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أواًل: التعريف بالمرض
ماهي األنيميا المنجلية؟

فقــر دم مزمــن ووراثــي، بســبب مشــكلة فــي هيموغلوبيــن 
ــا الــدم الحمــراء. حيــث تحمــل جزيئــات الهيموغلوبيــن فــي  خالي
كل خليــة دم حمــراء األوكســجين مــن الرئتيــن إلــى األعضــاء 
واألنســجة، ويعــاد ثانــي أكســيد الكربــون منهــا إلــى الرئتيــن.

المنجليــة  األنيميــا  فــي  معيوبــًا  الهيموغلوبيــن  يكــون 
والتســتطيع خاليــا الــدم الحمــراء المنجليــة المــرور فــي األوعيــة 
مســببة  البعــض  بعضهــا  فــوق  الصغيرةوتتكــدس  الدمويــة 
الــدم  مــن  واألنســجة  األعضــاء  وحرمــان  األوعيــة  انســداد 
المحمــل باألوكســيجين مــا يــؤدي إلــى تكــرار نوبــات األلــم وتلف 
األنســجة واألعضــاء المهمــة ومشــاكل طبيــة أخــرى خطيــرة.

تعيــش خاليــا الــدم الحمــراء العاديــة حوالــي ١٢٠ يــوم فــي مجــرى 
الــدم، لكــن الخاليــا المنجليــة الحمــراء تمــوت بعــد حوالــي ١٠ 
إلــى ٢٠ يــوم وبمــا أن الجســم اليســتطيع تبديلهــا بســرعة كافيــة 
والــدم يبقــى بــال خاليــا دم حمــراء بشــكل مزمــن عندهــا تتشــكل 

هــذه الحالــة التــي تدعــى باألنيميــا.

الحــاالت التــي تــؤدي إلــى تشــوه كريــات الــدم الحمــراء 
لتأخــذ شــكل المنجــل فــي األنيميــا المنجليــة؟

عنــد اإلصابــة بمــرض األنيميــا المنجليــة تنتنــج خاليــا دم حمــراء 
ــة بحيــث تأخــذ  ــة المرون ــة مــن حيــث الشــكل وقابلي ــر طبيعي غي
شــكل المنجــل، وهــذه الحالــة تنتــج عــن الحــاالت المصاحبــة 
بمســتويات األوكســيجين المنخفضــة، أو الحموضــة المتزايــدة، 
أو الجفــاف الــذي يــؤدي إلــى نقــص فــي كميــة الــدم بســبب 

جــرح أنســجة الجســم أو جفافهــا أو تخديرهــا.

انخفــاض  لتحمــل  مهيئــة  تكــون  األعضــاء  بعــض  أن  مــع 
مســتوى األوكســجين أو الحموضــة، عنــد تحــرك الــدم ببــطء 
ذات  األعضــاء  ولكــن  الكليــة،  الكبــد،  مثــاًل،  الطحــال  خــالل 
فــي  والمشــيمة  العضــالت،  )الدمــاغ،  العالــي مثــل  األيــض 
ــة( تســمح بحــدوث  ــا المنجلي ــة باألنيمي المــرأة الحامــل المصاب
األنيميــا المنجليــة عــن طريــق ســحب أوكســيجين أكثــر مــن الدم، 
مايجعــل هــذه األعضــاء معرضــة لإلصابــة باألنيميــا المنجليــة.

ثانيًا: شيوع األنيميا المنجلية
تؤثــر األنيميــا المنجليــة علــى المالييــن فــي كافــة أنحــاء العالــم، 
وهــي تشــيع فيمــن أصولهــم مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
الكبــرى والمناطــق الناطقــة باإلســبانية )أمريــكا الجنوبيــة، كوبــا، 
أمريــكا الوســطى( والمملكــة العربيــة الســعودية، والهنــد، وبــالد 

البحــر األبيــض المتوســط مثــل تركيــا واليونــان وإيطاليــا.



ثالثًا: الوراثة
كيف تنتقل األنيميا المنجلية من اآلباء إلى األبناء؟

ــة ســببها  ــة متنحي ــر صف ــي تعتب ــة مــرض وراث ــا المنجلي األنيمي
ــن. إن وجــود  ــن HBB وهــو شــيفرة الهيموغلوبي ــب فــي جي عي
جينيــن معيوبيــن SS يــؤدي لإلصابــة باألنيميــا المنجليــة إذا كان 
كال األبويــن يحمــالن جيــن هيموغلوبيــن منجــل واحــد S وجيــن 
طبيعــي واحــد A ويكــون وراثــة األبنــاء للجيــن المعيــوب كمايلي:

٢٥٪ احتمال وراثة جينين معيوبين، مريض أنيميا منجلية.	 
٢٥٪ احتمال وراثة جينين طبيعي، اليرث المرض.	 
٥٠٪ احتمال أن يكون ناقل غير مباشر للمرض.	 

رابعًا: األعراض
أعراض األنيميا المنجلية

اليوجــد نمــط واحيــد للمــرض وأعراضــه، فبعــض المرضــى 
لديهــم األعــراض خفيفــة، والبعــض اآلخــر لديهــم أعــراض حــادة 
جــدًا، ولكــن جميعهــم لهــم نفــس المشــكلة األساســية وهــي 
ميــالن خاليــا الــدم الحمــراء المنجليــة إلــى االنحصــار فــي األوعيــة 

الدمويــة الضيقــة ومنــع تدفــق الــدم. وهــذا يــؤدى إلــى:

متالزمة اليدين والقدمين
ينتــج األلــم واالنتفــاخ مــع الحمــى عندمــا تســد األوعيــة الدمويــة 
الصغيــرة فــي اليديــن أو القدميــن وهــذا مــا قــد يكــون العالمــة 

األولــى لألنيميــا المنجليــة لــدى األطفــال.

اإلعياء وضيق التنفس واالصفرار
وهذه أعراض فقر الدم أو نقص خاليا الدم الحمراء.

األلم غير المتوقع في أي عضو أو مفصل
قــد يواجــه المريــض ألمــًا حينمــا تمنــع خاليــا الــدم المنجليــة 
تدفــق األوكســيجين إلــى األنســجة، وقــد تتفــاوت عــدد الترددات 
ــم مــن وقــت آلخــر، بعــض المرضــى تحــدث لهــم  ــة األل وكمي
األزمــة المؤلمــة مــرة كل ســنة، والبعــض اآلخــر تحــدث لهــم 
األزمــة بحــدود ١٥ مــرة أو أكثــر فــي الســنة، ويــدوم األلــم أحيانــًا 

ــًا. بضــع ســاعات ويــدوم عــدة أســابيع أحيان
قــد يدخــل المريــض المستشــفى فــي حــاالت األلــم الحــاد ويعالــج 
بمضــادات اآلالم )المســكنات( والســوائل الوريديــة. واأللم عالمة 

رئيســية لألنيميــا المنجليــة لــدى كل مــن األطفــال والبالغيــن.

مشكالت العين
البصريــة،  العيــن باســتقبال ومعالجــة الصــور  تقــوم شــبكية 
وتتدهــور حالتهــا عنــد تقــص الغــذاء الكافــي مــن خاليــا الــدم 

الحمــراء، وقــد يصــل ضــرر الشــبكية إلــى مرحلــة خطــرة.



اصفرار لون الجلد والعينين
وهــذه إشــارات الصفــاري الناتــج مــن التكســر الســريع مــن خاليــا 

الــدم الحمــراء.

تأخر النمو وتأخر سن البلوغ
أن النسبة البطيئة للنمو سببها نقص خاليا الدم الحمراء.

خامسًا: التشخيص
تشخيص األنيميا المنجلية

خاصــة  مهــم  المنجليــة  لألنيميــا  المبكــر  التشــخيص 
لألطفــال بحيــث يتلقــون العــالج المبكــر. وهنــاك بعــض 

مثــل: المطلوبــة  التشــخيصية  واإلجــراءات  التحاليــل 

تحاليل الدم
االختبــار  هــو   Hemoglobin Electrophoresis تحليــل  إن 
التشــخيصي المســتعمل علــى نطــاق واســع، وإذا أوضــح 
التحليــل وجــود هيموغلوبيــن المنجــل فيجــب اللجــوء إلــى 
تحليــل آخــر أدق لتأكيــد التشــخيص، وهــذه التحاليــل تؤكــد 
إذا كان الطفــل حامــاًل للجيــن المســبب للمــرض مــن عدمــه.

سادسًا: العالج
العالجات المتاحة لمرض األنيميا المنجلية

اليمكــن عــالج المــرض نهائيــًا، ولكــن يمكــن التعامــل معــه 
والســيطرة علــى مضاعفاتــه كمــرض الســكري. يكــون العــالج 
بحســب حالــة المريــض الحالية والمســتقبلية، وتعتمــد المعالجة 
األساســية لألزمــات المؤلمــة علــى األدويــة المســكنة والســوائل 

عــن طريــق الفــم والوريــد. أمــا العالجــات المتاحــة فهــي:

نقل الدم
يعالــج نقــل دم األنيميــا بزيــادة عــدد كريــات الــدم الحمــراء الســليمة 
فــي الــدورة الدمويــة، يمكــن أيضــًا أن يســتعمل لمعالجــة تضخــم 



الطحــال عنــد األطفــال قبــل أن تصبــح الحالــة خطــرة، والمعالجــة 
بالنقــل المنتظــم للــدم يمكــن أن يســاعد فــي منــع الجلطــات 

المتكــررة لــدى األطفــال األكثــر قابليــة للتعــرض لإلصابــة.

المضادات الحيوية عن طريق الفم
يعطــى البنســلين عــن طريــق الفــم مرتيــن فــي اليــوم مــن عمــر 
شــهرين وحتــى خمس ســنوات علــى األقل لمنع اإلصابــة بالبكتيريا 

العنقوديــة، وتجــري اآلن دراســات الختبــار لقاحــات جديــدة.

Hydroxyurea من أدوية السرطان
باألنيميــا  المصابيــن  للبالغيــن  األول  الفعــال  العــالج  وهــو 
المنجليــة الحــادة، أوضحــت دراســة مــن هيئــة القلــب والرئــة 
للســرطان  المقــاوم  الــدواء  مــن  اليوميــة  الجرعــة  أن  والــدم 
ومتالزمــة  المؤلمــة  األزمــات  عــدد  خفضــت   Hydroxyurea

الصــدر الحــادة، مــع احتيــاج أقــل لنقــل الــدم.
االهتمــام المنتظــم بصحــة مرضــى األنيميــا المنجليــة والتغذيــة 
ــة ضــد  ــدة واســتراحة الســرير والحماي الصحيحــة والنظافــة الجي
العــدوى وتجنــب التوتــر مــع ضرورة الزيــارات المنتظمــة للطبيب 
للكشــف المبكــر عــن تغييــرات الوضــع الصحــي وتلقــي العــالج.

سابعًا: مضاعفات األنيميا المنجلية
العدوى

مرضــى األنيميــا المنجليــة األطفــال والبالغيــن أكثــر عرضــة لإلصابــة 
ــا  بالعــدوى ويعانــون مــن محاربتهــا، نتيجــة تضــرر الطحــال مــن خالي
الــدم المنجليــة التــي تمنــع الطحــال مــن تحطيــم البكتيريــا فــي الــدم.

لإلصابــات  معرضــون  الصغــار  واألوالد  الرضــع  األطفــال 
الجرثوميــة التــي يمكــن أن تــودي بحياتهــم فــي أقــل مــن تســع 
ســاعات مــن بدايــة الحمــى. كانــت اإلصابــة بالبكتيريــا العنقوديــة 
الســبب الرئيســي للمــوت فــي أطفــال األنيميــا المنجليــة حتــى 
بــدأ األطبــاء بإعطــاء البنســلين بشــكل دوري كوقايــة لحاملــي 

ــة المبكــرة. ــوالدة وفــي مراحــل الطفول ــد ال المــرض عن

الجلطات
ــا الــدم الحمــراء ممــا  يتلــف الهميوغلوبيــن المعيــوب جــدران خالي
يجعلهــا تلتصــق بجــدران األوعيــة الدمويــة، ممــا يــؤدي إلــى ضيــق 
أو انســداد فــي األوعيــة الدمويــة الصغيــرة فــي الدمــاغ وذلــك 

يــؤدي إلــى جلطــات خطــرة لــدى األطفــال قــد تهــدد حياتهــم.

متالزمة الصدر الحادة
مشــابهة لــذات الرئــة وهــي مــن المضاعفــات الخطــرة التــي 
المتكتلــة  المنجليــة  الــدم  خاليــا  أو  العــدوى  بســبب  تحــدث 
ــم الصــدر والحمــى وأشــعة الصــدر  ــة، مــن أعراضهــا أل فــي الرئ

الســينية غيــر الطبيعيــة.



ثامنًا: اإلجراءات الوقائية
هل يوجد تطعيمات أحتاج إليها؟

إلــى  المنجليــة  باألنيميــا  المرضــى  الرضــع واألطفــال  يحتــاج 
تطعيمــات منتظمــة فــي فتــرة الطفولــة، واألطفــال والبالغــون 

يحتاجــون تطعيمــات ســنوية ضــد األنفلونــزا وذات الرئــة.

هل من إجراءات أتبعها وقت السفر؟
ســافر علــى الطائــرة فــي حجــرات مضغوطــة ألن الغــرف  	 

غيــر المضغوطــة التوفــر كميــة كافيــة مــن األوكســيجين 
ممــا قــد يحفــز حــدوث األزمــات الحــادة.

تجنــب المناطــق ذات الضغــط العالي )فوق الجبال، المناطق 	 
المرتفعــة( ذات مســتويات األوكســيجين المنخفضــة التــي 

قــد تســبب أزمــة حــادة. والتنــَس أخــذ عالجــك معــك.

هل من إجراءات وقائية أخرى عليَّ اتباعها؟
ــع  ــة، اتب ــا المنجلي إذا كنــت أنــت أو أحــد ذويــك مريضــًا باألنيمي

ــدة: ــة للحفــاظ علــى صحــة جي االقتراحــات التالي

خذ حمض الفوليك كحبوب وتناول طعامًا متوازنًا:
نخــاع العظــم يحتــاج إلــى حمــض الفوليــك وإلــى فيتامينــات 

أخــرى حتــى ينتــج كريــات دم حمــراء جديــدة.

اشرب الكثير من الماء
ــاء ســليمًا ممــا  ــى البق ــدم عل ــك مشــبعًا بالمــاء يســاعد ال بقائ

ــة المنجــل. ــى هيئ ــة عل ــل فرصــة تشــكيل الخلي يقل

تفادى التعرض لدرجات الحرارة العالية أو البرودة الزائدة
يحفــز 	  أن  يمكــن  الشــديدة  البــرودة  أو  للحــرارة  التعــرض 

المنجــل. خليــة  تشــكيل 
تفــادى االزدحــام واالحتــكاك بالمرضــى وتجنــب انتقــال أي 	 

عــدوى إليــك.
احــرص علــى نظافــة الطعــام والشــراب ومــكان النــوم مــع 	 

تهويــة المــكان الــذي تنــام فيــه وضــع مرتبــة النــوم والمخــدة 
فــي الشــمس دوريــًا.

تجنب التوتر
أزمة المنجلية يمكن إن تحدث كنتيجة للتوتر الشديد.	 
تمــرن ومــارس الرياضــة الخفيفــة بانتظــام ولكــن التبالــغ 	 

وتجهــد نفســك.
تحدث مع طبيبك على القدر المناسب لك من التمارين.	 
العــدوى 	  مــن  والحمايــة  الكافيــة  والراحــة  الجيــد  األكل 

يســاعدك فــي الحفــاظ علــى صحــة جيــدة ويمنــع األزمــات.
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