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تأخذ فيه الكريات الحمراء أمراض الدم الوراثية  أحد هو   المنجلِيّةاألنيميا  أو الِمنجلِي مالد فقر

فيقل عمر سكريات  سكججيناأل  نقصلنتيجة  شكًلا هًللياا أو منجلياا بدًلا من شكلها الكروي الطبيعي

مما يقلل من مرونتها و مًلح وتفتقر سكذلك للجوائل واأليوم  إلى أسبوع ، 021الدم الحمراء من 

 . مرورها في األوعية الدمويةيصعب 

 :أسباب فقر الدم المنجلي
 .سكريات الدم الحمراءن الموجود في الهيموجلوبيهو مرض ينتج عن خلل جيني يؤثِّر في تصنيع 

هو شخص سليم وًل تظهر عليه  لمرض األنيميا المنجلية الحاملالشخص ف
 . سليم للهيموجلوبين و آخر معطوب جين يكون لديه و في العادة أّي أعراض

نّعين خلل في سكًل الجينين المص فيكون لديه الشخص المصابأما 
 .المرض أعراضللهيموجلوبين وتظهر عليه 

    على سبيل المثال إذا سكان األبوين حاملين للجين المعطوب، فهناك احتمال
 .% 52بنسبة   بداء األنيميا المنجلية وًلدة طفُل ُمصاب

 

 :أعراض فقر الدم المنجلي
 الجادس - الشهر الرابعبلوغه عند الوًلدة يظهر الطفل سليماا، و لكن عند 

  :بـــ والتي في العادة تكون مصحوبة  بالظهور دأ عًلمات المرضتبتقريباا 

 انخفاض نجبة الهيموجلوبين.  
  التنفُّسفي تعب وضيق . 

   شحوب في البشرة اصفرار و. 
 انتفاخ في اليدين و القدمين . 
 نوبات آًلم شديدة، تعرف بـ نوبات فقر الدم المنجلي ( sickle cell 

crises) ؛ وقد تكون شديدةا جداا، وتجتمر أسبوعاا سكامًلا. 

 آًلم مبرحة في العظام. 
  بأمراض معدية أو التهابات بكتيريةزيادة احتمال اإلصابة. 
 ر النمو، و  .الدماغية، واًلضطرابات الرئوية جلطاتال مشاسكل أخرى، مثل تأخُّ
 بجبب انجداد األوعية الدموية التي تغذي المنطقة العضو الذسكري في انتصابألم و. 

 

 :تشخيص فقر الدم المنجلي
إذا سكانت األم   اختبار روتيني لألم الحامل للتحري عن إصابة جنينها باألنيميا المنجلية يمكن إجراء

بته بالمرض أو سكونه ، أو قد ُيجرى تحليل دموي للطفل بعَد وًلدته للتأسكُّد من إصاحامل لجين المرض
 .له احامًلا وراثيا 

 األنيميا المنجلية 

Sickle Cell Anemia(SCA) 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة
 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 التثقيف الصحي
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 :المضاعفات 
مرض األنيميا المنجلية مرض شديد الخطورة،وسكما ذسكرنا سابقاا ًل تظهر أي أعراض للمرض 

منجلية، أما المصابون بهذا المرض فيعانون من على األشخاص الحاملين لصفة األنيميا ال
 :ة تشمل ما يليسكثيرأعراض 

 فقر دم مزمن ناتج عن قصر عمر خًليا الدم الحمراء. 
 اإلرهاق وتأّخر في النمو والتطور. 
 الرئوية اًللتهابات ( (Acute Chest Syndrome. 
 ألم حاد في المفاصل و تآسكل العظام وخاصة عظم الحوض والرسكبتين. 

 الطحال مما قد يفقده وظيفته ضمور. 
 وصول في الشعيرات الدموية نتيجة تدني مرونة الكريات الحمراء مما يعيق  انجداد

 .وظيفتهاويؤدي إلى فقدان قدرتها على أداء الججم الدم لبعض أعضاء 
 

 :عالج األنيميا المنجلية 

 ولكنها غير مناسبة لجميع  العًلج  الوحيد الموجود حالياا هو زراعة الخًليا الجذعية
اختيار الحاًلت بعناية ولذلك يتم الحاًلت بجبب المخاطر التي تنطوي عليها العملية 

 .شديدة و عند توفر المتبرع المناسب

  أللم و اًللتهابات على التقليل من حدوث نوبات ا الهيدروكسي يوريايعمل دواء
 .المريض من مزاولة حياته الطبيعية الرئوية و ُيمكٍن

 قد يكون من المفيد إجراُء نقل دم للمريض في حال ظهرت عليه المضاعفات. 
  

 :التعايش مع المرض 

  للتقليل من نوبات المرض: 
o يات وافرة من الجوائل  و زيادتها عند بداية األلم  تناول سكّمِ
o  ججمالالحرص على تدفئة. 
o  اراسيتامول واإليبوبروفينالُمجكِّنات اًلعتيادية، مثل البالحرص على تناول 

 .ساعة 24-22مع بداية بوادر األلم و بصورة منتظمة لمدة  خاصة

 تطعيم / سكتطعيم األنفلونزا الجنوي) على أخذ جميع اللقاحات المطلوبة  المواظبة
 (.و تطعيم البكتيريا الكروية الرئوية/ الحمى الشوسكية

  لمضادات الحيوية الموصوفة لتقليل خطر اإلصابة بالعدوىتناول االحرص على. 
  الحرص على تناول الجرعة اليومية من حبوب حامض الفوليك، لتعويض ما يتكجر من

 . خًليا الدم الحمراء

 
 :الوقاية 

الحرص على إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج التي تهدف إلى تخليص المجتمع 
 .وإيجاد جيل جديد خال من المرض الوراثيمن األمراض الوراثية 

 
 
 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
للتثقيف فقط و ًل تغني عن استشارة الطبيب   
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