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 إلى شكر وتقدير  

 

 األطباء والطبيبات االختصاص الذين ساهموا 

ي مراجعة وتدقيق هذا الكتاب
 
 : ق

 

 . مراض الدم الرسيريأاستشاري  مير خلفسعد عبد األ أ  كتور د ال -1

 نجم اختصاصية طب األطفال. الدكتورة عال عبد هللا  -2

 اختصاصية طب األطفال.  الدكتورة عزيزة محمد محسن -3

ي  -4
ي كلية طب البرصة.  الدكتورة علياء محمد راض 

 
 تدريسية ق

ي أمراض الدم الرسيري. سعود الدكتورة وسن حميد  -5
 
 تخصص دقيق ق

ي أمراض الدم الرسيري. تخصص فرحان  جابر الدكتور نايف  -6
 
 دقيق ق

ي كلية طب البرصة.  -7
 
 الدكتورة ضىح صبيح جمعة تدريسية ق

ي  الدكتورة رحاب عبد الوهاب جعفر تدريسية   -8
 
 كلية طب الزهراء ع. ق
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 تقديم 
ي ويش
ي               يسعدب 

ال  أ كتب هذا التقديم عن مرض شائع وخطير أ ن أرفن 

ي ع دم توفر عالج ن اجع ل    
 
وهو فقر ال دم البحري حي ت تنمن خطورت   ق

ة   ي الما               اعف  ات الك ير
 
حي  ت تقف طرا العالج    ،عن    الن  اتج  ةوك  ذل  ك ق

 
 
 لتقليل من عمليات نقل الدم. أو ا  عند الحد من مااعفات غالبا

ي العديد من دول العالم                    ينتش   
 
ر فقر الدم البحري بنس   ب متفاوتة ق

ي حي ت يول د  
 
 طف ل    ألف  70  -  60)ع الم  ال  ق

 
مص               اب بفقر ال دم    (س              ن ي ا

يكون  ق د ال يتلى  أي عالج أو  همالبحري )ال الس              يمي ا الكي  (، وجزء من

يص      ل عددهم    (بيتا ثالس      يميان ع )ل  ونالحاملأما   ٍف،العالج يكون غير كا

ي العالم  
 
  (ألفا ثالسيميا ن ع )ل  ونشخص، أما الحامل  (مليون  90  -  80إىل )ق

 شخص عىل مستو  العالم.  (مليون 250)أكير من يبلغ عددهم ف

ي نس    بة حدوث فقر الدم البحري   
 
ة زيادة ق ي الس    نوات االخير

 
لوحظ ق

ي العراا وذلك لعدة 
 
بيض  ن العراا جزء من دول البحر األ أس      باب منها  أق

كيب  ة االج ي من  تالمتوس              ب وك  ذل  ك الي 
 
م  اعي  ة وال  ديني  ة للمجتمع العراق

ة حيت   هذا المرض    تابس بمىل نقص الوعي بإض افة  قارب باإل زواج األكير

 . وخطورت  وطرا الوقاية من  وعالج 

ء مكتوب   ي
يكون هن      ا   ر أن  ن      اجح      ة يج      ب  التوعي      ة  تكون  ولكي 

  دلي لو ال أب  اه ذا الكت   م  لفراد المجتمع  أوملموس بير  ي دي ك ل فرد من  

بمن  انتهم  ن يالمتمير    ختص               اصطب  اء اال ليف    نخب  ة من األ ألت    ني  ا  ال  ذي

ي ت العلمي ة واأل 
 
ب  ت ا ليف ه ذا الكأك اديمي ة ووض              عوا خالص              ة جه دهم ق
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من جه  ة ولكي يس              تطيع  وذوي  هم  له  ذا الف   ة من المرض    ليكون مرجع  ا

 خر . أالمجتمع فهم هذا المرض ومعرفة تبعات  وعواقب  من جهة 

ن  مكتوب بطريقة س             لس             ة وس             هلة  إب نجد اوعند قراءة هذا الكت

   وعالم ات    س              ب  اب  أاس              تعراض  تعريف المرض و تم  الفهم للق  ارح حي  ت  

ي منها ه           الس
ي يعاب 
  ،الء المرض  وكذلك العالجات المستخدمة ؤ ريرية الن 

افي  ة ب  التطرا   ت المرض  اىل ما                اعف  إكم  ا ق  ام المؤلفون وقطريق  ة احي 

ي اليومي     ة ال  مختلف األمور وطرا الوق     اي     ة من       و 
 تمس حي     اة المرض   ن 

جابة عنها كي تكون مرجعا  ة واإل س           لة تفاعليأوعملهم عن طريق وض          ع  

. ؤ له  الء المرض 

 
 
أ ي 
إنن  الخت       ام:  ي 

 
 ق

 
األ م  ث ب       ذله       ا  ي 

الن  ة  والمتمير  ة  الكبير الجهود  خوة  ن 

ي ت  والزمالء األ 
 
ب من خالل مراجع  ة الع  دي  د  اليف وتنقيح ه  ذا الكت  أعزاء ق

   دليليكون هذا اللمن المص        ادر الحدي ة  
 
   مرجعا

 
 أ  و منارا

 
لجميع    س        اس        يا

وأدعو هللا أن يجزي  هم خير الجزاء عىل ما   ،س    واء  ف ات المجتمع عىل حدٍ 

ان حس              ن   اتهم و خر دعوان   ا أن  أق   دموا من جه   د وعم   ل و  ي مير 
 
ن يكون ق

 .  الحمد هلل رب العالمير 

 

 عالء فاضل علوان  . .د أ 

 استشاري امراض الدم 

ي لبحوث وعالج امراض الدم
  المركز الوطن 

 المستنرصية الجامعة 
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 المقدمة 
ال  الدم  أحد  بحر فقر  هو  الوراثية  أكير  ي  العالم  األمراض  ي 

 
ق  
 
شيوعا

ي دول حوض البحر األبيض المتوسب  
 
 ق
 
( من سنان %5فقرابة )خصوصا

بمختلف   البحري  الدم  لفقر  مورثات  يحمل  و أاألرض   ينواع  
 
(  5)د  ول

ي  و مول  ( الف  10)مصابير  من بير  كل  
 
ي العالم خصوصا ق

 
ا د ق منطقة الرسر

ا  سيا   . األوسب وأفريقيا وجنوب رسر

 حيت ت
 
ي العراا أياا

 
 وينتش ر هذا المرض ق

 
نسبة الحاملير  لصفة   در ق

ال الدم  البحر فقر  ي 
 
المرض  %4)  عرااي ق انتشار هذا  ( ولغرض الحد من 

وذوي  هم   ب   المصابير   معاناة  من  عدوالتخفيف  األطباء بادر  من  د 

ي الجمعية العراقية  
 
للبحوث والدراسات الطبية إلعداد دليل االختصاص ق

ال الدم  فقر  لمرض   ونافع  توفير  بحر علمي وعمىلي مختص ر  إىل  يهدف  ي 

المعلومة الطبية الرصينة والا رورية لهم كي يستعينوا بها عىل مرضهم 

من خالل تسلحهم بالمعرفة الصحية عن المرض وكيفية منع أو تقليل 

ي تواج  المريض. أعراض  ومااعفات  والتغلب عىل المصا 
 عب الن 

ضمن إصدارات الجمعية العراقية للبحوث   بعإن هذا الدليل هو السا

ي أخذت عىل عاتقها أن تقدم كل ما هو جديد ومفيد 
والدراسات الطبية الن 

اإلنسانية  واجباتها  من  لمحتاجي  كجزء  بسهولة  ومتاح  عص ري  بشنل 

 والعلمية. 

  نس             أل هللا تعاىل أن يتقبل هذا 
 
 لوجه  ويجعل  نافعا

 
العمل خالص             ا

 .  لعبادا ان  سميع مجيب والحمد هلل رب العالمير 

 المؤلفون 
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 تمهيد 
 

ار فقر ال   دم  أقب   ل الح   دي   ت عن   وكيفي   ة الوق   اي  ة    البحريعراض وأض 

منها علينا التعرف عىل الوض     ع الطبيلي والوايفة الطبيعية لكريات الدم 

 الطبيلي 
 كي نس              تطيع فهم  أوه   ذا  ،  الحمراء والهيموغل قير 

 
مر مهم ج   دا

ذا  إعراض والما   اعفات بش   نل دقيق، فأس   باب المرض وكيف تحص   ل األ 

ارا وق  الت  اىلي  أالمرض اس              تطعن  ا مواجهت    وتقلي  ل    ح  دثعرفن  ا كيف ي
ض 

أقل حد إىل  تقليل حدوث األعراض ومنع حص    ول الما    اعفات أو تقليلها  

 ممكن. 

ي الص    فحات التالية بعض المعلومات المهمة بش    نل  
 
لذلك س    نذكر ق

ر ولكن بوض             ح وس            هولة عن تركيب كريات الدم الحمراء                            مختص            

ل قير  وتركيب  والخلل الذي يتس          ب  ومكوناتها وأنواع الهيموغووايفتها  

ي ت
 
ي الكري    ة الحمراء ال    ذي يؤدي  عير ص              نع  ق

 
وتيني    ة ق إىل  المركب    ات الي 

ي مناطق    ال وما ينجم عن  من مش          اكلتعطيل عملها بش          نل فع  
 
عديدة ق

ي جسم االنسان هذا المصنع العظيم والعجيب
 
 . مختلفة ق
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 كريات الدم الحمراء 
 

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

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

 ولها قابلية  
 
ة جدا ات الدم ية الص          غير ي الش          عير

 
بفا          ل ش          نلها  المرور ق

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إىل من الح يص      الت الرئ ية    األوكس      جير  نقل    : يفتها الرئيس      يةاو 

من خالل  بواس            طة الهيموغل قير  الموجود داخلها  نحاء الجس            م أكافة 

ي 
 
 الس تمرار    األوعيةمرورها ق

 
وري جدا الدم ية وال يخى  أن هذا الدور ض 

 فقب  120، ال ننىس أن نذكر أن عمر الكرية الحمراء يبلغ الحياة
 
 . يوما

      :  الهيموغل قير 

ي مكون من جزئير  هما: 
 وهو مركب بروتين 

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

 للكرية الدم ية. 

: وهو مركب من  -2 وتينية. زوجير  من السالسل الالغل قير   ي 

كرية دم حمراء  
 طبيعية 
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 أنواع الهيموغل قير  
 عىل ن ع الس              الس                 ل

 
وتيني    ة  للهيموغل قير  ع    دة أنواع اعتم    ادا   الي 

 :  وكما يىلي
 المكونة للغل قير 

 :A  هيموغل قير   -1

 الطبيلي عند ال ش                          ر ويتكون  
س      لس      لتير  من ن ع من هو الهيموغل قير 

 . يد الحاوي للحد(  هيمال)بمركب    مرتبطة( بيتا)وسلسلتير  من ن ع  (  ألفا)

 :F  هيموغل قير   -2

الوالدة    س                  ائ     د وهو الهيموغل قير  ال الجنير  داخ     ل الرحم وقع     د  ي دم 
 
ق

خالل األش              هر األرقعة األوىل من العمر ويمتاز   Aن ع إىل يتحول تدريجيا  

أكير من   األوكس              جير    متص                 اصا  ب    أن      يمتل    ك ق    ابلي    ة  Fهيموغل قير   

اع   Aهيموغل قير    م من دم األ   األوكس            جير  وقذلك يس            تطيع الجنير  اني  

الح      اوي عىل   الجنير   دم  يمر  المش              يم      ة حي      ت  بس              هول      ة من خالل 

ال    دم ي    ة ل    Fهيموغل قير    ات  ي بقرب الش              عير
 تحتوي عىل دمه    ا  م الن 

ه  ي  م  وغ ل   ق ير    م  ن  ي    . Aال  م  ك  ون 
 
ق ال  غ  ل   ق  ير   ن  م   Fه  ي  م  وغ ل   ق ير   ي  ت  ك  ون 

 . (  كاما  ) وسلسلتير  من ن ع (ألفا) سلسلتير  من ن ع

 :A2  هيموغل قير   -3

 عند معظم ال ش     ر لكن   
 
 طبيلي يوجد بنسبة قليلة جدا

وهو هيموغل قير 

البحرييزداد عن     د إص                  اب     ة االنس                  ان ب ال     دم  ويتكون  ن ع )بيت     ا(    فقر 

( دلتا)  وسلسلتير  من ن ع(   ألفا ) من سلسلتير  من ن ع A2هيموغل قير   

 لحديد. عىل امركب الهيم الحاوي إىل باإلضافة 

 : Sهيموغل قير   -4

ناتج عن طفرة  وهو    جىلي نمال المس ب لمرض فقر الدم  هيموغل قير   ال  وهو 

. غهيمو وراثية نتج عنها   غير طبيلي
 ل قير 
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 الخالصة: 

 سبق تعرفنا عىل: مما 

السالسل   -1 ن ع  عىل   
 
اعتمادا الهيموغل قير   من  أنواع  عدة  توجد 

المكو   وتينية  ل الي  المكو    نة  )ألفا(  سلسلة  من  م ل     141نة 
 
حماا

 مرتبة كسلسلة وسلسلة )بيتا( المكو  
 
    146نة من  أمينيا

 
 أمينيا
 
حماا

 مرتبة كسلسلة. 

األوكسجير  بواسطة احتوائها عىل  دور كريات الدم الحمراء هو نقل   -2

ي  
 
ي تراكير  عالية ق

 
الهيموغل قير  الذي يمتص األوكسجير  عند توافرا ق

عند  الهيموغل قير   من  األوكسجير   ويتحرر  الرئ ية  الح يصالت 

الدقة  ي 
 
ق غاية  بعملية  األخر   الجسم  أنسجة  ي 

 
ق ا  تراكير  انخفاض 

 تقان. واإل 

م" الحاوي عىل الحديد  ن من جزئير  هما "الهيأن الهيموغل قير  مكو   -3

المكو    " "الغل قير  و  ل وكسجير   السالسل  الناقل  من  زوجير   من  ن 

ي  
 
ي تمنح الكرية الحمراء مرونتها وقابليتها عىل المرور ق

وتينية الن  الي 

ي  
 
ق نقطة  أبعد  إىل  األوكسجير   لتوصل  الايقة  الدم ية  ات  الشعير

 جسم االنسان. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 توضيىحي  رسم

كرية دم  
حمراء  
 طبيعية 

ية دم خل
ي  حمراء 
 
ق
فقر الدم 
 البحري 
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 البحري فقر الدم 
 

 بير  ال رسر ينتج عن طفرات وراثية  
 
هو من أكير األمراض الوراثية شيوعا

ي عدد وحجم 
 
 وقالتاىلي إىل نقص ق

ي إنتاج الهيموغل قير 
 
تؤدي إىل نقص ق

ذلك  الكريات الحمراء ورسعة تكرسها وقلة الهيموغل قير  فيها وينتج عن  

ي واائف عدد من أعااء الجسم. 
 
ار متعددة أخر  ق  فقر دم مزمن وأض 

 

 كيف يحدث فقر الدم البحري؟

كي يصنع الجسم الغل قير  يحتاج اىل اتحاد زوج من سالسل )ألفا( مع 

ليكو   )الهيم(  مع  الغل قير   يتحد  ثم  ومن  )بيتا(  سالسل  من  ن زوج 

 .  الهيموغل قير 

فرة أو طفرات  السالسل نتيجة لطوعندما ينخفض انتاج إحد  هذا  

ي المورثات المسؤولة عن إنتاج  
 
إىل أن  ذلك  ؤدي  سيسلسلة  تلك الجينية ق

 : األخر  فينتج عن ذلكالسلسلة أقل من  تها تكون كمي 

ي ستكون أصغ  الهيموغل قير  داخل الكرية الحمراءكمية    قلة -1
ر من الن 

 . حجمها الطبيلي 

داخل   -2 الفائاة  األخر   السلسلة  سب  فتس ب  تي  الحمراء  الكرية 

ي التحطم ويقل عمرها 
 
ي جدار الكرية الحمراء يجعلها أرسع ق

 
 ق
 
تشوها

 مقارنة مع الكرية الحمراء السليمة. 
 
ا  ك ير

ي الجسم من فقر دم مزمن.  -3
 سيعاب 

ي انتاج المزيد من كريات الدم   -4
 
سيستهلك الجسم الك ير من طاقت  ق

ي 
 
ق أغلبها  ي سيتحطم 

والن  الفعالة  غير  قب   الحمراء  العظم  أن    لنخاع 

 تصل اىل الدورة الدم ية. 
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 البحري فقر الدم  أنواع
 
 
 المسببة ل  اىل نوعير  هما:  مورثاتلافقر الدم البحري حسب قسم ي

 : ن ع ألفا  البحريفقر الدم  -1

سلسلة ألفا، مورثتان  كل انسان لدي  أرق  ع مورثات مسؤولة عن تصنيع  

ي الكروموسوم رقم 
 
 زوجان من الكروموسومات(. )كل خلية فيها  16ق

تعطلت   •  إفإذا 
ا
حامل الشخص  يكون  عندها  األرقعة  المورثات   حد  

 
 
ي من أي

 أعراض.  ةللمرض دون ان يعاب 

 وإذا تعطلت مورثتان ستكون هنا  أعراض طفيفة غير ااهرة.  •

ي عن     ده     ا المريض من أعراض   •
وإذا تعطل     ت ثالث مورث     ات س              يع     اب 

وهنا    (Hb H)ال الس    يميا المتوس    طة( أو )متوس    طة الش    دة تس    م 

حادة  دم  ر           حدهما يصاب مرضاا بن قات تكسأن من هذا الن ع  اصنف

 نقل الدم.  ىلإحتاج ي ال فقر دم مزمن  س بخر يوال لكن  نادر 

 الجنير  قبل والدت .  •
 
 وإذا تعطلت المورثات األرقعة فعندها سيتوق

 فقر الدم البحري ن ع بيتا:  -2

اثننسان  إكل   مورثتان  بيتا، ت لدي   تصنيع سلسلة  عن  مسؤولتان  ان 

رقم   الكروموسوم  ي 
 
ق واحدة  من    11مورثة  زوجان  فيها  خلية  )كل 

 الكروموسومات(. 

المورث  • إحد   تعطلت   تفإذا 
ا
الشخص حامل يكون  للمرض    ير  عندها 

ي من أعراض بسيطة )ال السيميا الصغر (. 
  ويعاب 

تعطلت • إ  إذا   
 
المجزئيا المورثتير   بيتا  إسؤولة عن  حد   نتاج سلسلة 

 . ستكون األعراض متوسطة )ال السيميا الوسىط( واألخر  مفقودة

 وإذا تعطلت المورثتان سيكون الشخص مصاب  •
 
وستكون هنا  أعراض    ا

 شديدة )ال السيميا الكي  (. 
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 حسب الشدة أنواع فقر الدم البحري
 

قسم فقر الدم البحري 
 
 : هي   ثالثة أنواعىل إ حسب شدت ي

 : )ال السيميا الصغر (فقر الدم البحري  -1

ي إحد  الحاالت التالية: 
 
 يحصل هذا الن ع ق

بيتا  • سلسلة  انتاج  عن  المسؤولة  المورثتير   احد   تكون  عندما 

 مفقودة أو معطلة. 

مورثت  • تكون  انتاج اعندما  عن  المسؤولة  األرقعة  المورثات  من  ن 

 سلسلة ألفا مفقودة أو معطلة. 

 : سيميا الوسىط()ال الفقر الدم البحري  -2

ي إحد  الحاالت التالية: 
 
 يحصل هذا الن ع ق

بيتا  • سلسلة  انتاج  عن  المسؤولة  المورثتير   احد   تكون  عندما 

 
 
 . واألخر  مفقودة معطلة جزئيا

المسؤولة عن   • األرقعة  المورثات  من  ثالث مورثات  تكون  عندما 

 انتاج سلسلة ألفا مفقودة أو معطلة. 

 : )ال السيميا الكي  (فقر الدم البحري  -3

عن انتاج سلسلة    تير  المورثتير  المسؤول  كال عندما تكون  يحصل هذا الن ع  

 بيتا مفقودة أو معطلة. 
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 ؟ البحريمرض فقر الدم  كيف ينتقل
ي ينتق ل من الوالدين   غير مع دٍ   البحريمرض فقر الدم 

لكن   مرض ورابر

 . كصفة متنحية حسب قوانير  الوراثة  األبناء عن طريق المورثاتإىل 

ي  (بيتا)فالمورثة المس ؤولة عن ص نع س لس لة  
 
لكروموس وم رقم ا  تقع ق

ي خالياا الجس  دية(  اتكروموس  ومزوج من ال  23لإلنس  ان لإلنس  ان )  11
 
  ق

كما    البحريقد تكون س         ليمة أو مص         ابة بطفرة وراثية تس          ب فقر الدم 

 وهذا المورثة بدورها تنتقل م
 
ن األب أو األم عي  الحيمن أو  ذكرنا س           ابقا

تها القادمة من األب أو األم.   الب ياة لتتحد مع نظير

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

  ير   مص             ابتير  ا المورثتتوان كانت كل  البحريفقر الدم 
 
 كان الطفل مص             ابا

  كان ير  هما س    ليمتتاوإن كانت كل البحريبفقر الدم 
 
والحمد   الطفل س    ليما

 هلل تعاىل. 

 ن أو كالياحتماالت اإلصابة إذا كان أحد الوالد
ا
 البحري فقر الدم لصفة هما حامل

 

 

 

 

 
 

 

 

 سليم حامل  سليم حامل   سليم حامل  حامل  مصاب
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 البحري فقر الدم  الوقاية من
 

األبن  اء  إىل    انتق  ال   المرض هي منع  ه  ذا  الطريق  ة الوحي  دة للوق  اي  ة من  

 جراء الفحوصات قبل الزواج من قبل الرجل والمرأة. إمن خالل 

   تجن بولغرض  
ا
يكون الرج ل والمرأة    والدة أطف ال مص              ابير  يج ب أ 

 الحاالت التالية:   حدإالمقبالن عىل الزواج 

 

1-  .  كالهما مصابان وعندها سيكون جميع أبنائهم مصابير 

وعندها    البحريأحدهما مص         اب والخر حامل لص         فة فقر الدم  -2

 . لكل حمل( %50)هي يولد لهما سيكون احتمال إصابة كل طفل 

وعندها س   يكون احتمال    البحريص   فة فقر الدم لمالن  حاكالهما   -3

 . لكل حمل( %25)هي  يولد لهما  إصابة كل طفل

 

 مص               ابير  بفقر ال دم أف الح  االت ال الث ة أعالا يمكن أن ينجبوا 
ا
طف  ا 

 أص             حاء أو حاملير   البحري
ا
، أما الحاالت التالية فيمكن ان ينجبوا اطفا 

 للصفة فقب. 

 

 كالهما سليمان وعندها سيكون جميع أطفالهم أصحاء.  -1

وعن دها    البحريأحدهم ا س              ليم والخر حامل لص              ف ة فقر الدم   -2

 س    يكون احتمال إ
ا
 ولكن يمكن أن يكون حامل

 
  ص    ابة الطفل ص    فرا

ي كل حمل %50احتمال تبلغ  بنسبةة البحريللصفة 
 
 . ق
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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 

ي للعائلة وكذلك الفحص الس           ريري للمريض  
ي التاري    خ المرض 

 
والتدقيق ق

ية م ل:   وإجراء عدد من الفحوصات المختي 

 

ة   تكونحي ت الش              ام ل  فحص ص              ورة ال دم   -1 كري ات ال دم ص              غير

 . من الهيموغل قير   ي القليلتو تحالحجم وقليلة العدد و 

فحص ن ع الهيموغل قير  حيت يظهر ن ع الهيموغل قير  ونس     بت    -2

ي الدم بواسطة
 
 : ق

• ( ل      ل      ه      ي      م      وغ      ل       ق      ير   ي 
ال      ك      ه      رق       اب  ح      ي       ل  ال      ي   Hbف      ح      ص 

electrophoresis) . 

( حيت  Hb Variant) الهيموغل قير  أو بواس      طة جهاز متغير   •

ي ن ع بيتا  A2و  Fيزداد هيموغل قير  
 
 . ق

 أن يش              خص من خالل فحص الس                ائ  ل المحيب   -3
 
يمكن أيا                ا

لمعرف ة اص              ابت   من   الحليم ات المش              يمي ةب الجنير  أو عين ة من 

 عدمها. 

ي تكون أكير دقة -4
 . الفحوصات الجينية والن 
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 (الصغر )ال السيميا فقر الدم البحري 
 

 ا: أصنافه •

ي إحد  االحتماالت التالية: 
 
 ان  يحدث ق

 
 كما ذكرنا سابقا

 من ير  ال الس      يميا الص      غر  من ن ع )ألفا( عندما يفقد الجس      م مورثت -

 المورثات األرقعة المسؤولة عن انتاج سلسلة )ألفا(. 

ال الس   يميا الص   غر  من ن ع )بيتا( عندما يفقد الجس   م مورثة واحدة   -

 المسؤولتير  عن انتاج سلسلة )بيتا(. من المورثتير  

 ا: أعراضه •

ي ح  االت معين  ة عن  دم  ا  
 
 ق
 
ع  ادة ال تظهر أي  ة أعراض عىل المريض اال ن  ادرا

 صحية مجهدة وتكون االعراض حينها طفيفة. يتعرض الجسم لظروف 

 ها: مااعفات •

 عادة ال تظهر أية مااعفات عىل المريض. 

 : ا عالجه •

 عالج. عادة ال يحتاج المريض اىل أي 

 : خطورتها  •

عن  د الزواج من ش              خص مص               اب أو ح  ام  ل للمرض ق  د تؤدي إىل والدة  

 أطفال مصابير  بفقر الدم البحري. 
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 ( الوسىط)ال السيميا  فقر الدم البحري أعراض 
 

)الوسىط( تكون  أو بيتا  ن بفقر الدم البحري من ن ع ألفا  و المرض  المصاب

 : لديهم أقل من ن ع الكي   وأقل حاجة لنقل الدم وأعراضهم األعراض

ي مرحلة النمو  •
 
 . عند التعرض لاللتهاباتو الشحوب الذي يزداد ق

 . تاخم الكبد والطحال •

 . نقص هرمون النمو  نتيجةر القامة  قص •

ي الدم. الحديد  ةارتفاع نسب •
 
 ق

 

 مااعفات فقر الدم البحري )ال السيميا الوسىط( 
 

ي هذا الن ع تكون أقل من ن ع ال الس      يميا  نس      بة حص      ول 
 
الما      اعفات ق

ي المريض من بعض المااعفات م ل: 
 الكي   ومع ذلك قد يعاب 

ي المريض من  قد  •
ريان                   ض   غب الش   بس    ب ارتفاع  القلب  أمراض  يعاب 

ي الدم ةزيادة نسب أو بس ب الرئوي
 
  . الحديد ق

 . الدم ية تاالتخير ازدياد القابلية عىل تكون  •

 تقرحات الساا •

 حىص المرارة •

ات أو تشوهات •  نتيجة تاخم عظام الوج .  تغير

وسية •  . اإلصابة بااللتهابات الفير

 .Dتنخر العظام ونقص الكالسيوم وفيتامير   •

ي   لفا أفقر الدم البحري ن ع   بعض مرض   •
ي الس   مع أو من  يعاب 

 
مش   اكل ق

     االدرا . 
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 )ال السيميا الوسىط( فقر الدم البحري  عالج

 
إلي  يحتاج   قد ولكن  نقل الدم عادة ال يحتاج هذا الن ع اىل نقل الدم:  -1

 أ
 
ة الحم   ل  اللته   اب   ات أو مراح   ل نمو الطف   ل أو ا  عن   د   حي   ان   ا ي في 

 
ل م   ق

يتم نق  ل ال  دم عن  دم  ا تكون نس              ب    ال  دم أق  ل من . حي  ت  المص               اب  ة

 الطبيب المختص. من قرار قو  ديسيلي  غم/ 7

ي 
ي يعاب 
ي بعض الحاالت الن 

 
فيها المريض من بعض الما   اعفات  لكن ق

.  9,5يتم نقل الدم عندما تكون نسبة الدم أقل من   غم/ديسيلي 

 
ال     دم الحمراء    حمض الفولي     ك:  -2 بن     اء كري     ات  ي 

 
يحت     اج       الجس              م ق

 . لتع يض كريات الدم المتكرسة

 
 . لغرض تعزيز المناعة :والزنك Dفيتامير   -3

 
ال -4 للح     دي     د:  ط     اردالعق     اقير  أقراص  ة  تن     اول  يحت     اج المريض إىل  ق     د 

ازيروكس  . عند حدوثها  لعالج ارتفاع نسبة الحديد  الديفير
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 )ال السيميا الكي  ( البحري أعراض فقر الدم 
مع    باختص ار س نذكرها    البحريبها فقر الدم بعديدة يس أعراض  توجد 

 : نمنابيان سببها كي نتمكن من تفاديها قدر اإل 

 . رسعة تحلل كريات الدمبس ب  فقر الدم نتيجةالشحوب  -1

2-  
 
  نس جةاأل إىل   األوكس جير  ة وص ول الش عور بالتعب واالرهاا نتيجة قل

 . بس ب فقر الدم

ق       ان   -3 اللون  الير ال       داكن  ة  واالدرار  الص              فراء  إنتيج       ة كير م       ادة  نت       اج 

 ) وقير  ة تحلل كريات الدم)البلير  . الحمراء  الناجمة عن رسعة وكير

رة              تاخم الطحال نتيجة زيادة عدد كريات الدم المشوهة والمتكس  -4

ي الدورة الدم ية. 
 
 ق

وكذلك لفقدان طاقة    األوكسجير  تأخر النمو ونقص الوزن نتيجة قلة  -5

 تصنيع كريات الدم بشنل ك يف لتع يض تحللها الرسي    ع. لالجسم 

فها نتيجة تا            خم نخاع العظم لتع يض  هش            اش            ة العظام وض            ع -6

ي كريات الدم الحمراء. 
 
 النقص ق

 تشوا عظام الوج  والفكير  نتيجة تاخم نخاع العظم.  -7

واستهال     األوكسجير  تأخر البل غ الجنس ي نتيجة تأخر النمو ونقص   -8

 طاقة الجسم. 

ي الجسم بشنل كبير نتيجة نقل الدم بشنل متكرر.  -9
 
 تراكم الحديد ق

 المناعة ضد األمراض. ضعف  -10
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 )ال السيميا الكي  (  البحريمااعفات فقر الدم 

 :  وتقسم حسب الس ب اىل ثالثة أقسام هي

 بس ب فقر الدم المزمن: 
ا
 أو 

 عجز عالة القلب بس ب فقر الدم المزمن.  •

رح الساقير   •
 
ود باألوكسجير   المفتوحة ق  

 . نتيجة قلة الي 

ة تكرس كريات الدم:   بس ب كير
 
 ثانيا

ال     دم الحمراء المتحلل     ة أو  • الطح     ال نتيج     ة زي     ادة كري     ات  تا              خم 

ي زيادة الحاجة اىل الدم. 
 
 المشوهة فيتس ب ق

 تشوا عظام الوج  والجبهة والفكير  نتيجة تاخم نخاع العظم.  •

 تكس ر العظام نتيجة تنخرها وهشاشتها نتيجة تاخم نخاع العظم.  •

ة بس ب    مرارةال          حص • مادة  ينتج عن  ف  الحمراءفنك خاليا الدم تكير

وقير   ي المرارة فيالذي  البيلير
 
اكم ق  . الحىص س بيي 

 بعد رفع الطحال.  •
 
 ضعف المناعة خصوصا

ي الجسم: 
 
 بس ب تراكم الحديد ق

 
 ثال ا

 . تليف الكبد تاخم و  •

قات  عالة القلب عجز  •  . نتيجة تراكم الحديد في  وعدم انتظام ض 

النخامية    ير  تض مور الغدبس  ب  ي                 تأخر النمو وتأخر النا ج الجنس  •

 . والدرقية

 اإلصابة بداء السكري نتيجة تلف البنكرياس بس ب تراكم الحديد.  •
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 )ال السيميا الكي  ( فقر الدم البحري عالج
ي  البحريلمرض  فقر ال دم العالج ات  الت دابير و مجموع ة من توج د 

الن 

لكن ال يوجد دواء يمكن أن  الما          اعفات أو تقللها   منعتعالج األعراض وت

ي من المرض 
 : لذلك سنتحدث عن العالج ضمن فقرات متعددةيشى 

ي عمر  نق   ل ال   دم:   -1
 
وهو العالج األس                ا ي له   ذا الح   ال   ة ويب   دأ ع   ادة ق

 أسابيع.  4-3سنتير  وبشنل متكرر كل 

    حمض الفوليك:  -2
 
وري لبناء كريات الدم الحمراء خص            وص            ا وهو ض 

بن اء كري ات ال دم بش              ن ل إىل  ألنهم بح اج ة   البحريلمرض  فقر ال دم  

أكير من الح   ال   ة الطبيعي   ة بمرات ع   دي   دة ل   ذل   ك يج   ب عىل المريض  

 .  تناول  بشنل يومي

وكس               امير  م   ل    ة للح  دي  د: ط  اردال  قير ق  اعال -3 ازيروكس و  ال  ديفير   ال  ديفير

وري هي ف  لتقليل    ةض 
 
ة جدا ي الجس    م بس     ب كير

 
ار تراكم الحديد ق أض 

 عند تناول  بش        نل يومي حس        ب    نقل الدم فتقل
 
الما        اعفات أيا        ا

 إرشادات الطبيب. 

 . لغرض تعزيز المناعة : والزنك( د ) فيتامير   -4

 ل طفال    الما    ادات الحي ية:  -5
 
ية  خص    وص    ا عند حص    ول عدو  بكتير

افو   . أو بعد رفع الطبيب للتع يض عن ضعف عمل الطحال  قإرسر

لمنع العدو  للتع يض عن ض          عف عمل الطحال    اللقاحات المهمة:  -6

 وحسب إرشادات الطبيب. 

 لكن  زراعة الخاليا الجذعية:  -7
 
 ش افيا
 
ما اعفات   خلو منيال   يعد عالجا

ة و  ة لمدة ط يلة. يخطير  تطلب تناول عالجات ك ير
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 الدم فقر الدم البحري ونقل 
 

 فقر الدم البحري الكي    وال: مرض  أ

كان   وإذا   ديس    يلي  غم/  9,5من   قلأكون نس    بة الدم عندما تنقل الدم يتم  

ي من  
  نس              ب ة عن دم ا تكوننق ل ال دم    يتمعجز القل ب عن دئ ذ  المريض يع اب 

 ديسيلي  غم/  10قل من الدم أ

 ثانيا: مريض فقر الدم البحري الوسىط

ال     دم   نق     ل  يحت     اجون اىل  الح     ال     ة ال  ه     ذا  ي 
 
النظر عن  المرض  ق بغض 

ي  
 (Eس      واء كان من الن ع )ألفا( أو )بيتا( أو )هيموغل قير   التص      نيف الجين 

ي من  المريض   أو كان  ديس      يلي  غم/   7قل من أنس      بة الدم إال إذا كانت  
يعاب 

 :ت التاليةحاال ال  حدإ

 عجز القلب.  •

ي الناج الجنىسي تأخر  •
 
 . ق

ي  •
 
 . التحصيل الدرا ي قصور ق

و الا       غب عىل الحبل  أتش       وهات الوجنتير  وعظام الوج    وجود  •

 . الشوكي بفعل تاخم عظام الفقرات

 

ال ي 
 
ال     دم عن     دم     ا ت  تمعالا يأ  ح     االتق ال     دم    كوننق     ل  ق     ل من  أنس              ب     ة 

عالا مؤقتة  أاالس         ت نائية    لحاالتابعض ان مع مالحظة    ديس         يلي  غم/ 9

 . تحسن  و أتزول بزوال مسببها 

 مالحظة مهمة: 

ي تبى   
قرارات نق  ل ال  دم من ع  دمه  ا خ  اض              ع  ة لبعض االس              ت ن  اءات الن 

ي يقررها لمريض فرضها حالة ات
 ص. الطبيب المخت الصحية الن 



 ..........  البحري مرضى فقر الدم دليل .........                   
 

30 
 

 ؟ كيف يتم التحاير لنقل الدم
ي 
 
ي عملية ألتالق

 
 : السياقات التالية العمل وفقتم الدم ي نقلي خلل ق

ع بواس              ط ة أكي اس خ اص              ة تحوي مواد  .1  يجري نق ل ال دم من المتي 
 
  ا

يوم     ا حي    ت    42ح     افظ     ة تمنع ال     دم من التخير ومن التحل     ل لم     دة  

 م  ية.  4يحفظ بدرجة حرارة 

ي مص .2
 
يتم فحص فصيلة الدم ومطابقتها بشنل رف الدم الرئيس          ي           ق

وسللتأكد من دقيق كما يتم فحص الدم   ات. خلوا من الفير

 . تحديد ه ية المريض والتشخيص من خالل كارت متابعة المريض .3

دلي ل  ويقوم الطبي ب بمط ابق ة النتيج ة مع تحلي ل نس              ب ة ال دم  إجراء  .4

ويتخ  ذ قرار نق  ل ال  دم نواع فقر ال  دم  أنق  ل ال  دم المح  دد لك  ل ن ع من  

ات حسب حالة المريضقرار الطبيب ويخاع  من عدم   . لمتغير

 رف الدم                 مص    طاقمتم تحا   ير قنينة الدم ويتم مطابقتها من قبل  ي .5

ي تثبيت نتيجة المطابقة و 
 . ترفق مع قنينة الدمالن 

ي يج ب اال دم   كمي ةالطبي ب  يح دد  .6
   للمريض حس              ب وزنعط اهه ا  الن 

ي منها ونسبة دم اوعمر 
ي يعاب 
 .   والمااعفات الن 

ي    ءىطي ش              ن   ل بب   إعط   اء ال   دم ب  ءالب   د  .7
 
ات  ي   ل االب   داي   ة مع مراقب   ة الفع   ق

 للمريض للتأكد من عدم وجود تحسس.  الحي ية

اوح بير  المدة الالزمة لنقل الدم  .8
 وليس أقل من ذلك. ساعات  4-2 تي 

ي بعض ح  االت التحس             س  ال توج  د ح  اج  ة فعلي  ة   .9
 
لت  دف   ة ال  دم اال ق

 . أو األطفال المصابير  بسوء التغذية المرتبطة بدرجة حرارة الدم

تم تحا        ير  ا يعنده% و 2ال تقل عن  للدمنس        بة عدم مطابقة   توجد .10

 . للمريضقنينة دم أخر  
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 الدممااعفات نقل 
 

الما            اعفات الحادة    ما هنا  نوعان رئيس            يان من الما            اعفات وه

 . خرةأالمتالمااعفات و 

 
ا
  : المااعفات الحادةأو 

ي تحدث
 : نقل الدم وتشملة من ساع 24خالل أول  وهي الن 

1.  
 
اوح  يحدث بس    ب بروتينات البالزما و ي  : مي غير تحلىلي تفاعل ح  بير  ي 

عن    د ع    الج ب    إعط    اء خ    افض الحرارة للمريض  ويخفيف إىل ش                 دي    د  

عن ده ا يجب  تكرار التف اع ل الحمي ألكير من مرة   عن د الحم و ح دوث  

نجم عن كريات  يكذلك قد .  غس            ل خاليا الدم الحمراء إلزالة البالزما 

  الدم.  (فلي  مرشح )وعندها يتم استعمال الدم البيااء 

ي                   التفاعل التحس    س     .2
 
بس     ب بروتينات البالزما  يحدث   : ي االس    تهداق

 . الجلد حمرار اوالحكة و تكون أعراض  الطفح الجلدي و 

ض يق النفس )ص وت ص فير خالل  أكير ش دة م ل  األعراض  وقد تكون 

  تعالج  و  انخفاض ض            غب الدمو   التنفس(
 
  منع  دويةأباس            تخدام  فورا

  . حسس حسب ما يقررا الطبيبتال

غس     ل  بيمكن تقليل تفاعالت الحس     اس     ية المتكررة بش     نل ملحو   و 

 خاليا الدم الحمراء إلزالة البالزما.  

)تحل   ل الح   ادة    تب   دأ التف   اعالت االنحاللي   ة  : التف   اع   ل التحلىلي المبكر  .3

ا س اعات من   وتكس                ر كريات الدم الحمراء(
 
ي غا ون دقائق أو أحيان

 
ق

لحم والقشعريرة و الم أسفل  با  مفاج ةوتكون بدايتها    بدء نقل الدم
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حيانا هبوط  أاللون االحمر و ب  درار الظهر وضيق التنفس وتلون لون اإل 

 الدم نق ل  يع الج بإيق اف  و الا              غب 
 
وإعط اء األدوية الم درة للبول   فورا

 ن حصلت. إوعالج الصدمة 

وهو تفاعل ش      ائع يحص      ل بنس      بة  : س      س بير  الس      الالتتفاعل التح .4

جس      ام  أالبحري الوس      ىط ينجم عن وجود فقر الدم  لد  مرض   ي  كأ 

مجموع   ة من ذل   ك    ينجم عنلل   دم و ما                ادة للفص                ائ   ل الفرعي   ة  

ق  ان وتلون االدرار    درج  ة  بع  د نق  ل ال  دم ك  ارتف  اع  عراضاأل  الحرارة والير

نس   بة   الدم فيس    ب انخفاضباللون االحمر الغامق وينتج عن  تحلل  

  . قل مما كانت علي  قبل نقل الدمأىل إالدم 

 

 
 
  : المااعفات المتأخرةثانيا

 : وتشملنقل الدم من ساعة  24بعد مرور وهي تحدث 

التف اع ل التحلىلي  لي ة  وهو يحص              ل بنفس  :  التف اع ل التحلىلي المت أخر  .1

   14-5يت أخر اىل   المبكر ولكن  
 
  ليةويع الج بنفس ال بع د نق ل ال دم يوم ا

 . السابقة

ية .2   نتيجة نقل دم ملوث.  : االلتهابات البكتير

و ي  م ل التهاب : بالعدو  الفايروسيةاإلصابة  .3  . الكبد الفير

ي الدم .4
 
 . الدم المتكرر الناتج عن نقل  : ارتفاع نسبة الحديد ق

 

وق  د بع  د نق  ل ال  دم  يج  ب إبالغ الطبي  ب عن أي  ة أعراض ق  د تح  دث  

 دخول المستشى  والمتابعة من قبل الطبيب المختص. ذلك  تطلبي



 ..........  البحري مرضى فقر الدم دليل .........                   
 

33 
 

 ة للحديد طاردال قير عقاال
 

ة من الح    دي   د إن   ىل إ  تكرار نق    ل ال   دم ال   ذي يحتوي عىل كمي    ات كبير

ي الجس         م 
 
بش         نل يفوا طاقة الجس         م المرض  يؤدي اىل تراكم الحديد ق

ي الدم فيدخل  إللتعامل مع  فيؤدي ذلك 
 
ىل وجود الحديد بش نل طليق ق

 والغدد الص   مالقلب   ةىل خاليا الجس   م وقالخص   وص خاليا الكبد وعا   لإ

 .  المسؤولة عن انتاج الهرمونات المهمة م ل االنسولير 

ي تلفها  ونتيجة لذلك يحدث الحد
 
ي هذا الخاليا ويتس       ب ق

 
 ق
 
را يد ض 

ي عمله ا 
 
 ق
ا
ي ت  وخلل

ع العلم اء بعض العق اقير الن 
الح دي د من    طرد ل ذل ك اخي 

  مهم ة    قير ه ذا العق االجس              م وتطرح   اىل خ ارج   ل ذل ك 
 
كونه ا تقوم  ج دا

اكم بطرح الحديد   . خارج الجسمالمي 

منع  تو  أقل    ل  وتطي    ل عمر المريض  ت  عق    اقير ل    ذل    ك يعتق    د أن ه    ذا ال

ي تلحق بااأل
ار الن   . كم الحديد ا لجسم نتيجة تر ض 

للحديد إذا كانت النس          بة تتجاوز   طارد اس          تخدام العالج العادة يبدأ 

ي فقر ال دم البحري الكي   ام ا الوس              ىط إذا تج اوز  / ن انوغرام  1000
 
م ل ق

 نانوغرام/مل.   800

ي و ة للح   دي   د  ط   اردوتوج   د ع   دة أنواع من األدوي   ة ال
 
  س              نتح   دث عنه   ا ق

ء من التفصيل ي
 م ل:  الصفحة التالية بىسر

ال( -1 وكسامير  )الدسفير  . الديفير

ازيروكس -2  . )األكسجد( الديفير

ون. ير الديف -3  يي 
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وكسامير  عقار  -1 ال(  الديفير  :  )الدسفير

 ويزرا تح   ت الجل   د بببء  
 
وهو مس              تعم   ل من   ذ قراب   ة خمس              ون ع   ام   ا

اوح بير  
ي مدة تي 

 
خالل اليوم  ( ةس  اع  12 -  10)بواس  طة ما  خة خاص  ة ق

ي ال دم وطرح   خ ارج الجس              م مع البول    طرد ويقوم ب
 
الح دي د الموجود ق

ي األس       ب ع   أيام 7إىل   5بمعدل   ويجب ان يأخذ بش       نل يومي 
 
وكلما كانت  ق

ة الزرا تحت الجلد أطول كلما كانت النتائج أفال.    في 

 ولكن قد تحدث بعض  
 
ويستعمل عندما تكون نسبة الحديد مرتفعة جدا

 م ل:  األعراض الجانبية لد  بعض المرض  

  . السمعضعف  •

ي  •
 
 . شبكية العير  مشاكل ق

ي الكبد والكىل  •
 
ار ق  ارتفاع انزيمات الكبد ويوريا الدم. م ل أض 

لذلك يتم اجراء بعض الفحوص    ات بش    نل دوري للمرض  الذين يتناولون  

ي بدايتها ان حصلت. هذا العقار الكتشاف األ 
 
 عراض الجانبية ق

 

وكسامير  عقار ل ه     من؟ الديفير

كحال أي رات السنير  ولكن حال                 عقار  من ويستعمل منذ عشنعم هو 

األ  بعض  تظهر  أن  يمكن  المرض     عراضدواء  من  ع       دد  الج       انبي       ة عىل 

جراء المن اس              ب م  ل تقلي ل  اإل المختص  الطبي ب   ر وعن ده ا يج ب أن يقر 

 عىل  
 
ا اىل ن ع  خر اعتم  ادا ة معين  ة أو تغيير

الجرع  ة أو توقف العالج لفي 

 . ة وشدتها ن ع الثار الجانبي
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ازيروكسعقار  -2  :  )األكسجد(  الديفير

 ويتناول عىل ش   نل أقراص  
 
وهو مس   تعمل منذ قرابة خمس   ة عش                    ر عاما

ي اليوم ويقوم ب
 
ي الماء لتش     رب مرة واحدة ق

 
الحديد الموجود   طرد تذاب ق

ي الدم وطرح  خارج الجس            م مع الغائب ويجب ان يأخذ بش            نل يومي 
 
  ق

وكسامير  أو مع    اويمكن أن يستعمل لوحد  أيا.  الديفير
 
قد تحدث بعض    ا

نزيم  ات الكب  د ويوري  ا  إارتف  اع  األعراض الج  انبي  ة ل  د  بعض المرض  م   ل  

ل ذل ك يتم اجراء بعض الفحوص              ات بش              ن ل دوري للمرض  ال ذين   ال دم

ي بدايتها ان حصلت. يتناولون هذا العقار الكتشاف األ 
 
 عراض الجانبية ق

ونيير فيعقار الد -3  : ي 

ي القلب
 
ي تقلل نس    بة الحديد ق

ويعىط    يعد هذا العقار من أهم األنواع الن 

 أيا  بش  نل فموي مرتير  أو ثالث مرات يوميا.  
 
قد تحدث بعض األعراض   ا

أو    ارتف   اع انزيم   ات الكب   د ويوري   ا ال   دمالج   انبي   ة ل   د  بعض المرض  م    ل  

ي كري    ات ال    دم البيا                 اء المن    اعي    ة.  
 
جراء بعض  إل    ذل    ك يتم  نقص                 ان ق

الفحوص     ات بش     نل دوري للمرض  الذين يتناولون هذا العقار الكتش     اف  

ي بدايتها األ 
 
  ن حصلت. إعراض الجانبية ق

 

يحتاجون   لحديد ة لطاردالذين يتناولون العقاقير اللمرض  ا

 فحوصات دورية م ل: 

ي اإل و واائف الكبد والكىل فحص  •
 
وتير  ق  . شهر أ 3درار كل نسبة الي 

 . بالعقار  ءبشنل سنوي وقبل البد والعير  فحص السمع  •

ي السناقياس الطول والوزن مرت •
 
 . ةن ق
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وكسامير  نصائح حول استعمال عقار   الديفير
كير     قنينة الدواءحل  يجب   -1

 . (ملغم  500  مل لكل 5)بالماء المقطر وقي 

 . الطبيب المختص تحديدها من قبلالجرعة يجب  -2

 . حقنةال سحب الجرعة كاملة اىليجب  -3

 الحقنة.  تعقيم محل زرا -4

 . درجة 45تحت الجلد وقزاوية  (الفراشة )ن ع برةاإل تثبيت  -5

ي ما   خة  حقنالتثبيت   -6
 
وكس   امير  ة ق وتوقيتها حس   ب التوقيت    الديفير

اوح بير  
 ساعة(.   12-10)  المطلوب إلكمال الجرعة والذي يجب ان يي 

ال ل ي       ل   -7 خ الل  ع       ادة  ال ع الج  ت ت وىل  أث ن       اء  ي ع ىط  ح ي       ت  ال م ري ض  ن وم 

 . الماخة دفع العالج

من تحت الجلد ورفع    اإلبرةس  حب يتم  كاملة  الجرعة   زرابعد اكمال   -8

وكس                امير  محقن العالج من ما              خ   ة     رأس اإلبرة  ةغطي   تو   ال   ديفير

ي ائلقإو 
 
 . مامة خاصةقة سلةهما ق

                         

 الحقنة )الرسنجة(                       

 

                 

 
 ماخة الحقن                                                       

                                                 

 

 

 

 

 إبرة ن ع فراشة                                  
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ازيروكس نصائح حول استعمال عقار   الديفير
 

ي اليوم قبل الطعام بنصف ساعة أو ي -1
 
 بعدا بساعة. عىط مرة واحدة ق

ي نفس الموعد كل يوم الطبيب المختص ها حددالجرعة ي -2
 
 . وتكون ق

تق   ال الطبيلي   -3  مع الم   اء أو عص              ير التف   اح أو الي 
 
تمزج األقراص جي   دا

 دون تأخير  (مل  200-100)بمقدار 
 
ق  ها المريض فورا  . ويرسر

وقات الغازية إلذابة األقراص.  -4  ال يجوز استعمال المرسر

 بملعقة بالستيكية أو خشبية. يمزج المحلول  -5

ق .  -6 ي القدح فيااف ل  ماء ويخلب ثم يتم رسر
 
ي راسب ق

 إذا بى 

 ال يجوز ماغ أو بلع األقراص.  -7

 . تجنب تناول ماادات الحموضة مع العالج -8

ي نفس اليوم.  -9
 
ي حالة نسيان تناول العالج فيتم تناول  فور تذكرا ق

 
 ق

ي ح ال ة نس              ي ان تن اول العالج  -10
 
جرع ة اليوم  فيتم تن اول  يوم ك ام ل ق

 . التاىلي فقب وحذف جرعة اليوم الفائت )يتناول جرعة واحدة فقب(

 يمكن استعمال العقار من عمر سنتير  فما فوا.  -11

أق  ل    (يتوقف المريض عن تن  اول العالج عن  د نزول تركير  )الفرتير   -12

ي  وغرام/ نان  500)من 
 
ي   300و) (ال الس  يميا الكي  مل ق

 
نانوغرام/مل ق

 . ال السيميا الوسىط(

ي منان  من.  -13
 
 احفظ العالج ق

ة أعراض جانبية.  -14
ًّ
ي حالة اهور أي

 
 استرسر الطبيب ق
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 ونخاع العظم  زرع الخاليا الجذعية
 

ل      نفسزرع النخ    اع وزرع الخالي    ا الج    ذعي    ة ك  وهو اله    دف    الهم    ا 

المصاب بخلل    (كريات الدم الحمراء  )مصنعاستبدال نسيج نخاع العظم  

 . ي
ي بنسيج جديد غير مصاب بخلل ورابر

 ورابر

ي يكون والفرا بير  زراع ة نخ اع العظم وقير  زراع ة الخالي ا الج ذعي ة  
 
 ق

ي كل من العمليتير  
 
 . التقنية المستخدمة ق

  
ا
ع  س              ح ب نس              يج نخ اع العظم  ب  يكون  : زرع نخ اع العظمأو  من المتي 

إبرة س  ميكة خاص  ة تحفر العظم وتس  تخرج من  النخاع الس  ليم  بواس  طة 

ي    للحص          ول عىل الخالص          ة  بتقنيات متطورة  تنقيت يتم  ثم 
 
ليتم زرقها ق

 وريد المصاب. 

 زرع الخالي ا الج ذعي ة: 
 
دواء    س              تخ داماب الخالي ا الج ذعي ة   تحفير  يتم    ث اني ا

اس              تخالص             ها   الخالي ا الج ذعي ة ليتم  جإلنت ا  نخ اع العظم  ير  حفتلخ اص  

  
 
متطورة لتنقية وفرز مكونات الدم من مجر  الدم بواس     طة تقنية  الحقا

بعدة جلس          ات لحير  الوص          ول اىل كمية الخاليا الجذعية الالزمة لزرعها  

 . لمريض بنفس الطريقة السابقةل

 
 : ساسية وهي أ مقوماتثالث تتطلب زراعة النخاع فال النتائج لنجاح أ

 . صغر عمر المريض ❖

 . عدم اصابة المريض بتليف الكبد  ❖

ي الجسم.  لحديدل تراكمعدم وجود  ❖
 
 ق
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 يات زراعة النخاع أو الخاليا الجذعيةمالحظات حول عمل

 

ي المراكز المتقدمة فقب  •
 
  هذا العمليات تجر  ق

 
 . وكلفها عالية جدا

•  
 
ع بنس       بة مطابقة عالية جدا لا       مان عدم تعرض   تتطلب وجود متي 

 . مح هللااس و الفشل ال أالنخاع للرفض 

ص   ىلي  ا عملية اس    تهال  نخاع العظم األ نهممن المخاطر لتا    خلو تال  •

ة بدون  راع النخاع الجديد  مناعةللمريض والبقاء لفي   . لحير  اسي  

ي  •
 
 . (%5)تقل عن  فال المراكز ال أان نسبة الوفيات ق

ق د فقر ال دم البحري ب دون ه ذا العملي ات  ان متوس              ب عمر مريض   •

   60)يص   ل اىل 
 
إذا كان ينقل الدم بش   نل منتظم ويتناول العقاقير    (عاما

 الطاردة للحديد. 

ي عيادات خاص          ة   عند   تتطلب العملية •
 
تنللها بالنجاح متابعة دورية ق

ي عالج     ات مقلل     ة لرفض  
النخ     اع  بمت     ابع     ة مرض  زرع النخ     اع وتلى 

 : المااعفات التالية بعضلمدة ط يلة مع احتمال نشوء المزروع 

 اع. لنخالجسم لرفض  -

و  أ و المع ية  ألدم ية  ااالنتانات  اإلص       ابة بالعدو  الش       ديدة م ل   -

 . العميقةالفطريات 

ق  د يعم  ل النخ  اع المزروع ض               د بعض خالي  ا الجس              م الحي ي  ة   -

رفض جس       م الما       يف من قبل النخاع  )                      فيدمرها بما يعرف ب

 مناعة. للوالذي يتطلب المزيد من االدوية الماعفة  (المزروع
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 اللقاحات 
 

ي الصفحات السابقة أن مرض  فقر الدم البحري يعانون من 
 
عرفنا ق

 عىل المناعة م ل رفع الطحال وقالتاىلي  
 
مشاكل صحية عديدة قد تؤثر سلبا

يا لذلك يكون مرض    ي تنقية الدم من األجسام الغريبة والبكي 
 
نفقد دورا ق

 لعدو  وااللتهابات. كير عرضة لأ  فقر الدم البحري

م تعزيز  يجب  خالل لذلك  من  البحري  الدم  بفقر  المصاب  ناعة 

األمراض اللقاحات    استعمال بعدد من  العدو   اكتساب  لمنع  ورية  الرص 

 : ة ويكون ذلك حسب توجي  الطبيب وكما يىلي  الخطير

 

 . نواتس  10 - 5يعىط بعمر سنتير  ثم يكرر كل لقاح الرئ يات  •

ي جدول اللقاحات العام •
 
 .لقاح السحايا حسب الجرعات ق

ي السنة. مرة واحدة   نفلونزا اإل لقاح  •
 
 ق

و ي ن ع  •  .Bلقاح التهاب الكبد الفير
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 فقر الدم البحري  غذاء مرض  
 

ا ه  ذا الس              ؤال ه  ل توج  د نص               ائح بخص              وص الطع  ام    : يتب  ادر ك ير

المناسب لمرض  فقر الدم البحري؟ فنقول نعم يجب معرفة المعلومات  

 التالية بخصوص الطعام المناسب: 

ن  ي لمرض  ال   ذاالح   دي   د وخص              وص                ا  غني   ة ب   األغ   ذي   ة التن   اول    ع   دم ❖

اس تبدال اللحوم الحمراء  وذلك بالدم بش نل متكرر  حتاجون اىل نقل  ي

ي تو ب اللح
أق ل من الح  دي د وتجن  ب تن  اول    حتوي كمي  ةم البيا               اء الن 

  . التمر وعصير الرمان والعسل األسود 

قلل من امتص        اص األمعاء  يحبوب القمح والش        وفان والص         يا  تناول   ❖

 بالتاىلي تقلل من امتصاص الحديد.    Cللحديد وتقلل من عمل فيتامير   

الحديد    امتصاص  رب الشاي مع الوجبات الغذائية لتقليل        شينصح ب ❖

 . من االمعاء 

ي وصفار البيض والخا ❖
روات   يجب تجنب الفاصوليا والفول السوداب 

  الش عير والنخالة الكاملة والس ميد و والفول والزقيب    خوالس بانالورقية  

 . عىل الحديد بنسبة عالية الحتوائها 

يفا              ل تن اول الحلي ب واأللب ان ومش              تق اته ا لتس              اع د عىل تجن ب   ❖

 لعظام وتع يض نقص الكالسيوم. ا ةهشاش

ا  ك الحما              ي ات ألنه (   C  )عىل فيت امير    ةتن اول األغ ذي ة الح اوي   قلي لت ❖

 زيد من امتصاص الحديد. ت

 عىل الحديد.  ةتجنب تناول الفيتامينات الحاوي ❖
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 التأقلم مع المرض 
 

أن يت أقلم مع المرض ويم ارس حي ات      البحرييمكن لمريض فقر ال دم  

ي المدرس  ةبمس  اعدة األهل واألص  دقاء وكذلك يس  تطيع التعلم  
 
والزواج    ق

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

 
يا      ا

 الطبيب والممارسات الصحيحة ونذكر هنا بعض النقاط باختصار: 

 

. تناول الغذاء الصىحي وحمض الفوليك بشنل  -1  يومي

 تعلم المعلومات المفيدة حول المرض لتجنب المااعفات.  -2

 دون إنها  أو ارهاا. الخفيفة والمتوسطة ممارسة الرياضة  -3

 الحفا  عىل النظافة وعدم االختالط مع المصابير  بأمراض معدية.  -4

ي تا         م المص         ابير   إىل االنا         مام   -5
مجموعات الدعم أو الجمعيات الن 

 واالستفادة من تجارب المرض  الخرين.  التآزر بالمرض من اجل 

وي    ح عن النفس بممارسة الهوايات النافعة م ل المطالعة والرسم  -6 الي 

ها.   والزخرفة واالعمال اليدوية وغير

التحدث مع إدارة المدرس  ة واألس  اتذة حول المرض لغرض الحص  ول   -7

ي اكمال دراست .  عىل
 
 تفهمهم ودعمهم للمريض ق
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 والرياضة  فقر الدم البحري رض  م
 

ي         كالمش  ةنواع من الرياضة الخفيفأ ةهنا  ثالث
ي والمتوسطة كالمىسر

 كالركض.   ةالرسي    ع والشديد

أن المريض بفقر الدم البحري يحتاج إىل بعض النش      اطات الرياض      ية  

ي وأمراض القلب.  ي تحسن النوم وتقلل من الشد العصن 
 الن 

ي  المص             ابون بفقر الدم البحري يحتاجون أن يكون  
النش             اط الرياض 

   10000يع   ادل  
 
خطوة 12000م   ا األطف   ال ف   البن   ات  أللكب   ار    خطوة يومي   ا

 15000واألوالد  
 
ي أل  خطوة يوميا

يزيد من قوة العاالت    ن النشاط الرياض 

 م. اونمو العظ

ي من ارتفاع نس       بة الحديد   إذا كانما  أ
ي الجس       م  المريض يعاب 

 
فيكون  ق

التع   ام   ل مع الح   ال   ة حس                ب رأي الطبي   ب المختص حي   ت يختلف من 

بالنش       اطات الخفيفة  ل  بص       ورة عامة فإن  مس       م ح لكن   ش       خص لخر 

 والمتوسطة. 
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 مريض فقر الدم البحريمن  يجب عىل 

؟    أن يراجع الطبيب أو المستشى 
 

وريأو المستشى  تكون مراجعة الطبيب  ي الحاالت  ةض 
 
 : ةالتاليق

 . عند الشحوب والحاجة لنقل الدم •

ي عند •
ي ألم  من   المريض  ما يعاب 

 
قد يكون ذلك ل  ص    لة بعدم  ف اص    در ق

قات القلبانتظام   ارتفاع نس       بة الحديد أو  بس        بأو عجز القلب   ض 

ة الرئ ية.   نتيجة الخير

ي ألم   عند حص        ول •
 
 ناجمكون  فقد يالبطن  ش        ديد ق

 
االلتهابات أو   عن  ا

ة ناتجة عن التهابات العقد الليمفاوية.   وجود خير

 تمض  الذين  المر عند ارتفاع درجة الحرارة دون س            ب واض           ح عند   •

 . ثومي خطر تسمم الدم الجر لهم وذلك يعرضهم لرفع الطحال 

ي عند •
ي الظهر حاد المريض من ألم    ما يعاب 

 
  وجود عالمات عص  بيةمع  ق

 . غوطعدم القدرة عىل التبول أو فقدان السيطرة عىل عملية التم ل 
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 ؟ ل  ماذا تتوقع من طبيبك عند مراجعتك 

 الطبيب  لك ج و  سي
 
 م ل:  من األس لة ويجري بعض الفحوصاتعددا

ي لمااعفات الاو  الدممرات نقل عدد عن  يسألس -1
 لها.  تعرضتن 

.  كسيجري ل -2
 
 رسيريا

 
 فحصا

 شامل. الدم الفحص  كسيجري ل -3

ش     هر بعد اس     تالم الدم أ  ةفحص نس     بة الحديد كل ثالث كس     يجري ل -4

ة أو بعد إكمال   من استالم الدم بشنل منتظم.  سنةللمرة العارسر

و ي و   التهاب الكش             ف عن  فحصس             يجري لك  -5 وس  الكبد الفير فير

 . للتأكد من عدم اصابتك بها شهر أ 6العوز المناعي كل 

 للتأكد من سالمت  مرة واحدة فحص االيكو للقلبسيجري  -6
 
 . سن يا

    المرارة                       لبطن للتحري عن حص         لس         ونار  الفحص س         يجري لك  -7

ي كل سنة مرة واحدة. حالة الكىل و حجم الطحال و 
 
 ق

اكمي الس     كر فحص  س     يجري لك  -8
ي   الي 

 
الدم بعد مرور ثالث س     نوات  ق

 . للتأكد من خلو  من السكري من نقل الدم ومن ثم بشنل سنوي

للتأكد من س     المة   ةالفحوص     ات الهرمونيبعض فحص  س     يجري لك  -9

نقل الدم أو عند اهور   ءعمل الغدد الصماء بعد ثالث سنوات من بد 

 أعراض تتطلب ذلك. 

ي القل ب عن طريق جه از  فحص س              يجري ل ك   -10
 
نس              ب ة الح دي د ق

نق ل ال دم أو عن د وجود  ب دء من    (س              نوات  10  -  8)الرنير  وذل ك بع د  

ي القلب. 
 
 عالمات ازدياد نسبة الحديد ق
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 ؟  زيارتك ل  د ماذا يتوقع منك طبيبك عن
 

 أمور م ل: يتوقع الطبيب من مريا  مجموعة 

 

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

ي الزخم و   ل
 
من أجل ض      مان دور جميع  للدخول للطبيب وذلك لتالق

 .  المراجعير 

ي أوض -2
 ب    اإلرش                 ادات والنص                 ائح الن 

 
م    ا    به    ا أن يكون المريض ملي  

 الطبيب. 

 عن مرض . ساسية لمعلومات األ المريض ل ةمعرف -3

 يعرف المريض كيف يتفاد  التعرض للمااعفات. أن  -4

أن يعرف المريض كيف يس           تعمل األدوية المخص           ص           ة ل  من قبل   -5

 الطبيب من ناحية كيفية االستعمال والجرع المخصصة وأوقاتها. 

ي يتوج  ب علي    عن  د ح  دوثه ا   -6
أن يعرف المريض العالم  ات الخطرة الن 

 .  مراجعة المستشى 

ي م  ل التش              خ -7
يص الدقيق لمرض                وتاري    خ  أن يعرف تاريخ   المرض 

 التشخيص وتاري    خ حصول المااعفات إن وجدت. 

األم راض   -8 ت ق ي          ي 
ال ن  ال ل ق       اح       ات  ب ج       دول   

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

ة.   الخطير

ي ولياقت  البدنية ونظافت .  -9
 أن يحافظ المريض عىل نظام  الغذاب 
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 الصوم؟  البحريفقر الدم  ض  هل يستطيع مر 
 

توجد   جازمإال  المرض    ةجابة  عىل كل  تعميمها  فالمرض   نستطيع 

ي يتفاوت  
 
و   ق مريض  بير   وحدت   بل   شدت   الواحد  إخر  المريض  مع  ن  

 خر. من حير  ل  حالت نفس  قد تتفاوت 

هذا السؤال وهو يستطيع    ناالجابة ععىل  قدر  أالمريض وحدا    لذلك

ن  أوعلي  أن يعرف  تحمل  وقدرت  عىل التمكن من الصوم  ار  قدان يحدد م 

 هللا   رحيم بعبادا وال ينلف  هللا
 
ن لم  إال وسعها فال يجهد نفس   إ   نفسا

 
 
 عىل الصيام.  يكن قادرا

 

 : تاىلي مراعاة ال الصيام فيجب البحريبفقر الدم  صابذا قرر المإ

 

ي الفطور 1
 
ي السحور حن  قبيل الفجر.   والتأخير ( االرساع ق

 
 ق

ي وجبة الفطور. 2
 
ب الماء والعصائر والشورقة ق  ( الحرص عىل رسر

ي فقرة التغذيةغذية ( تناول األ 3
 
ي تناسب حالت  كما ذكرنا ق

 . الن 

 (  التقليل من تناول السكريات والموالح.   4

ي ال خذ قسب كاٍف أ( 7
 
 السهر.  عدم الليل و و  نهار من النوم والراحة ق
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 والعمليات الجراحية  البحريفقر الدم  ض  مر 
 

 
ا
ي قد تستدعي تداخل

   إضافة للظروف الخاصة بالمريض والن 
 
  جراحيا

هاأ)رفع الطحال  م ل      خر نسان  إفالمريض كأي  (  و است صال المرارة وغير

ي يجب ف   و باردةأض إلجراء عمليات جراحية طارئة  معر  
ماهي النقاط الن 

 االنتباا لها: 

 . التخدير العام عند   األوكسجير  احتمال نقص  -1

 . احتمال فقدان بعض الدم -2

 . و الرئ يةأااللتهابات الموضعية إىل المريض  احتمال تعرض -3

ة الدم وقاألخص بعد إجراء عملية رفع الطحال  نتكو  ل   أكير عرضة -4  . خير

 

المريض  لذلك   الدم  عىل  بأمراض  المختص  طبيب   جراء  إقبل  استشارة 

    وذلك لغرض:   التخدير العام حتاجي تداخل ي أو أالعملية الجراحية  

و الحتمال حدوث  أن نسبة الدم كافية للتعرض للتخدير  أالتأكد من   ❖

 أالمطلوب  و نزيف  
ا
ديسيلي    / غم  10 طفال عن  ل   تقل نسبة الدمّل

  . نقل الدم للمريضإىل يلجأ الطبيب  قد و 

المختص ❖ الطبيب  شامل  إب  يقوم  تقييم  من  جراء  للتأكد  للمريض 

 . و التداخل الجراحي ألتخدير ل تحمل 

و بواسطة االيكو مع استعراض الموقف أجراء فحص القلب رسيريا  إ ❖

  .  التلقيىحي
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باألمراض إ ❖ اإلصابة  من  المريض  خلو  من  للتأكد  فحص  جراء 

ال  ةالفايروسي سالمة  واأل   طاقملامان  ي  عدم الطن  وضمان  دوات 

 . خرين مرض  إىل  انتقال العدو  

أو شهر بعد إجراء يتم إكمال اللقاحات قبل أسبوعير  من اجراء العملية   ❖

 العملية عند عدم تمكن المريض من اكمال اللقاح قبل العملية. 

بعد إجراء رفع الطحال لمدة سنتير  من   ةيتم إعطاء الماادات الحي ي ❖

 العملية. 

سنوات وقعض البحوث   5رفع الطحال بعد إكمال    ةيفال إجراء عملي ❖

 سنوات للحاجة الماسة.   3ها بعد ه جرا إتذكر أن  من الممكن 

مراقبة عدد األقراص الدم ية حيت أن ارتفاع األقراص الدم ية أكير   ❖

م ل   6بعد    1000000من   ة  الخير مااد  إعطاء  يستوجب  أشهر 

ين.    األسي 

ي تستوجب ال ❖
ي العمليات الن 

 
يستوجب إعطاء    ط يلة قد   قود لمدةر ق

ة بعد العملية.   مااد الخير

عدو  لذلك خطر اليكون معرض ل رفع الطحال    الذي سبق ل المريض   ❖

 عملية   ةكلنداميسير  قبل أيالأو    سيلير  عالج االموكسي  يحتاج اىل تناول

 . واحدة لمنع خطر العدو  بساعةجراحية 
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 والحمل  فقر الدم البحري

لل المصابة  مرأيمكن  البحرية  الدم  أو   بفقر  الصغر   )ال السيميا 

ولكن المرأة المصابة بال السيميا الكي   الحمل بشنل طبيلي  الوسىط(  

عليها  أعالا  الحاالت  ي كل 
 
ق  
 
المخاطر وعموما من  للعديد   تكون معرضة 

ة زمنية كافية، لتخىطي مرحلة 
الرج ع للطبيب قبل التخطيب للحمل بفي 

 من المااعفات.  كن مم الحمل بأقل عدد 

ال ك أم  للمرض   
ا
حامل الزوج  إذا كان  ما  معرفة  وري  الرص  من  أن     ما 

 لمعرفة مد  عرضة الجنير  لإلصابة بالمرض. 

 
 ويجب أخذ العديد من االحتياطات قبل الحمل وأثناءا وقعدا م ل: 

دوري   -1 بشنل  وكذلك  الحمل  قبل  الفحوصات  من  عدد  إجراء  يجب 

 حالة الحامل. شهريا أو أسبوعيا حسب 

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

ة الحمل تزداد الحاجة لنقل الدم نتيجة لنمو الجنير   -3
ي في 
 
  حتاج ون  ق

.   فحص إىل  نسبة الدم كل أسبوعير 

 الوالدة القيرصية لخسارة كمية أقل من الدم.  تفال -4

 . كونها تؤثر عىل الحمللحديد  ة لطارديجب وقف تناول العقاقير ال -5

ب -6 المصابات  البحريالحوامل  الدم  عرضأ   فقر  أطفال    ةكير  إلنجاب 

ي الوزن عند الوالدة
.  خدج أو منخفىص   نتيجة نقص األوكسجير 

يتم    (الصغر )ال السيميا  الحامل مصابة بفقر الدم البحري  إذا كانت   -7

 نسبة الحديد.  فحص
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 معلومات مغلوطة 

من المعلوم  ات المغلوط  ة والخراف  ات حول مرض فقر   ع  دي  د توج  د ال

 م ل:  البحريالدم 

 ينجم عن زواج األقارب فقب.   البحريالمعلومة المغلوطة: فقر الدم   (1

 عن زواج غير  أهذا المعلومة غير ص       حيحة فقد ينتج  الحقيقة:  
 
يا       ا

ن كانا  إحن  و   البحرياألقارب إذا كان الزوجان يحمالن صفة فقر الدم  

 قارب. األغير من 

 

 . البحريالمعلومة المغلوطة: الزقيب مفيد لفقر الدم  (2

ي ب  الح  دي  د الحقيق  ة:  
ه  ذا المعلوم  ة غير ص              حيح  ة ألن الزقي  ب غن 

ة يا            ألن  يس            ب تراكم    البحريبمرض  فقر الدم ر                          وتناول  بكير

ي الجسم. 
 
 الحديد ق

 

س          يص          ابون المص          اب بفقر الدم البحري  ذرية   المعلومة المغلوطة:  (3

 . لمرضباكلهم 

  و الزوج أالزوجة    إذا كانتالحقيقة:  
 
فس        يكون جميع األطفال  س        ليما

 .  حاملير  للمرض فقب وليس مصابير 

 

ب الشاي  المعلومة المغلوطة:  (4 اكمالحديد  يقللرسر ي ال المي 
 
 . جسمق

ب الش     اي يقلل من امتص     اصإ  الحقيقة:  للحديد فيمنع  األمعاء    ن رسر

ي الجسم  
 
ا ق ي الجسممن    قللي  ال لكن  و زيادة تركير 

 
 . الحديد المخزون ق

 

م  ج بفقر دم نا  يص           اب حامل ص           فة البحري ال المعلومة المغلوطة:   (5

 . عطاها عالج الحديد إ جوز عن نقص الحديد وال ي

فرد عادي وعالج   أي من الممكن اص        ابت  بنقص الحديد كقة:  يقالح

 . ذلك قرر الطبيبإذا عالجات محت ية عىل الحديد بتناول  يكون
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 البحري أس لة شائعة حول فقر الدم 
 

 مصابير  بهذا المرض يمنعون من الزواج؟إن الهل  س: 

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

و حامل للمرض  أمص اب    زوجير  أي من ال  ةقبل الزواج لمعرفة  روري               الا 

 : ةبعض القواعد ال سيطهذا و 

 نو = جميع األطفال سليم  سليمانير  كال الزوج •

  همن لكنو جميع األطفال س  ليم حد الزوجير  س  ليم واألخر مص  اب =أ •

 . ن للمرضو حامل

 نو = جميع األطفال مصاب انكال الزوجير  مصاب •

اإلص            ابة هو   احتمال  =  مص            اب واألخر حامل للمرضالزوجير    حد أ •

ي كل حمل 50%
 
 . ق

اإلص              اب ة هو احتم ال    = واألخر ح ام ل للمرض  الزوجير  س              ليم  ح د أ •

 
ا
ي كل حمل %25للصفة بنسبة احتمال  صفر ولكن قد يكون حامل

 
 . ق

 

 ؟االسنانتشوا فقر الدم البحري و بير  عالقة س: هل توجد 

ي الجس   م  الحديد    ةزيادة نس   ببس    ب  ج:  
 
المريض إىل تش   وهات    يتعرضق

ي شنل األسنان قد 
 
 . ها حتاج إىل تق يميق

 

 لج فقر الدم البحري بمق يات تحتوي عىل الحديد؟اهل يع س: 

 رص  المريض. يهذا   ال ك  ج: 



 ..........  البحري مرضى فقر الدم دليل .........                   
 

53 
 

؟ ؟البحريفقر الدم  هل يمكن الشفاء من س:  ي
 هل هنا  عالج نهاب 

ال     دم    ش                  اٍف يوج     د عالج    االن ال   ةلغ     اي       ج:  لكن هن     ا     البحريلفقر 

ي   ةالعالج ات الجيني قعض  و الخالي ا الج ذعي ة  زرع  لمح اوالت وقحوث 
الن 

تقل  ل من الح  اج  ة اىل نق  ل ال  دم ولكنه  ا م  ازال  ت قي  د البح  ت وال  دراس               ة  

 . وتتطلب عدة سنوات من التجارب للتأكد من امانها 

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

 مريض مصاب؟

  فذلك غير ممكنج: كال  
 
 . بتاتا

 
 قبل الوالدة؟ البحريتشخيص مرض فقر الدم هل من الممكن  س: 

  ةخذ عين أعن طريق   ير  قبل والدت الجن عند يمكن تش          خيص             نعم    ج: 

ي رحم االم
 
(   من الس  ائل المحيب بالجنير  ق أو من  )بزل الس  ائل االمنيو ي

 . (ن أيأدي )جراء تحليل إو  خاليا المشيمة

 

ةالفوليك  حمض    تناولهل   س:  ي زيادة تركير  الدم  بنميات كبير
 
 ؟تساهم ق

  ةك  افي  تكون  غ  الب  ا  واح  د يومي  ا  م  راغيمل  بجرع  ةالفولي  ك    تن  اول حمض  ج: 

م  ا تن  اول جرع زائ  دة ال أ  بن  اء كري  ات دم حمراء ج  دي  دةح  اج  ة الجس              م لل

 فائدة من . 

 

 ؟ةالرياض ةممارسيستطيع مرض  فقر الدم البحري س: هل 

 ط. إفران دو  لكنالخفيفة والمتوسطة  ةالرياض ةج: نعم يمكن ممارس
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وكسامير  عقار  استعمالس: هل باإلمنان   من قبل الحوامل؟ الديفير

 كال ال ينصح بتناول  من قبل الحوامل. ج:  

 
ازيروكسهل من الممكن حل عقار  س:   ؟بغير الماء  الديفير

تقال  حل  مكن  ي  نعمج:   وليس العص         ائر    و التفاح الطبيعيير  أبعص         ير الي 

 الصناعية. 

 

وكس               امير  تن  اول عالج  ج  ب وقف  ه  ل يس:   ازيروكس أو    ال  ديفير   ال  ديفير

  ؟19كوفيد خالل اإلصابة ب

إ ال م ري ضج:  بس              ي ط       ة  ذا ك       ان  أع راض  م ن  ي 
ب ق ط ع  ال ف   ي ع       اب    ي نص              ح 

وكس         امير   ازيروكس أو   الديفير ي من ذا كان المريض  إما أ الديفير
أعراض  يعاب 

ي هذا الحال  العالج  ينص     ح بقطعف  ةش     ديد  و أمتوس     طة 
 
مع اس     تش     ارة   ةق

 طبيب أمراض الدم. 

 

  ؟ما هو الفرا بير  الدم المفصول والمغسول عن الدم العاديس: 

ج: الدم العادي يحتوي عىل جميع مكونات الدم أما الدم المفص       ول فهو 

يحتوي عىل كري ات ال دم فقب بع د إزال ة البالزم ا من   أم ا ال دم المغس              ول  

فهو دم مفص           ول وتم غس           ل  بالمحاليل الملحية المتعادلة لغرض إزالة  

 بقايا البالزما من . 

 الحمد هلل رب العالمير  و 
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