . التخدير العام عند   األوكسجي   احتمال نقص  -1

 . احتمال فقدان بعض الدم -2

  لجفاف ونقص السوائل نتيجة للصيام قبل العملية احتمال التعرض ل -3

 . وبعدها 

 . و الرئويةأااللتهابات الموضعية إىل المريض  احتمال تعرض -4

  

اجراء  قبل استشارة طبيبه المختص ب مراض الدم عل المريض لذلك  

    وذلك لغرض:   التخدير العام حتا ي تداخل ي أو أالعملية الجراحية  

من   • للتخدير  أالت كد  للتعرض  الدم كافية  نسبة  الحتمال  أن  و 

نزيف    أالمطلوب  و حدوث 
ي
تقل  ّل الدم  عن  ل  نسبة   / غم  10ألطفال 

  . نقل الدم للمريضإىل يلج  الطبيب   قد ديسيلي  و 

للمريض للت كد من جراء تقييم شامل  إ ب  يقوم الطبيب المختص •

 . و التداخل الجراج  ألتخدير ل تحمله

رسيريا  إ • القلب  فحص  استعراض  أجراء  مع  االيكو  بواسطة  و 

 .  الموقف التلقيىح 
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باألمراض  إ • اإلصابة  من  المريض  خلو  من  للت كد  فحص  جراء 

دوات وضمان عدم الطن   واأل   طاقمولذلك لضمان سالمة ال  ةالفايروسي

 . خرينآمرض  إىل  انتقال العدوى 

المختص   • الطبيب  يوض   قد  الشديد  المنجل   حاالت  بعض    
 
ق

  حصول    ز الديلزةيل الدم بواسطة جها بإجراء جلسة تبد 
 
 مضاعفات. لتالق

الحادة • الصدر  بمتالزمة  االصابة    
 
الجراحية   لتالق العمليات   بعد 

قياس    داةأ)و استخدام  أ  تمارين التنفسجراء  إيداوم عل  عل المريض أن  

    (التنفس
تقوي  الن  تمارين  إلجراء  الصدري   عضالت  تستخدم  القفص 

 . يستعاض عنها بنفخ بعض البالونات الهوائية عند عدم توفرها و 

 

 

 

 

 

 أداة قياس التنفس
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 معلومات مغلوطة 

توج   د الكثي  من المعلوم   ات المغلوط   ة والخراف   ات حول مرض فقر 

 الدم المنجل  مثل: 

األق      ارب   (1 المنجل  ينجم عن زوا   ال      دم  المغلوط      ة: فقر  المعلوم      ة 

 فقط. 

 عن زوا  غي   أهذه المعلومة غي  ص       حيحة فقد ينتج  الحقيقة:  
 
يض       ا

ن إاألق ارب إذا ك ان الزوج ان يحمالن ص              ف ة فقر ال دم المنجل  حن  و 

 قارب. األغي  من كانا 

 
آث ار  ان اله اي دروكس              يوري ا هو عال  ض              ار وذو  المعلوم ة المغلوط ة:   (2

 عالج  هتس              اقط الش              عر والعقم كون مث ل ج انبي ة ش              دي دة  
 
 كيم ائي   ا

 
  ا

  األمراضيستخدم 
 
 . الشطانية ق

ثبتت  الهايدروكس   يوريا  عال   هذه المعلومة غي  ص   حيحة فالحقيقة:  

  عال  فقر الدم المنجل   
 
آثار   توجد نعم فعاليته وفائدته وس       المته ق

ولكن به   امش بس              يط يمكن تالفي   ه ب   المت   ابع   ة ال   دوري   ة  ل   ه  ج   انبي   ة  

اف  تحاليلال  عملللعال  و  وهو لحد االن يعد   الطبيب المختص  بإرسر

 األكيه أالعال  
 
 فقر الدم المنجل   مانا

  . لمرض 

 
فض                ل حلي   ب لفقر ال   دم ل   دى االطف   ال هو المعلوم   ة المغلوط   ة: أ (3

 . و حليب الماعز أالحليب الخام 

 هذه المعلومة غي  صحيحة. الحقيقة: 
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. المعلومة المغلوطة: الشاي والمايوني   مفيدان لفقر الدم  (4  المنجل 

 هذه المعلومة غي  صحيحة. الحقيقة: 

 
5)  .  المعلومة المغلوطة: الزبيب مفيد لفقر الدم المنجل 

  ب  الح  دي  د الحقيق  ة:  
ه  ذه المعلوم  ة غي  ص              حيح  ة ألن الزبي  ب غن 

ة يض            فقر الدم المنجل  ألنه يس           ب تراجم  ر                          وتناوله بكيه
بمرض 

  الجسم. 
 
 الحديد ق

 

مريض فقر ال  دم البحري او المنجل  ممنوع من المعلوم  ة المغلوط  ة:   (6

 . البقوليات تناول

المعلوم     ة غي  ص              حيح     ةالحقيق     ة:   تن     اول  أل  ه     ذه  الممنوع من  ن 

  فقط. 
 البقوليات هم المصابون بفقر الدم الباقالبئ

 

  يتناولوا حمضيجب ان  ص             فة المنجل    و حاملالمعلومة المغلوطة:   (7

  . كيالفول

  فهو يعتي  ك  يالفولتناول حمض  إىل يحتا  حامل الصفة   الحقيقة: ال 

 . طبيل  شخص 

 

 يدروكسيوريا يس ب الشطان؟اعقار الهالمعلومة المغلوطة:  (8

 ال صحة لذلك.  : كال الحقيقة
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 أسفلة شائعة حول فقر الدم المنجل  
 مصابي   بهذا المرض يمنعون من الزوا ؟إن الهل  س: 

فحوص      ات  الاألبناء بهذا المرض يجب عمل    ةص      ابمنع إ   نكال ولكن   :  

و حامل للمرض  أمص اب    زوجي   أي من ال  ةقبل الزوا  لمعرفة  روري               الض 

 : ةبعض القواعد ال سيطهذه و 

 نو = جميع األطفال سليم  سليماني   كال الزوج •

ن  و جميع األطفال س        ليم  حد الزوجي   س        ليم واألخر مص        اب =أ •

 . ن للمرضو حامل هملكن

 نو = جميع األطفال مصاب انالزوجي   مصابكال  •

اإلص           ابة    حتمالا  =  مص           اب واألخر حامل للمرضالزوجي     حد أ •

  كل حمل  %50هو 
 
 . ق

اإلص    ابة هو احتمال   =  واألخر حامل للمرض  الزوجي   س    ليم حد أ •

  كل   %25ص       فر ولكن قد يكون حامل للص       فة بنس       بة احتمال  
 
ق

 . حمل

؟ ؟فقر الدم المنجل   هل يمكن الشفاء من س:   
 هل هنار عال  نهابئ

لفقر ال    دم المنجل  لكن هن    ار    ش                  اف  يوج    د عال     االن ال   ةلغ    اي       : 

    ةالعالج ات الجيني بعض  و الخالي ا الج ذعي ة  زرع  لمح اوالت وبحوث 
الن 

 يمكن ان تقلل من حدة المرض. 

إىل  ة  يتطور مرض فقر ال   دم من ح   ام   ل للص              ف   من الممكن ان  ه   ل    س: 

 مصاب؟مريض 

  فذلك غي  ممكن : كال  
 
 . بتاتا
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 عال  فقر الدم المنجل  بمقويات تحتوي عل الحديد؟ صحهل ي س: 

   ال ك   : 
 
  حاالت نادرة.  قد يكون ذلك ضارا

 
 إال ق

 
 قبل الوالدة؟ تشخيص مرض فقر الدم المنجل  هل من الممكن  س: 

  ةخذ عين أعن طريق   ي   قبل والدتهالجن عند يمكن تش          خيص          ه  نعم     : 

  رحم االم
 
(   من الس  ائل المحيط بالجني   ق أو من  )بزل الس  ائل االمنيوس 

 . (ن أيأدي )جراء تحليل إو دم الجني   

 
 فقر الدم المنجل  يستطيع س: هل 

 ؟ةالرياض ةممارسمرض 

ورة  ت مع  إفراب  انتظ  ام لكن دون    ةالري  اض                 ة : نعم يمكن مم  ارس                ض 

 تجنب الجفاف. 

 
؟من لمرض  فقر آالتدخي    هلس:   الدم المنجل 

 نوبات األلم.  حصول : كال: التدخي   يزيد 

 
 كورونا؟  ةيدروكسيوريا خالل جائحاهالوقف عقار يجب س: هل 

و  أ ي    المس              يوري  ا للمرض  المس              ي  دروكا : ال ينص              ح ب  إيق  اف عق  ار اله  

ألمراض    ةمريكياأل   الجمعيةمص   ابي   بفايروس كورونا حس   ب توص   يات  ال

 . الدم

 
 سنان؟األ  ةصح الدم المنجل  معما عالقة مرض فقر س: 

مش        اجل الفم    ألن  ةجيد ةس        نان بص        ور األ  ة : يجب الحفاظ عل ص        ح

 بنوبات األلم.  ةتهابات تزيد من خطر االصابلو االأسنان كالتسوس واأل 
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 يدروكسيوريا من قبل الحوامل؟اهالعقار  تناولس: هل باإلم ان 

 كال ال ينصح بتناوله من قبل الحوامل.  :  

 
 ؟ضةو الرياأس: هل يجب الحذر واالنتباه للساقي   والوركي   اثناء العمل 

  الس         اق 
 
ن  و القدم لتفادي تكوّ أ : نعم وخص         وص         ا عند حدوث جرح ق

 قرح الساق. 

 
؟س: ما الطعام الصىح  واآل   فقر الدم المنجل 

 من لمرض 

  
 
ومرض  فقر الدم   ،عل أداء أ : الطعام هو كالوقود للجس       م لتش       غيله ق

  ة جي     دةونوعي       ةوالمع     ادن ب مي       الفيت     امين     اتإىل  المنجل  يحت     اجون  

لمرض  فقر    ةالمفيد  ةذات الس           عرات الحراري  ةطعممن األ وتوجد الكثي   

  خي   و و القمح مع الحلي  ب  أ  ةرق  ائق ال  ذر و   المعكرون  ةال  دم المنجل  منه  ا  

  تحتوي عل النش ويات مثل البطاطا وبقي و   ةالحبوب الكامل
  ةالخض ار الن 

ك  ام  ل ال  دس              م ومنتج  ات ه وك  ذل  ك الفواك ه  الالحلي  ب و  ةالخض               ار الورقي  

 . كالموز 

 
 

 

 والحمد هلل رب العالمي   
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