نصائح ألسرة مريض فقر الدم المنجلي
نظر َا لكون مر�ض فقر الدم املنجلي مر�ضا وراثيا ف�إن الرعاية ال�صحية
تتمثل بالدرجة االوىل يف الوقاية من اال�صابة وذلك ب�إجراء « فح�ص ما
قبل الزواج « واذا وجد يف الأ�سرة م�صابون بفقر الدم املنجلي فنن�صح
اال�سرة باالهتمام باملري�ض واحلر�ص على -:
 .1احلر�ص على تناول كميات كبرية من ال�سوائل واملاء خ�صو�صا يف
ف�صل ال�صيف وجتنب جفاف اجل�سم .
 .2التزام املري�ض بتناول االدوية كامل�ضاد احليوي وحم�ض الفوليك
واالدوية االخرى ح�سب تعليمات الطبيب واحلر�ص على تطعيمه
باللقاحات اال�ضافية وقاية من االمرا�ض املعدية .
 .3ممار�سة امل�صاب التمارين الريا�ضية مهمة لكن ال بد من االبتعاد
عن االجهاد والتمارين ال�شاقة .
 .4عدم تعر�ض املري�ض للحر ال�شديد �صي ًفا �أو الربد �شتا ًءا.
 .5العناية بتغذية امل�صابني وذلك بتناول الأطعمة املحتوية على
الربوتينات مثل الأ�سماك واللحوم والبي�ض واحلليب وكذلك
االطعمة املحتوية على الفيتامينات كاخل�ضروات والفاكهة .

 .6يجب الإ�سراع يف مراجعة الطبيب عن ظهور �أي من الإعرا�ض التالية على
املري�ض
(فقدان ال�شهية �أو الإعياء ال�شديد – �أ�صفرار العينني �أو اجل�سم – ال�صداع
�أو ال�سعال – الإ�سهال �أو القيء� -إرتفاع درجة احلرارة – الآم الأطراف
�أو املفا�صل �أو البطن ).
�	.7إتباع تعليمات الطبيب املخت�ص و�إجراء الفحو�ص الوراثية لأفراد العائلة
واحلر�ص على احل�ضور يف املواعيد املحددة للمتابعة والتح�صني وخالفه .
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فقر الدم المنجلي

ما هو فقر الدم المنجلي ؟

من هو الحامل للمرض الوراثي ؟

هو مر�ض وراثي مزمن غري معدي  ،ي�صيب نخاع الدم.وينتج عنه فقر الدم
مع تغري �شكل كرية الدم احلمراء لت�صبح هاللية ال�شكل (كاملنجل واال�سم
م�شتق من ذلك) ولها ا�سم اخر هو االنيميا املنجلية او ال�سيكل �سل.

هو من ي�سهم يف نقل املر�ض اذا كان الطرف االخر حامال لذات املر�ض او
م�صابا به .وال يحتاج « احلامل للمر�ض « للعالج بل هو �شخ�ص �سليم ظاهريا ال
يعاين من اي عر�ض من �أعرا�ض املر�ض  .وبالرغم من �إمكانيات الطب احلديثة
�إال انه ال ميكن تغيري جينات املر�ض  .وميكن اكت�شاف احلامل للمر�ض عن طريق
فح�ص الدم قبل الزواج  ,او ك�إجراء روتيني قبل اجراء العمليات اجلراحية .

غالبا ما تظهر الأعرا�ض على املري�ض يف عمر ال�ستة ا�شهر فما فوق (ذلك
لأن اجل�سم ال يقوم بت�صنيع « الهيموجلوبني � « Aإال بعد عدة �أ�شهر من
الوالدة) وهى كالتايل :

كيف أحمي ذريتي من المرض ؟

ما هي أعراض المرض ؟

 .1حدوث انتفاخ يف اليدين والقدمني والأ�صابع ويكون م�صحوبا ب�أمل
وبكاء وذلك يف ال�سنوات الأوىل من العمر .
� .2شحوب و ا�صفرار يف اجللد والعينني نتيجة لتك�سر الدم.
 .3االم حادة ومتكررة يف العظام .
� .4ضعف يف البنية وعدم املقدرة على مزاولة االن�شطة البدنية.

لكي تقي ذريتك ب�إذن اهلل من املر�ض  ,من ال�ضروري القيام بالفح�ص قبل
الزواج  ,وجتنب الزواج عندما يكون الطرفني حاملني جلني املر�ض .واليك
بع�ض االحتماالت املمكن حدوثها يف كل حمل:

هل يمكن عالج المرض نهائيا ؟
(فقر الدم املنجلي ) مر�ض وراثي مزمن يف نخاع العظم و ميكن عالج
املر�ض ب�إجراء زراعة نخاع العظم وهى عملية مكلفة ويرتتب عليها الكثري
من امل�ضاعفات ون�سبة جناحها يف حدود  %60كما انه لي�س من ال�سهل ايجاد
متربع منا�سب ودائما يف�ضل ان تعمل يف �سن مبكرة .
فوائد فحص '' ما قبل الزواج ''

 .5ت�أكل يف بع�ض املفا�صل .

 .1احلد من �إنت�شار اال�صابة بفقر الدم املنجلي .

 .6قد يحدث ان�سداد يف ال�شعريات الدموية املغذية للمخ والرئتني .

 .2اجناب ابناء ا�صحاء من هذا املر�ض ب�إذن اهلل .

 .7حدوث ازمات مفاجئة نتيجة للتك�سر املفاجئ يف اخلاليا وانخفا�ض
�شديد يف الهيموجلوبني مما ي�ستدعي نقل الدم .

 .3التعرف على احلامل �أو امل�صاب باملر�ض .
 .4توفري اجلهد واملال .

 .8ت�ضخم الطحال وتكون ح�صوات يف املرارة .

 .5حياة اجتماعية م�ستقرة .

 .9كرثة االلتهابات ب�شكل عام قد تكون مميتة نتيجة ل�ضعف الطحال .

