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الفحص قبل الزواج
فقر الدم المنجلي

سليم وسلمى



ماذا نعني بالناقل اأو حامل للمر�ض الوراثي؟
  

اإن الناقل اأو احلامل للمر�ض هو �سخ�ض �سليم ظاهريًا 

نقل  على  ي�ساعد  ولكن  املر�ض  اأعرا�ض  من  يعاين  ال 

بنف�ض  م�سابًا  اأو  حاماًل  ال�سريك  كون  حال  يف  املر�ض 

املر�ض.

الزواج ال�سليم

1. �سليم + �سليم = جميع االأبناء �سليمني.

ولكن  �سليمني  االأبناء  جميع   = م�ساب+�سليم   -2

حاملني للمر�ض.

3- حامل + �سليم = 50٪ حاملني.

الزواج الغري �سليم

1- م�ساب + م�ساب = جميع االأبناء م�سابني.

2- م�ساب + حامل= 50٪ م�سابني

3- حامل للمر�ض + حامل للمر�ض = 25٪ من االأبناء م�سابني.

4- حامل مر�ض بيتاثال�سيميا + حامل مر�ض االنيميا املنجلية = ٪25 

من االأبناء م�سابني.

ما هي فوائد الفح�ض الطبي قبل الزواج لفقر الدم املنجلي؟
  

االإ�سابة  من  االآخرين  و�سالمة  املنجلي  الدم  فقر  انت�سار  من  احلد   -1

باملر�ض.

2- اإجناب اأبناء اأ�سحاء.

3- التعرف علي احلامل اأو امل�ساب باملر�ض.

4- توفري اجلهد واملال.

5- حياة اجتماعية م�ستقرة.

هل ميكن عالج املر�ض نهائيًا؟
  

فقر الدم املنجلي مر�ض وراثي مزمن ال ميكن عالجه يف الوقت احلا�سر 

�ساف.  عالج  يعترب  وال  املر�ض  حدة  لتخفيف  هو  حاليًا  املتبع  والعالج 

هناك عالج اآخر كاإجراء عملية ا�ستبدال نخاع العظام وهي عملية بها 

كثري من امل�ساعفات لي�ض من ال�سهل اإيجاد متربع منا�سب.

ن�سائح ملري�ض فقر الدم املنجلي؟
  

نظرًا لكون مر�ض فقر الدم املنجلي مر�ض وراثي فاإن الرعاية ال�سحية 

للمري�ض تتمثل بالدرجة االأوىل يف الوقاية من العوامل التي توؤدي اإىل 

تفاقم هذا املر�ض ولذلك نن�سح االأ�سرة باإتباع التعليمات التالية:

1- جتنب املري�ض التعر�ض للربد �ستاءًا اأو احلر ال�سديد �سيفًا.

2- ت�سجيع املري�ض على تناول كميات كبرية من ال�سوائل واملاء وخ�سو�سًا 

يف ف�سل ال�سيف وجتنب جفاف اجل�سم.

3- العناية بتغذية االأطفال امل�سابني وذلك بتناول االأطعمة املحتوية 

وكذلك  واحلليب.  والبي�ض  واللحوم  االأ�سماك  مثل  الربوتينات  على 

االأطعمة املحتوية على الفايتامينات كاخل�سروات والفاكهة.

4- اإتباع تعليمات الطبيب املخت�ض واإجراء الفحو�ض الوراثية الأفراد 

العائلة. واحلر�ض على احل�سور يف املواعيد املحددة للمتابعة والتح�سني 

وخالفه.

االأعرا�ض  من  اأي  ظهور  عند  الطبيب  مراجعة  يف  االإ�سراع  يجب   -5

اإ�سفرار   - ال�سديد  االإعياء   - ال�سهية  )فقدان  اآملري�ض  على  التالية 

اإرتفاع   - التقيء  اأو  االإ�سهال  اأو  وال�سعال  ال�سداع   - اجل�سم  اأو  العينني 

درجة احلرارة - اآالم االأطراف اأو املفا�سل اأو البطن(.
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ما هو فقر الدم املنجلي؟1
 

الدم  كريات  �سكل  تغري  عنه  ينتج  وراثي  مر�ض  هو 

)كاملنجل  ال�سكل  هاللية  ت�سبح  حيث  احلمراء 

ن�سبة  تنق�ض  لذلك  ونتيجة  ذلك(  من  م�ستق  واال�سم 

االأك�سجني فيها ويق�سر عمرها مما يوؤدي اإىل فقر دم 

مزمن واأعرا�سه كاالآتي:

1- اأمل حاد يف املفا�سل والعظام. وقد يحدث ان�سداد 

يف ال�سعريات الدموية املغذية للمخ والرئتني.

احلو�ض  عظم  وخا�سة  العظام  يف  م�ستمر  تاآكل   -2

والركبتني.

3- ت�سخم م�ستمر للطحال مما قد يفقده وظيفته.

اأزمات مفاجئة حيث يحدث  املر�ض  4- ت�ساحب هذا 

تكون  ما  غالبًا  التي  الدم  خاليا  يف  مفاجيء  تك�سر 

باإ�سفرار  عليها  وي�سدل  االلتهابات  بع�ض  نتيجة 

يف  �سديد  وانخفا�ض  ملحوظة  درجة  اإىل  العينني 

الهيموجلوبني ي�ستدعى نقل الدم.

كيفية اإنتقال فقر الدم املنجلي؟
  

االآباء  من  بالوراثة  املنجلي  الدم  فقر  مر�ض  ينتقل 

للمر�ض  حاماًل  الوالدين  اأحد  كان  فاإذا  االأبناء،  اإىل 

االأبناء  بع�ض  اإىل  ينتقل  اأن  املمكن  من  به  م�سابًا  اأو 

للمر�ض(.  حاملني  ي�سبحون  )اأي  الب�سيطة  ب�سورته 

الوالدين يحمالن املر�ض، فاإذا هناك  اإذا كان كال  اأما 

ب�سورته  باملر�ض  م�ساب  طفل  يولد  اأن  احتمالية 

ال�سديدة بن�سبة 25٪ �سكل رقم )1(.

اأخي املواطن .. اأختي املواطنة

وجد برناج الزواج ال�سحي 

م��ن اأجل تقدمي امل�س��ورة الطبية يف 

حال اكت�س��اف مر�س��ًا وراثي��ًا اأم 

معدي��ًا به��دف بناء اإ�س��رة 

�سليمة �سحية


