حققت مملكة البحرين خطوات متقدمة فيما
يتعلق مبكافحة الأمرا�ض الوراثية مثل ال�سكلر
والثال�سيميا .وبعد �أن بد�أنا م�شوار مكافحة �أمرا�ض
الدم منذ الثمانينات ،عرب التوعية والفح�ص قبل
الزواج وفح�ص املواليد وفح�ص الطالب وتوعية
املواطنني عن �أمرا�ض الدم ،انخف�ضت ن�سبة
ال�سكلر يف املواليد بن�سبة كبرية ت�صل �إىل 85
�إىل  90باملائة ،فبد ً
ال من والدة  200طف ً
ال
م�صاب ًا يف البحرين �أثناء الثمانينات ،ففي العام
املا�ضي ولد فقط  20طف ً
ال م�صاب ًا مب�ست�شفيات
وزارة ال�صحة ،وهذا اجناز كبري لكل من عمل
عليه خا�صة وزارة ال�صحة وجمعية �أمرا�ض الدم
وخمترب ال�سلمانية ومدار�س الرتبية والتعليم،
وتدريجيا ب�إذن اهلل �سنق�ضي على املر�ض ،كما
�أ�شادت منظمة ال�صحة العاملية باالجناز ودعت
.الدول االخرى لالقتداء بنا
ونحن هنا نحتفل ب�صدور العدد الرابع من جملة
التحدي واحلياة ،والتي ظللنا ن�صدرها �إميان ًا
منا ب�أهمية الإعالم والدور الكبري الذي يقوم به
يف جمال التوعية ون�رش ثقافة التعامل مع مثل
هذه الأمرا�ض ونحن يف اجلمعية لنا اهتمام خا�ص
بالإعالم وهذه املجلة موا�صلة من اجلمعية لن�رش
التوعية والتثقيف ملختلف املوا�ضيع التي تهم
مر�ضي �أمرا�ض الدم �إيل جانب توعية وتثقيف
املجتمع عن هذه الأمرا�ض ،الطرق املثلي لعالجها،
وطرق الوقاية منها والتعريف ب�أنها منت�رشة يف
العامل اجمع وبني جميع املجتمعات ولكن بن�سب
خمتلفة والتعريف ب�أحدث العالجات والأبحاث
يف العامل كله ،وتبيان حقيقة بع�ض الإ�شاعات
التي قد ت�رض وال تنفع وحيث �أنها تكلف
الكثري ونعتمد فيها علي الطباعة الفاخرة لذا
نعتمد على التربعات لطباعتها كما نن�رش فيها
�أخبار وزارة ال�صحة والأماكن االخرى املعنية
بهذا الأمرا�ض و�أخبار هذه الأمرا�ض يف دول
جمل�س التعاون والبالد العربية االخرى وامل�ؤمترات
اخلا�صة بهذا الأمرا�ض لذا نحتاج �إىل الدعم
امل�ستمر لهذا الن�شاط التوعوي من قبل اجلميع
من اجل امل�شاركة املجتمعية ملكافحة �أمرا�ض الدم
.الوراثية يف جمتمعنا احلبيب

كلمة العدد

الدكتورة �شيخة العري�ض
رئي�سة اجلمعية

انخفاض نسبة
مرض السكلر
يف املواليد
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توجه لوضـــع
الصـــــالح ّ
خطة ملعاجلة حتديات
رعاية مرضى السكلــــــر
وحما�رضات حول الت�أثريات ال�صحية و�إيجابية هذا الدواء ملر�ضى
ال�سكلر.
كما بحثت وزيرة ال�صحة مع �أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز �أمرا�ض
الدم الوراثية افتتاح العيادة النف�سية ب�إ�رشاف ا�ست�شاري الطب
النف�سي الدكتور عبدالنبي دربا�س و�أثرها يف متابعة مر�ضى
ال�سكلر� ،إىل جانب التن�سيق مع اجلهات املعنية داخل الوزارة
لزيادة عدد الكادر الطبي يف العيادة النف�سية بهدف اال�ستفادة
من هذه العيادة يف توعية املر�ضى بعدم اال�ستهالك غري ال�سليم
للأدوية وتوعوية �أ�رسهم بكيفة التعامل مع مر�ضى ال�سكلر �إىل
جانب تعليم املر�ضى بكيفية ممار�سة حياتهم ب�شكل طبيعي.
وحثت ال�صالح جميع القائمني على مركز �أمرا�ض الدم الوراثية
برفع م�ستوى رعاية جميع مر�ضى ال�سكلر واحلر�ص على حت�سني
وتفعيل التوا�صل مع املر�ضى ،والعمل بروح الفريق الواحد لتقدمي
خدمات �صحية وعالجية متكاملة وذات جودة عالية ،كما دعت
�إىل تكثيف اجلانب التوعوي والإعالمي لتثقيف مر�ضى ال�سكلر
و�أ�رسهم.
ويف ختام اللقاء وجهت الوزيرة �أع�ضاء جمل�س �إدارة املركز
ب�رضورة اال�ستعجال يف و�ضع خطة ت�سهم يف معاجلة
التحديات التي تواجه خدمة ورعاية مر�ضى ال�سكلر على �أن
ي�شرتك فيها كل املعنني مبر�ضى ال�سكلر ،و�رضورة ت�شكيل
الفرق املتخ�ص�صة لر�صد التحديات و�إعداد احللول املنا�سبة لها.
ح�رض االجتماع كل من وكيل وزارة ال�صحة الدكتورة عائ�شة
بوعنق ،والوكيل امل�ساعد لل�شئون الفنية واملالية ماهر العني�س،
والوكيل امل�ساعد للتخطيط والتدريب الدكتور حممد �أمني
العو�ضي.
كما ح�رض من مركز �أمرا�ض الدم الوراثية كل من رئي�س جمل�س
الإدارة الدكتورة رجاء اليو�سف ،ونائب الرئي�س الدكتور حممد
نافع ،و�إداري املركز م�صطفى العلوي ،وا�ست�شاري الطب النف�سي
الدكتور عبدالنبي دربا�س ،وطبيب مقيم الدكتور جعفر طوق،
ومن�سقة رعاية ال�سكلر يف املراكز ال�صحية الدكتورة بدرية
يا�رس ،ورئي�س التمري�ض علي مرادي ،ومن�سق رعاية �سكلر علي
دروي�ش� ،إىل جانب ح�ضور رئي�س ق�سم احلوادث والطوارئ
مبجمع ال�سلمانية الطبي الدكتورة خديجة فروخ ،ورئي�س
ال�سجالت ال�صحية �سو�سيل.

اجتمعت وزيرة ال�صحة فائقة بنت �سعيد ال�صالح يف مكتبها
مببنى الوزارة باجلفري ب�أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز �أمرا�ض الدم
و�سبل
الوراثية ال�ستعرا�ض �أهم و�أبرز التحديات التي تواجه املركز ُ
معاجلتها.
و�أكدت وزيرة ال�صحة خالل االجتماع �أن ملف مر�ضى ال�سكلر
من امللفات التي حتظى باهتمام ومتابعة من القيادة الر�شيدة،
مو�ضحة �أن هذا االجتماع يهدف �إىل الوقوف على �أبرز
التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء يف تعاملهم اليومي
مع مر�ضى ال�سكلر و�أ�سباب احلديث عرب و�سائل الإعالم املحلية
ومن خالل مواقع التوا�صل االجتماعي عن ا�ستمرار وجود ق�صور
يف م�ستوى اخلدمات املقدمة ملر�ضى ال�سكلر رغم اجلهود التي
بذلتها وال تزال تبذلها الوزارة قبل وبعد �إن�شاء مركز �أورام الدم
الوراثية.
بعد ذلك ا�ستمعت الوزيرة لأع�ضاء �إدارة املركز الذين قدموا يف
البداية نبذة عن املراحل التي مرت بها رعاية مر�ضى ال�سكلر
وكيف مت �إن�شاء عدد من املراكز وامل�ست�شفيات املتخ�ص�صة
لرعايتهم �إىل جانب ا�ستعرا�ض زيارة فريق اخلرباء من م�ست�شفى
جونز هوبكنز الذي قام بتقييم م�ستوى اخلدمات ال�صحية
والعالجية والت�أهيلية املقدمة للمر�ضى وتقدمي تقرير ا�شتمل على
العديد من التو�صيات املهمة يف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
املقدمة ملر�ضى ال�سكلر.
كما اطلعت الوزيرة على �أبرز التحديات التي تواجه الطواقم
الطبية والتمري�ضية خالل عملية رعاية مر�ضى ال�سكلر �سواء
من خالل عملية التوا�صل بني الطبيب واملري�ض وفرتات �أخذ
مري�ض ال�سكلر لإبرة املورفني ،م�شريين يف الوقت نف�سه �إىل �أن
الوزارة ب�صدد توعية املر�ضى ال�ستخدام دواء الهيدورك�سيوريا �إذ
�أثبتت الدرا�سات مدى فعالية هذا الدواء يف تقليل عدد النوبات
ودرجة حدة الأمل لكل نوبة ،لذا جاءت تو�صية جونز هوبكنز
مبحاولة زيادة عدد املر�ضى الذين يعاجلون بوا�سطة هذا الدواء.
و�أ�ضاف �أع�ضاء جمل�س �إدارة مركز �أمرا�ض الدم الوراثية �أن
الوزارة قامت بحملة توعوية وتثقيفية من خالل ور�ش عمل
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انتخابات اجلمعية العمومية للجمعية
األهلية ألمراض الدم الوراثية
قامت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض
الدم الوراثية بعقد اجتماع اجلمعية
العمومية للجمعية وذلك يوم
ال�سبت املوافق ، 2015/9/19وذلك
بح�ضور � 200شخ�صا من �أع�ضاء
اجلمعية وذويهم وقد مت �إعالم
وزارة التنمية وال�شئون االجتماعية
م�سبقا عن عقد اجلمعية العمومية
 .واالنتخابات واخذ موافقتها
رحبت رئي�سة اجلمعية الأهلية
لأمرا�ض الدم الوراثية الدكتورة
�شيخة العري�ض باحل�ضور و
�أو�ضحت ن�شاطات اجلمعية التي
حملت على عاتقها ن�رش الوعي
عن هذه الأمرا�ض ودعم �أع�ضائها
وت�أهيلهم ل�سوق العمل �إىل جانب
التكفل بفح�ص الطالب عن �أمرا�ض
الدم الوراثية مب�شاركة وزارة ال�صحة

خالل ال�سنوات املا�ضية� .إيل
جانب االهتمام بالربامج الرتفيهية
والتدريبية والتعليم وقدمت
التقرير الأدبي لن�شاطات اجلمعية
خالل الفرتة بني 2014-2012
ومتت مناق�شة التقرير الأدبي معالأع�ضاء وذويهم و�سبل تطوير
وحت�سني اخلدمات املقدمة �إىل
املر�ضى.وثم عر�ض التقرير املايل
للجمعية خالل ال�سنوات ال�سابقة
ومتت مناق�شته ,.،ومن ثم مت
�إبراء ذمة املدقق املايل و جمل�س
الإدارة ال�سابق,ومت قبول ا�ستقالة
جمل�س الإدارة ال�سابق .وعر�ضت
قائمة �أ�سماء املرت�شحني اجلدد على
اجلمعية العمومية وعددهم �سبعة
وهو مماثل للعدد املطلوب ملجل�س
الإدارة ومت احل�صول علي موافقة
5

اجلمعية العمومية على الأع�ضاء
فى القائمة اجلديدة بالإجماع ,
بذلك نعلن فوز قائمة املرت�شحني
بالتزكية.وتت�ضمن القائمة احلالية
� 7أع�ضاء منهم اربعة من املر�ضى
هم ال�سيد ح�سن على ح�سني
والآن�سة لبابة اجلمري وال�سيد
ح�سني باقر وال�سيدة حوراء احمد
عبداهلل �إىل جانب الدكتورة �شيخة
العري�ض والدكتورة �أماين الهاجري
والدكتورة جناة مهدي .وقد �أبدى
احل�ضور ر�ضاءهم على اجنازات
اجلمعية وقاموا ب�شكر جمل�س
�إدارة اجلمعية ال�سابق على عملهم
خالل الأعوام ال�سابقة ،ومتنوا
النجاح ملجل�س �إدارة اجلمعية
.اجلديد
العدد رقم

Issue NO
Ougust 2014

04

الصحة» تنشئ
أكرب قاعدة
معلوماتية عن
مرضى السكلر
�رصح مطور و�إداري م�رشوع عيادة مر�ضى فقر الدم
املنجلي متعددة التخ�ص�صات بوزارة ال�صحة يف
جممع ال�سلمانية الطبي علي دروي�ش ب�أن العيادة
حققت منذ �إن�شائها خالل عامني العديد من
الإجنازات البارزة� ،أهمها �إن�شاء �أكرب قاعدة بيانات
حول مر�ض ومر�ضى «ال�سكلر» ميكن الرجوع �إليها
لإجراء البحوث والتخطيط مل�شاريع م�ستقبلية يف
جمال مر�ض «ال�سكلر» مبملكة البحرين وعلى
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،الفت ًا �إىل �أن ان�شاء
.هذه القاعدة يعترب الأول من نوعه يف البحرين
كما �أفاد دروي�ش ب�أن ر�ؤية عيادة مر�ضى فقر الدم
املنجلي متعددة التخ�ص�صات يتمثل حمورها يف
احل�صول على مر�ضى �سكلر �أ�صحاء يف املجتمع
عن طريق الك�شف املبكر للم�ضاعفات الناجتة من
املر�ض وتفادي حدوثها م�ستقب ً
ال ،ومن مهام هذه
العيادة التقييم ال�شامل ،والت�شخي�ص الدقيق،
والعالج املتكامل و�إعادة تقييم مري�ض ال�سكلر
من قِ بل فريق مكون من � 9أطباء و�أخ�صائيني
من خمتلف التخ�ص�صات يف مكان ووقت واحد،
م�شرياً �إىل �أن �أهمية قاعدة البيانات تنطلق من
كونها مرنة وقابلة للتطوير امل�ستمر والتو�سع
لت�شمل جميع املعلومات اخلا�صة باملر�ض ومر�ضى
ال�سكلر من �أهمها م�ؤ�رشات ممار�سة منط احلياة
لكل مري�ض ،ومعلوماته البيوغرافية العامة وكيفية
انت�شار املر�ض جيوغراف ّي ًا يف البحرين ،والتو�ضيح
الن�سبي للم�ضاعفات التي ت�صيب العظام ،و�أماكن
الإ�صابة كالت�آكل املف�صلي �أو ن�سبة التهابات
املفا�صل والع�ضالت �أو الأربطة ،بالإ�ضافة �إىل
معلومات �شاملة عن ن�سبة انت�شار الآالم املزمنة
الفعالة
و�أماكن الإ�صابة بها ونوعية العالجات
ّ
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علي دروي�ش

للتغلب على م�صادر الأمل ،وكذلك معلومات عن
ن�سبة ا�ستخدام عالج هيدروك�سي يوريا بني مر�ضى
ال�سكلر يف البحرين ،ون�سبة الإ�صابة بامل�ضاعفات
الع�ضوية الباطنية كالت�ضخم يف الطحال �أو الكبد،
ون�سبة ارتفاع عن�رص احلديد يف الدم وغريها
.العديد من املعلومات
وذكر دروي�ش �أهمية املعلومات يف جمال التغذية
من خالل حتديد عدد املر�ضى الذين يعانون من
الوزن الزائد �أو الذين حتت الوزن الطبيعي ،كذلك
�أهمية العالج الطبيعي يف ح�رص معلومات عن
مدى التزام و�إقبال مر�ضى ال�سكلر يف املتابعة ونوع
.العالج الطبيعي املنا�سب
و�أكد دروي�ش �أن وجود هذه القاعدة املعلوماتية
الوا�سعة تي�ساهم يف ت�شكيل �إ�ضافة نوعية
للخربات البحرينية العاملة يف جمال فقر الدم
املنجلي لت�سهيل عمل البحوث العلمية املتقدمة،
وامل�شاركة يف امل�ؤمترات الدولية؛ للتعرف على
اختالف حاالت امل�صابني بال�سكلر يف البحرين �أو
الوطن العربي ومقارنتها بامل�صابني من الأ�صول
.الإفريقية والأوروبية
ً
ً
ً
يذكر �أن للعيادة دورا بارزا �أي�ضا يف ت�شخي�ص
امل�ضاعفات النف�سية واحتياج الدعم النف�سي
للمر�ضى� ،إذ ميكن جمع املعلومات املهمة اخلا�صة
للم�ضاعفات النف�سية الناجتة من مر�ض ال�سكلر
بالإ�ضافة �إىل ح�رص معلومات عن احلاالت
االجتماعية لكل مري�ض ب�شكل فردي ،ب�ش�أن
ن�سب احتياجات املر�ضى للدعم املهني ،التعليمي،
.املادي ،الأ�رسي والتدريبي
�صحيفة الو�سط البحرينية  -العدد  - 4860الإثنني
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اجلمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية
حتتفل بيوبيلها الفضي
نظمت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض
الدم الوراثية املهرجان الرتفيهي
التثقيفي الأول ملر�ضى الدم
الوراثية و�أ�رسهم وذلك بالتزامن
مع احتفال اجلمعية مبرور 25
عام ًا على ت�أ�سي�سها .وجاء
املهرجان حتت رعاية �سعادة
ال�سيد علي بن ال�شيخ عبداحل�سني
�آل الع�صفور ،حمافظ املحافظة
ال�شمالية وبالتعاون مع جممع
اطالنت�س الريا�ضي ال�سياحي
الرتفيهي ،و�شهد م�شاركة كثيفة
من املنت�سبني للجمعية ،ومر�ضى
.الأمرا�ض الوراثية و�أ�رسهم
وا�شتمل املهرجان على العديد من
الفعاليات والأن�شطة الرتفيهية من
بينها الألعاب الريا�ضية ،ركوب
اخليل ،م�سابقات ،برامج تثقيفية،
الر�سم احلر بح�ضور العديد من
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

الأ�رس املنتجة وذلك انطالق ًا من
حر�ص اجلمعية ب�أن يكون احلدث
.جامع ًا جلميع �أفراد العائلة
ويف هذا ال�صدد ،قالت الدكتورة
�شيخة العري�ض رئي�سة اجلمعية:
(ان�ش�أت اجلمعية يف عام 1991
يف وقت مل يكن الكثريين يعرفون
ما هو مر�ض فقر الدم املنجلي
(ال�سكلر) حتى الأطباء .لقد
و�ضعت اجلمعية لنف�سها �أول
الأهداف وهو ن�رش الوعي عن ما
هية هذه الأمرا�ض وعن عالجها
وطرق الوقاية منها .كما و�أن
اجلمعية تكفلت بفح�ص الطالب
على مدى  16عام ًا على نفقة
اجلمعية مما كلف �أكرث من 240
�ألف دينار بحريني ،مبعدل � 20ألف
).دينار كل عام
و�أ�ضافت (لقد حر�صنا �أن نحتفل
8

بيوبيلنا الف�ضي بطريقة مميزة
ت�شمل جميع عنا�رص الأ�رسة� ،إذ
�أن �أن�شطة اجلمعية لي�ست فقط
موجهة �إىل امل�صابني بالأمرا�ض
الوراثية بل �أي�ض ًا جميع �أفراد
).الأ�رسة
وتقدمت اجلمعية الأهلية للأمرا�ض
الوراثية بال�شكر �إىل جمموعة
ا�ستثمارات الزياين ،جمعية اجلوالة
البحرينية ،ق�سم الأمرا�ض الوراثية
بوزارة ال�صحة ،م�ست�شفى ابن
النفي�س و�رشكة ميديا �سني
للعالقات العامة والرتجمة ذ.م.م
.على دعمهم الفعالية
كلمة رئي�سة اجلمعية الدكتورة
�شيخة العري�ض مبنا�سبة مرور
25:عاما على �إن�شاء اجلمعية
�سعادة ال�سيد علي عبد احل�سني
الع�صفور حمافظ حمافظة

ال�شمالية
املدعوين الكرام الأخوة والأخوات
نرحب بكم يف حفلنا هذا لالحتفال
مبرور خم�سة ع�رشون عاما على
�إن�شاء اجلمعية واالحتفال بيوم
.ال�سكلر العاملي
�أن�شئت اجلمعية يف عام 1991
يف وقت مل يكن الكثريين يعرفون
ما هو مر�ض فقر الدم املنجلى
ال�سكلر حتى الأطباء حيث �أن
اغلبهم در�سوا يف جامعات يف
بلدان لي�س فيها مر�ضى �سكلر
وو�ضعت اجلمعية لنف�سها �أول
الأهداف وهو ن�رش الوعي عن
ماهية هذه الأمرا�ض وعن
عالجها و طرق الوقاية منها �إىل
جانب عمل الربامج التي تقلل

من املر�ض وتهتم باملر�ضى وتطور
العالج ،فقامت ب�إ�صدار الكتيبات
وطباعتها ون�رشها لتوعية اجلميع
و �إقامة الندوات و املحا�رضات يف
املدار�س والنوادي والتوعية عن
طريق ال�صحافة والتليفزيون
يف كل هذا كنا نهتم بنف�سية
املري�ض و�سمعته وعدم تعري�ضه
للت�شهري مبا ي�رضه يف عمله
وزواجه وحياته فهذا من حقوق
.املر�ضى علينا
دعمت اجلمعية م�رشوع الفح�ص
قبل الزواج بتوفري املواد التثقيفية
والكتيبات و�إقامة احلمالت
التوعوية .كما دعمت م�رشوع
فح�ص املواليد ،كما �أن اجلمعية
تكفلت بفح�ص الطالب على
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مدى  16عام على نفقة اجلمعية
مما كلف �أكرث من � 240ألف دينار
مبعدل � 20ألف دينار يف العام
 .ومت فح�ص ما يقارب من 95
�ألف طالب وطالبة خالل ال�سنوات
ال�سابقة
وكان لهذا الربنامج مردوده
االيجابي حيث �أن كل ال�شباب
يعرفون نوعية دمهم ويح�سنون
االختيار ال�رشيك قبل �أن ي�صل �إىل
مرحلة الفح�ص قبل الزواج وهذا
الربنامج كان ال�سبب الرئي�سي يف
تخفي�ض ن�سبة الأطفال امل�صابني
بن�سبة  %75ومتت حماية الآالف
من الأطفال البحرينيني من
الإ�صابة باملر�ض واعرتفت بهذا
النجاح منظمة ال�صحة العاملية
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ودعت جميع الدول �إىل اعتبار
 .البحرين مثال
لو مل تبد�أ هذه ال�رشاكة بني
الوزارة و اجلمعية منذ  25عام ًا.
لوجدنا �أن م�ست�شفى ال�سلمانية
بكل �أق�سامه مليء مبر�ضى
ال�سكلر البالغني والأطفال ولن
يكون هناك �رسير واحد للمر�ضى
الآخرين� ،أما الآن فنجد �أن �أق�سام
الأطفال بها القليل من مر�ضى
�سكلر فقط وهذا دليل جناح

مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

خطة الوزارة واجلمعية
كما �أن اجلمعية عملت منذ عام
2000م على االهتمام باملر�ضى
�أنف�سهم وبناء �شخ�صياتهم
وتدريبهم وت�أهيلهم ل�سوق العمل
فدربت ما يقارب من �ألف مري�ض
وبالغ وطفل يف الدرا�سات مثل
كمبيوتر ولغة �إجنليزية وت�صوير
وغريها .تكفلت اجلمعية بها وان
الكثري منهم ح�صل على �أعمال �أو
متكن من �إكمال درا�سته اجلامعية.
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�أو ترقي يف عمله �أو افتتح �أعما ً
ال
خا�صة ت�ساعده يف حياته
كما �أن موقع اجلمعية علي
االنرتنت كان وال زال م�صدراً
للمعلومات وجميع الدرا�سات يف
البحرين والعامل العربي والغربي
وقد مت و�ضعه على موقع مكتبة
.الإ�سكندرية
ومل نن�سى الرتفيه ففي كل عام
ننظم رحالت وحفالت للمر�ضى
للتخفيف عنهم و�أهاليهم ومبد�أنا
يف العمل �أ�شعل �شمعة بدال من
�.أن تلعن الظالم
والآن نود توجيه ال�شكر ملن �شارك
يف دعمنا خالل هذه امل�سرية
يف البداية نود �أن ن�شكر بعد
اهلل �صاحب ال�سمو امللكى االمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س
الوزراء املوقر الذي دعم كل الربامج
املوجهة مل�صلحة مر�ضى ال�سكلر،
لي�س يف ال�سنوات احلالية فقط بل
منذ �أكرث من � 25سنة� .إىل جانب
متابعته جلميع ما يفيد مر�ضى
ال�سكلر وتوجيهاته ال�سديدة
وال�شكر مو�صول جلميع وزراء
ال�صحة ال�سابقني فكل منهم
�ساند امل�شاريع التي تفيد املر�ضى
التي حتمي من الإ�صابة باملر�ض
بداية من �صاحب ال�سعادة
الأ�ستاذ جواد العري�ض نائب رئي�س
جمل�س الوزراء ،فقد تر�أ�س الوزارة
يف الفرتة بني  .1996-1976قد اقر
م�رشوع الفح�ص قبل الزواج يف
عهده والدكتورة ندي حفاظ التي
عملت علي �إن�شاء مركز الأمرا�ض

الوراثية� ،إىل جانب بقية الوزراء
الذين �أبدوا اهتمام ًا وا�ضح ًا
بتح�سني اخلدمات للمر�ضى وال
نن�سي �شكر الوزيرة احلالية �سعادة
فائقة ال�صالح التي تدعم وتنفذ
.جميع اخلطط التي تفيد املر�ضى
�أجل هناك بع�ض النواق�ص قد
تكون ب�سبب ظروف معينة لكن
ب�صورة عامة هناك اهتمام كبري
باملر�ضى �أكرث من املا�ضي والآن
نبد�أ مرحلة جديدة من االهتمام
باملر�ضى خا�صة بافتتاح مركز �أمرا�ض
الدم الوراثية الذي عملنا وجاهدنا
لإن�شائه على مر ال�سنوات الع�رشين
ال�سابقة ،كما ونحتاج للعمل
على حت�سني الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي والنف�سي للمر�ضى
مع الوزارات املعنية واجلمعيات
.االخرى والقطاع اخلا�ص
وال بد هنا نتقدم بال�شكر لكل
من �ساهم معنا يف رعاية املر�ضى
ونخ�ص ممر�ضات وممر�ضي
ال�سلمانية اللذين يعملون بجهد
كبري لرعاية املر�ضى يعاملونهم
ب�إن�سانية ك�أبنائهم و�إخوانهم على

الرغم ما يقابلون به من انتقادات
.و�شكاوي
كما ن�شكر وزارة الرتبية والتعليم
التي ا�شرتكت معنا يف تنظيم
فح�ص الطالب على مدي  16عام ًا
وتنظيم الزيارات للمدار�س وحمالت
تثقيف الطالب ،فهذه بحق ال�رشاكة
املجتمعية واخ�ص بالذكر �إدارة
اخلدمات الطالبية وجميع املدار�س
.امل�شاركة
كما ا�شكر وزارة العمل والتنمية
االجتماعية على الدعم لبع�ض
برامج اجلمعية والتوجيه لتح�سني
الأداء وتقدمي خدمة �أف�ضل يف
جمالنا .ون�شكر جميع و�سائل
الإعالم وال�صحف التي تعمل على
.دعم املر�ضى ون�رش الوعي
كما ن�شكر مر�ضى ال�سكلر منهم
�آالف املر�ضى املنتظمني واملواظبني
على العالج متنياتنا جلميع
املر�ضى بال�صحة والعافية وان
يخفف اهلل �سبحانه وتعاىل عليهم
وان يحمي جميع �أطفال البحرين
من هذا املر�ض
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وال�شكر اجلزيل لل�سيد علي بن
ال�شيخ عبد احل�سني الع�صفور
حمافظ املحافظة ال�شمالية علي
دعمه لهذه الفعالية خا�صة �أننا
نعرف م�ساندته الدائمة ملر�ض
ال�سكلر ،جعلها اهلل يف ميزان
.ح�سناته
ً
ال�شكر �أي�ضا للدكتور ح�سن العري�ض
الذي دعمنا خالل هذه امل�سرية
ورحب ب�إقامة هذا املهرجان يف
جممع اتالنت�س ،وكذلك ال�سيد
احمد الدم�ستاين مدير املركز الذي
كان الدينامو الن�شط يف �إقامة
.هذا املهرجان
ً
وا�ست�سمحكم عذرا فقائمة من
ي�ستحقون ال�شكر طويلة نتمنى �أن
.نكرمهم الحق ًا
كما نتمنى �أن يتوا�صل الدعم
للجمعية لنتمكن من اال�ستمرار
يف براجمنا اخلرية خلدمة ورعاية
.املر�ضى
وقل اعملوا ف�سريى اهلل عملكم
 .ور�سوله وامل�ؤمنون
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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ً 120
بحثا يف املؤمتر املصري السعودي
ألمراض الدم
وفاة  3698مصريًا سنويًا بسبب الغدد الليمفاوية

العالج املوجه
..هو احلل
وأدوية جديدة
لتحسني نقص
كرات الدم
البيضاء
ك�شف خرباء �أمرا�ض الدم من الأطباء املتخ�ص�صني
عن ارتفاع معدالت الإ�صابة بجلطات الأوعية الدموية
يف م�رص �ضمن جمموعة �أمرا�ض الدم ،بن�سب تفوق
الن�سب العاملية ،بالإ�ضافة النخفا�ض عمر الإ�صابة
عن امل�سجل عامل ًيا نتيجة لزواج الأقارب ،مما ين�شط
العوامل الوراثية يف حدوثها ،فيما �أكدوا �أن �رسطان
�شيوعا وي�صيب نحو ٥٦٢٩
الغدد الليمفاوية هو الأكرث
ً
حالة �سنو ًيا يف م�رص ،ووفاة  ٣٦٩٨كل عام ،جاء ذلك
خالل امل�ؤمتر ال�صحفي للجمعية امل�رصية لأمرا�ض الدم
و�أبحاثه مب�شاركة اجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض الدم
.على هام�ش م�ؤمتر االحتاد العربي لأمرا�ض الدم
وقالت الدكتورة مريفت مطر  -نائب رئي�س االحتاد
العربي لأمرا�ض الدم  -خالل امل�ؤمتر �إن العالج املوجه
هو من بني الأنواع الرئي�سية لعالج �رسطان الغدد
الليمفاوية ،و�أن ا�ستخدامه مع العالج الكيميائي
التقليدي حقق طفرة يف �شفاء مر�ض �رسطان الغدد
الليمفاوية بلغت ن�سبتها ما بني � 50إىل  ،٪90م�شرية
�إىل �رضورة دعم املجتمع ماد ًيا ونف�س ًيا للمر�ضى ،حيث
�إن تكلفة العالج باهظة يف حال ا�ستخدام العالج
.املوجه ،مما يعوق توفريه لكل م�ستحقيه
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

وقالت الدكتورة مريفت مطر �إنه يف حالة تكاثر الغدد
الليمفاوية ب�شكل زائد وارتفاع ن�سبتها يف الدم
والنخاع العظمى ،مما يت�سبب يف ت�ضخم الطحال،
ف�إنه يتم عالجها با�ستخدام الأدوية املناعية املوجهة
�ضد اخلاليا الليمفاوية فقط بدون الت�أثري على اخلاليا
الأخرى ،وبالتايل يتم مهاجمة اخلاليا الزائدة ،حيث
تعود الغدة الليمفاوية �إىل طبيعتها مرة �أخرى ،كما
يعود الطحال �إىل حجمه الطبيعي ،وتتح�سن �صورة
الدم ،واملري�ض يعود لطبيعته ون�شاطه املعتاد ،ويتوقف
متاما
.العالج ً
و�أو�ضحت �أن �أكرث الأ�شخا�ص املعر�ضني للإ�صابة باملر�ض
هو من الحظ ت�ضخم يف ج�سمه من الغدد الليمفاوية،
وغال ًبا يكت�شف ذلك بال�صدفة �أثناء م�شاهدة ال�شخ�ص
لنف�سه يف املر�آة� ،أو تظهر غده يف رقبته �أو حتت الإبط،
�أو عند ال�شعور مب�شاكل يف البطن مثل االنتفاخ �أو
االمتالء� ،أو خ�سارة الوزن ب�شكل ملحوظ� ،أو التعرق،
وارتفاع درجة احلرارة ،والإ�صابة بالتهابات متكررة،
وفى هذه احلاالت يجب الذهاب للطبيب لإجراء فح�ص
�صورة دم ونخاع عظمى وعينة من الغدة الليمفاوية
.الكت�شاف احلالة �إن وجدت ،وحينئذ يتم عالجه
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وبعد �أن مت اكت�شاف اجلينات امل�سببة للمر�ض ظهرت
�أدوية يف ال�سوق امل�رصي لعالجهم �إال �أنها مازالت
.باهظة الثمن
وح�رصت  ٣م�ستويات من العوائق تواجه املر�ضى الأول
احتياجا
يتعلق بطرق الت�شخي�ص ،حيث �إن هناك
ً
�إىل معامل مبعايري موحدة عامل ًيا ،بحيث يحدث
معايرة للمعامل للت�أكد من م�صداقية النتائج خا�صة
يف ت�شخي�ص الأمرا�ض اجلينية لأن � ٨٠أو  ٪٩٠من
�أورام الدم يتم ت�شخي�صها بطرق جينية ،ولذلك هناك
احتياج �إىل و�سائل متقدمة من الفح�ص الكروموزومي
.واجليني� ،إ�ضافة �إىل معايرة املعامل للنتائج ال�صائبة
وثاين العوائق هي االحتياج لتوفري مراكز كافية لعالج
املر�ضى للق�ضاء على قوائم االنتظار يف م�ست�شفيات
الدمردا�ش وق�رص العيني ومعهد نا�رص ومعهد الأورام،
لذلك مطلوب من وزارة ال�صحة توفري تلك املراكز خا�صة
�أن  ٪٨٠من مر�ضى ال�صعيد ي�أتون �إىل القاهرة للعالج،
لأن املراكز لديهم ال ت�صل �إليها الأدوية املطلوبة ب�شكل
كاف ،كما ال يجدوا بع�ض �أنواع الأ�شعة املهمة مثل
.بت �سي تي ،والبد من ال�سفر �إىل القاهرة لإجرائه
وامل�شكلة الثالثة تتعلق بالأدوية و�أ�سعارها الباهظة
والتي ال ميكن لأى دولة يف العامل الإنفاق عليه،
وبالتايل البد من تعاون هيئات املجتمع املدين لي�س
فقط لتوفري نقود ولكن ليتم كفالة مري�ض من اليوم
.الأول �إىل �أن يتم �شفا�ؤه
و�أ�شار الدكتور حممد قاري � -أ�ستاذ �أمرا�ض الدم
بجامعة امللك عبد العزيز بجدة رئي�س االحتاد العربي
لأمرا�ض الدم  -خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي تنظمه
اجلمعية امل�رصية لأمرا�ض الدم و�أبحاثه مب�شاركة
اجلمعية ال�سعودية لأمرا�ض الدم �إىل �أن من �أهم

و�أو�ضحت الدكتورة حنان حامد � -أ�ستاذ �أمرا�ض الدم
بكلية طب جامعة عني �شم�س ورئي�س اللجنة العلمية
 �أن خالل العامني املا�ضيني ظهرت جمموعة جديدةمن الأدوية لعالج اجللطات ،ويتناولها املري�ض عن
طريق الفم ،وهي ثورة يف علم الدواء ،وال يحتاج املري�ض
للحقن املتكرر �أو �إجراء حتاليل ل�ضبط جرعة الدواء
وفاعليته كما كان يحدث يف املا�ضي ،كما �أ�صبح
الت�شخي�ص �أكرث دقة بعد توفر الأ�شعة غري التداخلية
.وميكنها ك�شف اجللطات داخل �رشايني البطن
و�أكدت �أن �أمرا�ض الدم تنق�سم �إىل �أمرا�ض الدم احلميدة
وت�شمل الأنيميا ونق�ص كرات الدم البي�ضاء واحلمراء
وقابلية النزف والتجلط ،و�أمرا�ض الدم اخلبيثة وت�شمل
�أورام اخلاليا الليمفاوية ،وي�ستخدم فيها العالج املناعي
�سواء ب�أج�سام م�ضادة ملهاجمة اخلاليا الليمفاوية �أو
بالأدوية اجلديدة التي تهاجم م�ستقبالت يف جدار
اخلاليا الليمفاوية لتك�سريها ،وهناك جمموعة �أخرى
أي�ضا
من �أورام الدم وت�سمى الأورام امليلودية ،وت�سمى � ً
اللوكيميا احلادة ،وهناك جمموعة من �أمرا�ض الدم
وت�سمى الأمرا�ض اليتيمة ،وهى جمموعة من الأمرا�ض
تت�سبب يف �إفراط تكوين بع�ض مكونات الدم �أو
ن�سيج العظام ،وتت�سبب يف حدوث جلطات بن�سب
مرتفعة ،ت�صل تقري ًبا �إىل ن�صف املر�ضى� ،إ�ضافة �إىل
�إفراز كثري من املواد احليوية �أثناء عملية تك�سري الدم،
وهذه املواد البيولوجية ت�سبب �أعرا�ض ال ح�رص لها يف
كل املر�ضى ،تبد�أ من ت�ضخم الطحال ب�شكل ملحوظ،
وي�صل وزنه لأكرث من  ١٠كيلو جرام ،وي�صعب على
املري�ض االنحناء ،وال ميكنه تناول الطعام ،وجهازه
اله�ضمي ال يعمل بكفاءة ،وال ميكنه التقاط �أنفا�سه
.لأن احلجاب احلاجز �ضاغط على التنف�س
13
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ملجموعات املر�ضى ،الفتة �إىل �أنه تثقيف �صحى
للمر�ضى ملعرفة ما الذي يحدث؟ وما هو اجلديد؟
.وطرق الوقاية؟ و�أنواع العالج؟
و�أ�ضافت ب�أن مر�ض الليمفوما اخلبيث على
�سبيل املثال يح�صل على عالج كيمياوي مناعي
ون�سبة ال�شفاء بعد �إ�ضافة الدواء املناعي ارتفعت
وبلغت  ٪٩٠وهو دواء يقدم جمانا يف م�رص عن
طريق العالج على نفقة الدولة والت�أمني ال�صحي،
و�سعره يف م�رص �أ�صبح الأرخ�ص عامليا ،وهو
ي�رصف لأنواع معينه من املر�ضى ،ولكن هناك
مر�ضى �آخرين ميكن �أن ي�ستفادوا منه ،ولكنهم
حتى الآن لي�س متاح لهم نف�س العالج رغم
.فائدته بالن�سبة لهم
وقالت �إن عدد امل�سجلني هذا العام يف امل�ؤمتر بلغ
 ١٠٠٠طبيب متخ�ص�ص من كل الدول العربية
و�أوروبا ،كما مت قبول ١٢٠بحث من عدة دول
.عاملية
وناق�ش امل�ؤمتر  120بحثا من عدة دول ومن
�أهم الأبحاث التي �سيتم مناق�شتها �أبحاث عن
البيولوجيا اجلزيئية امل�سببة لكثري من الأمرا�ض
ون�سب حدوثها يف املر�ضى يف خمتلف الدول العربية،
و�أخرى عن توقع حت�سن املر�ض واملري�ض ومدى
ا�ستمراره ،و�أبحاث عن �أدوية جديدة يتم جتربتها لأول
مرة خلف�ض فر�ص نقل الدم يف مر�ضى الثالثيميا ،وعن
�أدوية جديدة لتح�سني نق�ص كرات الدم البي�ضاء بعد
العالج الكيمياوي �أو ب�شكل وراثي وت�ؤخذ على فرتات
.بدال من كل �أ�سبوع
كما ناق�ش �أبحاث عن اخلاليا الأم التي تنتج مكونات
الدم يف م�رص ومن خارجها ،و�أبحاث عن �رسطانات
الدم من م�رص ومن خارجها ون�سب تواجدها وعالقة
هذا بفر�ص ال�شفاء والتح�سن ،حيث �أنه كلما زادت
ن�سب اخلاليا الأم للمر�ضى كلما ي�صبح ال�سيطرة على
.املر�ض �أ�صعب وي�صبح انت�شاره �أ�رسع
وهناك �أبحاث م�رصية �إيطالية م�شرتكة عن التغريات
اجلينية وعالقتها بتح�سن املر�ض ،وعن ت�أثري بع�ض
اجلينات لقابلية التجلط لدى ال�سيدة احلامل ،وما
�إذا كانت ت�ؤثر على �رسيان الدم يف امل�شيمة للجنني،
وهل ي�ؤثر على اجلنني؟ ،وهل يفقد اجلنني؟ ،كل ذلك
مثبت �أنه ي�ؤثر يقينا على احلمل باملقارنة بالتغريات
اجلينية امل�سببة للجلطات ،و�أن ن�سب والدة طفل �أقل
من وزنه الطبيعي �أو فقدان الأجنة �أعلى بني امل�صابني
بتغريات جينية ت�ساعد على حدوث اجللطات باملقارنة
بال�سيدات الطبيعية� ،إ�ضافة �إىل ذلك عامل التدخني
الذي ي�ساعد على الإ�صابة يف ال�رشايني والأوردة �أو
.الغ�شاء املبطن للأوردة

التطورات التي يناق�شها امل�ؤمتر هذا العام هو نقل
�صفائح الدم وكرات الدم احلمراء يف �أمرا�ض الدم،
ريا �إىل ظهور �أدوية جديدة ت�ستخدم ك�أقرا�ص �أو
م�ش ً
حقن حتت اجللد بدال من املحاليل التي يتم تناولها
داخل امل�ست�شفيات ب�شكل متكرر ،بحيث يتمكن املري�ض
من ممار�سة عمله والتكيف مع حياته ،كما �أ�صبح
هناك �أقرا�ص خلف�ض ن�سبة احلديد يف الدم ملر�ضى
�أنيميا البحر املتو�سط لتجنب الت�أثري على الكبد والقلب
والبنكريا�س ،كما ينطبق هذا على اللوكيميا البي�ضاوية
املزمنة يف الدم ،بحيث �أ�صبح عالجها �شبه نهائي
بن�سبة  ٪٩٥بالأقرا�ص ،وينطبق �أي�ضا على اللوكيميا
الليمفاوية املزمنة التي ي�ؤخذ لها نوع من �أنواع احلبوب
.مع العالج املناعي عن طريق احلقن
و�أ�شار �إىل �أن الطرق اجلديدة للعالج �أ�صبحت جيدة،
متاما
وكان يف املا�ضي يوجد �أمرا�ض لي�س لها عالج ً
وعندما ي�صاب بها ال�شخ�ص يقال له بان يعد لبيته
لأنه لي�س هناك عالج ،مثل امليلوما بالدم ،يف حني �أن
لدينا مر�ضى حاليا يتابعون منذ ع�رش �سنوات ،بينما
كان املري�ض يعي�ش � ٩شهور فقط ،حيث �أتاح زرع
.النخاع فر�صا �أكرب لل�شفاء بجانب الأدوية املتطورة
وقالت الدكتورة �أمال الب�شالوي � -أ�ستاذ �أمرا�ض دم
الأطفال بجامعة القاهرة رئي�س م�ؤمتر اجلمعية امل�رصية
لأمرا�ض الدم و�أبحاثه – �أن امل�ؤمتر يعقد حتت �شعار
«احتاد الدول العربية ملناق�شة الأمرا�ض يف الدول
العربية – وما هو اختالفنا عن باقي العامل؟» ،م�شرية
�إىل �أن امل�ؤمتر لي�س فقط للأطباء ولكن هناك جزء
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يف اطار تنفيذ اسرتاتيجية الوزارة

إستشاري زائر يعاين  50مريضًا بأمراض
الدم مبجمع السلمانية

ا�ست�ضافت وزارة ال�صحــــــــــــــــــــة
�إ�ست�شاري �أمرا�ض الدم للأطفال والكبار
وزراعة اخلاليا اجلذعية ومدير مركز
�أمرا�ض الدم وزراعة نخاع العظم
واخلاليا اجلذعية يف امل�ست�شفى
الإ�ست�شاري بالأردن الدكتور �إياد �أحمد
ح�سني وذلك �ضمن �سل�سلة الزيارات
املتوا�صلة التي يقوم بها ململكة البحرين
ملعاينة وت�شخي�ص ومتابعة مر�ضى
فقر الدم املنجلي و�أمرا�ض الدم مبجمع
.ال�سلمانية الطبي
وذكرت وزارة ال�صحة ب�أن هذه الزيارة
ت�أتي يف اطار تنفيذ ا�سرتاتيجيتها
لربنامج الأطباء الإ�ست�شاريني ،م�شرية
�إىل �أن جدول زيارة اال�ست�شاري ت�ضمن
تقدمي الإ�ست�شارات الطبية للمر�ضى
املنومني ب�أجنحة املجمع ،ومركز �أمرا�ض
الدم الوراثية الذين يعانون من �أمرا�ض
الدم ،والتي ت�شمل الأمرا�ض الوراثية
كفقر الدم املنجلي والثال�سيميا ،و�أمرا�ض
ف�شل النخاع ،واملر�ضى الذين هم بحاجة
�.إىل زراعة النخاع واخلاليا اجلذعية
كما وقد قام اال�ست�شاري �أياد �أحمد

ح�سني �أثناء فرتة زيارته بتقدمي
�إ�ست�شاراته ومعاينته الطبية لأكرث من
 50مري�ض ًا مبركز �أمرا�ض الدم الوراثية
وعيادة الطب اخلا�ص والعيادات
متعددة التخ�ص�صات مبجمع ال�سلمانية
.الطبي
ويف هذا ال�سياق �أكدت الدكتورة رجاء
اليو�سف نائب رئي�س الأطباء مبجمع
ال�سلمانية الطبي ب�أن الهدف اال�سا�سي
من تنظيم هذه الزيارات هو تعزيز تبادل
اخلربات بني الكوادر الطبية واالرتقاء
بجودة اخلدمات ال�صحية والعالجية
.املقدمة جلميع املر�ضى
كما ت�أتي هذه الزيارات التي ي�شارك فيها
كبار اال�ست�شاريني بالتخ�ص�صات الدقيقة
يف اطار تنفيذ التوجيهات ال�سديدة من
لدن �صاحب ال�سمو امللكي االمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر
لتكثيف ا�ستقدام اخلربات الطبية لعالج
املر�ضى بداخل مملكة البحرين حر�صا
على راحتهم وح�صولهم على خدمات
طبية عالية امل�ستوى والكفاءة من دون
احلاجة اىل تكبدهم عناء وم�شقة ال�سفر
15

.اىل اخلارج
وافادت الدكتورة رجاء اليو�سف يف هذا
اجلانب ب�أن على الراغبني من املر�ضى
يف احل�صول على ا�ست�شارات طبية مع
الدكتور اياد احمد ميكنهم االت�صال
لرتتيب مواعيد مبا�رشة بالطب اخلا�ص
حتى يتمكن اال�ست�شاري من معاينتهم
�.أثناء زياراته املتكررة اىل املجمع
ومن جهته اعرب الدكتور اياد احمد عن
عميق �شكره وتقديره ململكة البحرين
حكومة و�شعبا ،م�ؤكدا ا�ستعداده
ملعاينه وا�ستقبال اي حاالت دقيقة
تتعلق ب�أمرا�ض الدم املختلفة للكبار
وال�صغار وذلك مبجمع ال�سلمانية
الطبي ،م�شيدا بامل�ستوى املتقدم الذي
ت�شهده اخلدمات ال�صحية يف املجمع
واالمكانيات املتوافرة مبركز �أمرا�ض الدم
الوراثية والتي تتيح املجال �أمام تقدمي
خدمات عالجية وا�ست�شارية متميزة
ومتطورة لتلبي احتياجات وتطلعات
.املر�ضى
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جامعة اخلليج توقع اتفاقية لتطوير دواء جديد ملرضى السكلر
وقعت جامعة اخلليج العربي اتفاقية
تعاون م�شرتكة مع �رشكة (ديالفوريت)
للأدوية ،التابعة ملعهد كارولين�سكا
ال�سويدي يف �ستوكهومل ،لتطوير
دواء (�سيفوبرين) ،ودرا�سة فعاليته
يف تخفيف حدة الآالم التي ت�صيب
مر�ضى فقر الدم املنجلي (ال�سكلر)
�أثناء نوبة املر�ض ،يف �إطار م�رشوع
الأبحاث الإكلينيكية الذي �أطلقته
اجلامعة يف �سبتمرب املا�ضي مبعية
�.رشكائها املحليني
وي�أتي هذا امل�رشوع يف �سياق اتفاقية
تعاون بني جامعة اخلليج العربي
ومعهد كارولين�سكا ال�سويدي
لدرا�سة العالجات الأحدث لعالج
مر�ض (ال�سكلر) امل�ستع�صي ،والذي
يفتقر للعالج ال�شايف ،با�ستثناء
امل�سكنات الدوائية ـ بهدف تطوير
الدواء من خالل الأبحاث ال�رسيرية
التي جترى على �إطار وا�سع يف عدد من
الدول الأوربية ودول ال�رشق الأو�سط ،وا�ستخدامه للمر�ضى
يف مرحلة جتريبية ،ثم ت�سويقه يف مرحلة الحقة حال اثبت
التجارب فاعليته يف تخفيف حدة الآالم التي ت�صيب مر�ضى
«».ال�سكلر
وقال رئي�س جامعة اخلليج العربي خالد العوهلي �أن توقيع
هذه االتفاقية جاء بالتزامن مع ت�شكيل جلنة عليا خمت�صة
بدرا�سة مو�ضوع التجارب الإكلينيكية خالل املنتدى العلمي
الأول امل�شرتك حول الأبحاث ال�رسيرية حتت �إ�رشاف املجل�س
الأعلى لل�صحة ،وبالتزامن مع �إطالق الئحة تنظم الأبحاث
الإكلينيكية وفق الأطر الأخالقية بالتن�سيق مع الهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية ،م�ؤكدا �أن هذا التعاون بني
اجلامعة وبني �رشكة (ديالفوريت) الدوائية يعد بداية انطالق
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م�رشوع تطوير العالجات الطبية للأمرا�ض
ال�سائدة يف دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،والتي يتقدمها �أمرا�ض الدم
الوراثية التي يعاين منها ما يرتاوح بني 250
.و� 350ألف مري�ض يف دول جمل�س التعاون
و�أو�ضح الدكتور العوهلي �أن اجلامعة
ت�شارك يف هذا البحث الهام من منطلق
كونها �أحد �أهم مراكز الأبحاث املعتمد يف
الأبحاث ال�رسيرية مع عدد من املراكز البحثية
يف دول ال�رشق الأو�سط و�أوروبا كهولندا
وتركيا ولبنان ،الفت ًا �إن م�شاركة اجلامعة
يف هذا امل�رشوع يهدف �إىل تعزيز قدرات
و�إمكانيات اجلامعة يف جمال الأبحاث
ال�رسيرية ،ولت�أ�سي�س قاعدة �صلبة يف هذا
املجال ،وذلك لكون الأبحاث ال�رسيرية جزء
مهم ًا ورئي�س ًا من عنا�رص مدينة امللك عبد
.اهلل بن عبد العزيز الطبية
ومن جانبها ،عربت الرئي�س التنفيذي يف
�رشكة (ديالفوريت) الدوائية كر�ستينا هريدر
عن �سعادتها بهذا التعاون الذي ي�ساهم يف
تطوير الأبحاث الإكلينيكية التي ت�ساعد على تطوير العالجات
لعدد من الأمرا�ض امل�ستع�صية ،خ�صو�صا بعدما ثبتت فعالية
دواء (�سيفوبرين) الواعد بعد ما طوره باحثون من معهد
كارولين�سكا ،مبعية �أطباء هولنديون و�أمريكيون يف امل�ساهمة
يف تخفيف الأمل ماليني املر�ضى حول العامل ،لقدرة الدواء
اجلديد على تقلي�ص مدة النوبة ،وخف�ض جرعات العالج،
وبالتايل اخت�صار زمن الت�شايف ومدة البقاء يف امل�ست�شفى ،كما
وي�ساعد على تفادي التعود على بع�ض الأدوية ذات الأعرا�ض
اجلانبية اخلطرية ،معربة عن ثقتها بقدرة التطورات الكثرية يف
التكنلوجيا الطبية احلديثة ب�إيجاد احللول البديلة للمر�ضى،
بف�ضل ا�ستمرار البحث العملي وا�ستمرار التجارب ال�رسيرية
.املثمرة
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اجلمعية حتتفل باليوم الثالسيميا العاملي  8مايو
احتفلت اجلمعية الأهلية لإمرا�ض الدم الوراثية
بيوم الثال�سيميا العاملي الذي يوافق الثامن من
�شهر مايو وبهذه املنا�سبة �أقامت اجلمعية عدة
�أن�شطة الع�ضاءها متثلت يف القيام برحلة
ترفيهية �إىل ماجك ايالند مبجمع ال�سيف
و �سينما جممع ال�سيف ملر�ضى الثال�سيميا
احتفاال بهذه املنا�سبة ،وح�رض هذه املنا�سبة
�أكرث من  90مري�ضا وعدد مماثل من �أ�رسهم،
وقد ا�ستمتع �أطفال الثال�سيميا و ذويهم بهذه
الفعالية بح�ضور نائب رئي�س اجلمعية الدكتورة
جناة مهدي وعدد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة
اجلمعية كما �أعرب امل�شاركون بفرحهم و �أ�شادوا
ب�رضورة القيام بالفعاليات الرتفيهية للمر�ضى
لإبعادهم عن جو املر�ض الوراثي الذي الزمهم
منذ ال�صغر ولكن مل ي�ؤثر يف معنوياتهم و
زادهم �إ�رصاراً و مت�سكا باحلياة و �إعطاهم
.دافع اكرب ملواكبة ومواجهة �أعباء الدنيا
كما �أقامت اجلمعية احتفاال يف جممع
ال�سلمانية الطبي بوحدة نقل الدم حتت �أجواء
عائلية �إذ �أن مر�ضى الثال�سيميا و الطاقم الطبي
املتواجد يف الوحدة ميثلون �أ�رسة واحدة و

قد قدمت الدكتورة جناة مهدي
حما�رضة توعوية بهذه املنا�سبة وتلى
املحا�رضة احتفا ً
ال و تبادل للهدايا
بهذه املنا�سبة
ت�شكر اجلمعية �رشكة نوفارت�س
لدعمها املتوا�صل لن�شاطات جلنة
مر�ضى الثال�سيميا و�رشكة عقارات
ال�سيف لدعمها امل�ستمر للن�شاطات
الرتفيهية للمر�ضى كما ن�شكر �رشكة
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�سينما البحرين ال�ست�ضافة املر�ضى
يف العر�ض ال�سينمائي( كتاب الغابة
) ،ون�شكر �شباب اجلوالة االجتماعية
و�إجناح
مل�شاركتهم يف تنظيم
الفعالية و ندعو م�ؤ�س�سات املجتمع
بدعم فعاليات اجلمعية و ر�سم
االبت�سامة على وجوه املر�ضى ودعم
�شباب اجلوالة وت�شجيعهم لال�ستمرار
بالعمل التطوعي املتميز
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منسقة الرعاية الصحية ملرضى السكلر  ..هيام :

(الشمالية) األكرث عرضة لإلصابة
بالسكلر واحملرق األقل

الذكور يشكلون حصة األسد ب  % 27ونوبات الليل األكرث تربصًا
فتحت �إدارة جممع ال�سلمانية الطبي عيادة متخ�ص�صة ملتابعة
.املر�ضى ،لتقدمي الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية الالزمة
و�أفادت من�سقة الرعاية ال�صحية ملر�ضى ال�سكلر يف ق�سم التمري�ض
مبجمع ال�سلمانية الطبي هيام علي �أن وزارة ال�صحة ا�ستطاعت
من خالل عيادة مر�ضى فقر الدم املنجلي متعددة التخ�ص�صات
�أن حت�صي نتائج درا�سات عديدة عن مر�ضى ال�سكلر وح�رص
العديد من الإح�صاءات عن م�ؤ�رشات منط احلياة لكل مري�ض
.ومعلوماته البيوغرافية واجليوغرافية ح�سب مناطق اململكة
و�أ�شارت علي �إىل �أن العيادة ت�ستقبل الذكور والإناث ،ولكن
ن�سبة الذكور املراجعني �أكرث ،حيث ي�شكلون  ،% 72بينما الإناث
 % 28فقط من جمموع احلاالت املرتددة على العيادة .كما
بينت �أن معظم املر�ضى يف الفئة العمرية ال�شبابية �أي ما بني
 49-30عام ًا ،حيث بلغت ن�سبتهم  % 51من جمموع املرتددين
.على العيادة
و�أو�ضحت �أن  % 46منهم ،قد اكت�سبوا املر�ض من �أمهات و�آباء
حاملني للمر�ض ،و % 10منهم من �أمهات و�آباء م�صابني باملر�ض
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

لنجد �أن الن�سبة املتبقية تنق�سم على مر�ضى اكت�سبوا املر�ض من
�أمهات �أو �آباء م�صابني �أو �أحدهم حامل للمر�ض ون�سبتهم 24
 ،%.بينما  % 20منهم لي�س ب�سبب وراثي
ً
وحتدثت عن توزيع املر�ض على املحافظات جغرافيا يف اململكة،
حيث تت�صدر املحافظة ال�شمالية يف تواجد العدد الأكرب من
مر�ضى ال�سكلر ،وي�شكلون ن�سبة  ،% 60حيث يتلقون عالجهم
يف خمتلف املراكز ال�صحية التابعة للمحافظة .وت�أتي املحافظة
اجلنوبية باملرتبة الثانية باحتوائها ن�سبة  % 20من مر�ضى
ال�سكلر ،بينما حمافظة العا�صمة يتواجد فيها  ،% 13وجند
حمافظة املحرق حتتوي  % 7من مر�ضى ال�سكلر فقط ،وهي
.الن�سبة الأقل
كما بينت �أن  % 63من املرتددين على العيادة مت حتويلهم
من املراكز ال�صحية �إىل جممع ال�سلمانية الطبي ملتابعة العالج
التخ�ص�صي و�إجراء الفحو�صات املختربية الدقيقة؛ لتجنب
امل�ضاعفات الناجتة من املر�ض
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رئيسة «األمراض الوراثية» بـ «السلمانية»

تؤكد فعالية دواء األوكسيكودون
ومأمونيته ملرضى السكلر

�أكدت نائب رئي�س الأطباء مبجمع
ال�سلمانية الطبي ورئي�سة مركز �أمرا�ض الدم
الوراثية بال�سلمانية رجاء اليو�سف ،على
فعالية اخلطط والربامج التي تتبع لعالج
مر�ضى ال�سكلر (فقر الدم املنجلي) من خالل
الإر�شادات التي تطبق على جميع مر�ضى
ال�سكلر بالبحرين ،م�شرية �إىل جناحه يف
حت�سني منط حياة املر�ضى واحل�صول على
نتائج �أف�ضل يف العالج� ،إىل جانب خف�ض
معدل امل�ضاعفات التي يواجهها املر�ضى
.ب�شكل عام
و�أ�شارت رئي�سة مركز �أمرا�ض الدم الوراثية
بال�سلمانية �إىل اجلهود املبذولة لتوفري
جميع �أنواع الأدوية التي يحتاجها املري�ض
بح�سب و�صفات العالج ،بالإ�ضافة �إىل
توفري البدائل التي تتواجد يف حال غياب �أو
.نق�ص �أي نوع من �أنواع الأدوية
وبينت �أن وزارة ال�صحة ممثلة مبركز �أمرا�ض
الدم الوراثية بد�أ منذ � 3أ�سابيع با�ستبدال
دواء �أفيوين ب�آخر ملر�ضى ال�سكلر ،وذلك
بح�سب خطة و�ضعت ومت تنفيذها
بح�سب تو�صيات فريق جونزهوبكنز ،حيث
تتمثل اخلطة يف ا�ستبدال حقن املورفني
بحبوب «الأوك�سيكودون» ،والذي يعد
من بدائل املورفني لكن ي�أتي على هيئة
�أقرا�ص ،ويتميز بنف�س مفعول وقوة املورفني
وفعاليته يف ت�سكني الأمل� ،إ�ضافة �إىل متيزه
بقلة الأعرا�ض اجلانبية التي ي�سببها دواء
املورفني ،وحت�سني منط حياة املري�ض من
ا�سلوب اخذ حقن مرتني �أو ثالث يوميا من
قبل املر�ضى املرتددين على املراكز ال�صحية
�أو ال�سلمانية للمر�ضى الذين يعانون من �آالم
.مزمنة� ،إىل �أخذ �أقرا�ص بالفم
وذكرت �أنه مما ال يخفى على احد ان
و�صف احلقن يجرب املري�ض على احل�ضور
للم�ست�شفى �أو املركز ال�صحي لأخذ احلقن
وفيه تكبد م�شقة الذهاب والإياب .اما
تناول الأقرا�ص بالفم فيعد نقلة نوعية
يف منط حياة املر�ضى ناهيك عن تفادي
�أمل وخز الأبر وم�ضاعفات احلقن املو�ضعية
املتمثلة بالأمل واحتمال تلف الأن�سجة
ب�سبب االلتهابات وتورم مو�ضع احلقن
.املتكرر
و�أ�شارت اليو�سف �إىل �أن دواء
«الأوك�سيكودون» ين�صح به عامليا حيث
انه يتميز ب�رسعة بدء املفعول مع ا�ستمرار
املفعول ملدة مطولة و�أثبت الدرا�سات

والبحوث مدى فعاليته للمر�ضى وهو من
الأدوية امل�ستخدمة يف دول �أوروبا و�أمريكا
ال�شمالية ،م�ؤكدة �أن ما �أثري يف ال�صحف
حول عدم جتربته ال �أ�سا�س له من ال�صحة،
مبينة �أن املر�ضى من الدول الأخرى الذين
قاموا با�ستخدامه �أ�شادوا بنتائجه ومدى
فعاليته ،ويف مملكة البحرين مت ا�ستخدامه
من قبل حوايل  20مري�ض ًا �إىل اليوم ،والذين
.بينوا ارتياحهم لهذا الدواء
ونا�شدت اليو�سف مر�ضى ال�سكلر �رضورة
الت�أين وعدم الت�رسع يف اتخاذ قرارات غري
�صحيحة حول �أدوية مل يقوموا بتجربتها
والت�أكد من ذلك الأمر من زمالئهم املر�ضى
الذين ا�ستخدموا ذلك العقار ،والذي مت
�إدخاله كخطوة ت�صب يف م�صلحة املر�ضى
.وحت�سني منط وجودة حياتهم
و�أ�شارت �إىل �أنه يف حالة وجود نق�ص م�ؤقت
يف دواء افيوين فانه ميكن ا�ستبداله بدواء
افيوين اخر يتمتع بنف�س القوة والفاعلية
و�أكدت �أن �إحالل الأدوية امل�سكنة واحد
حمل الآخر ال ي�ؤثر يف خطط العالج،
وميكن االنتقال من دواء املورفني �إىل دواء
«.الأوك�سيكودون» والعك�س ب�أي وقت
ونوهت �إىل �أن حقن املورفني �أدوية م�سكنة
لنوبات الأمل وهي جزء من العالج ولي�س
العالج كله ،حيث �إن عالج مر�ضى ال�سكلر
املتبع يف وزارة ال�صحة يخ�ضع ملجموعة
من التدابري مثل الهيدروك�سي يوريا ونقل
الدم املتبادل وعالج �شامل من قبل العيادة
متعددة التخ�ص�صات جلميع الأمرا�ض التي
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تظهر على مر�ضى ال�سكلر �أو امل�ضاعفات
مثل العظام والكبد والأوعية الدموية
والقلب والكلى وغريها� .أما بالن�سبة
لتخفيف الآالم املزمنة ف�أو�ضحت �أن
وزارة ال�صحة لديها ت�شكيلة وا�سعة من
م�سكنات الأمل التي ت�ستخدم للمر�ضى
ب�إ�ضافة للمورفني واالوك�سيكودون مثل
الرتمال والكوداجلني والكودايني وغريها
مما ي�ساهم يف زيادة كفاءة ال�سيطرة على
.الأمل لكل مري�ض على حدة
وقالت رئي�سة مركز �أمرا�ض الدم الوراثية
بال�سلمانية �إن وزارة ال�صحة تفخر بهذه
اخلطوة الرائدة يف ا�ستبدال حقن املورفني
بنوع �آخر له م�ضاعفات �أقل على املر�ضى،
و�أن هذه خطوة موفقة ي�شار لها بالبنان
من قبل دول �آخرى وم�ست�شفيات يف
املنطقة ،معربة عن قوة موقف الوزارة
وخططها يف عالج مر�ضى ال�سكلر (فقر
الدم املنجلي) ب�أ�سلوب علمي ومتطور يوازي
الدول املتقدمة .وبينت �أن م�شاريع التطوير
م�ستمرة من �أجل خدمة املر�ضى واجلهود
التي يبذلها الفريق املعالج ملر�ضى ال�سكلر
.يف تطبيق العالج والت�شخي�ص
وطم�أنت اليو�سف جميع مر�ضى ال�سكلر
وذويهم مب�أمونية العالج وفعاليته ،وطالبت
املر�ضى بالتعاون مع فرق العالج ،حيث �إنهم
يقومون بتوفري �أف�ضل اخلدمات ال�صحية
والعالجية لهم ،ومتابعتهم وتطوير خطط
العالج مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم ،م�شرية
�إىل اهتمام وزارة ال�صحة بتوجيهات من
الإدارة العليا وخ�صو�صا وزيرة ال�صحة فائقة
ال�صالح ،والتي حتر�ص على متابعة خطط
العالج ب�شكل دائم ،حيث �إن احلكومة
الر�شيدة �أولت هذه الفئة �أهمية خا�صة ،نظرا
�إىل احلالة املر�ضية التي يعانون منها ،والأمل
وامل�ضاعفات ،واملتابعة ال�شخ�صية من لدن
رئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،الذي وجه
جميع اجلهات ال�صحية يف مملكة البحرين
�إىل مراعاة مر�ضى ال�سكلر واالهتمام بهم.
كما �أ�شادت بدور جمعية مر�ضى فقر
الدم املنجلي الريادي واملتمثل يف الإدارة
احلكيمة من رئي�س اجلمعية والأع�ضاء
العاملني بها ،وم�شاركتهم الفاعلة للوزارة
يف �شتى املجاالت ،وذلك لتذليل ال�صعاب،
التي قد يواجهها املر�ضى وتقدمي امل�ساندة
.النف�سية الدائمة لهم
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اليوسف 5 :آالف مصاب بـ
«السكلر» يف البحرين

هاين اخلالدي

قام فريق طبي من م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام،
م�ؤخراً بزيارة �إىل مركز �أمرا�ض الدم الوراثية يف مملكة البحرين،
واطلع على �أعمال املركز وما يحتويه من خدمات يقدمها
و�شمل برنامج الزيارة اجتماع ًا مع امل�سئولني
يف املركز ،وعر�ضا مرئي ًا عما تقدمه وزارة
ال�صحة البحرينية واملركز من خدمات طبية
ووقائية ملر�ضى فقر الدم املنجلي (ال�سكلر)،
ومن ثم جولة يف �أق�سام الرعاية اليومية
الطارئة وعيادة الفرز والعيادات التخ�ص�صية
.و�أق�سام التنومي
و�أو�ضح املدير العام التنفيذي بالإنابة
مل�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام
هاين اخلالدي� ،أن التعاون والتن�سيق بني
دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املجاالت
ال�صحية ي�سري يف تناغم قوي ومت�صاعد،
وهو يعد عالمة بارزة مقارنة مع مثيالته يف
املنطقة وخ�صو�ص ًا يف ظل الدعم والت�أييد
من والة الأمر يف دول املجل�س ،حيث
اجلهود والتعاون اخلليجي مل تتوقف يف
تعزيز اخلطط واال�سرتاتيجيات الهادفة �إىل
تطوير كافة اخلدمات املقدمة ملواطني دول
املجل�س يف القطاعات ال�صحية املختلفة
واال�ستفادة من التجارب املتميزة يف كل
دولة ،وتبادل الكفاءات الطبية بني دول
املجل�س و�صو ً
ال �إىل م�ستقبل زاهر ينعم به
�أبناء اخلليج ،م�ؤكدا على حر�ص م�ست�شفى
امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام على العمل
بتوجيهات وزير ال�صحة خالد الفالح ونائبه
حمد ال�ضويلع لتقدمي خدمة مميزة طبية
للمر�ضى ،مو�ضحا �أن زيارة مركز �أمرا�ض
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

للمر�ضى البحرينيني ودول اخلليج ،والتقى بامل�سئولني والكادر
الطبي والتمري�ضي الذين يعملون باملركز ،وكان يف اال�ستقبال
رئي�س جمل�س �إدارة املركز رجاء اليو�سف.

الدم الوراثية يف البحرين ت�أتي �ضمن التعاون
امل�شرتك بني البلدين ملر�ضى �أمرا�ض الدم
الوراثية من بينهم مر�ضى ال�سكلر (فقر الدم
املنجلي) الذين يحتاجون �إىل عناية خا�صة
وتقدمي اخلدمات ال�رسيعة والعاجلة لهم،
والبحث عن �أف�ضل �سبل العالج لتقليل
.الأعرا�ض اجلانبية لهم
من جانبها ،ذكرت رئي�سة مركز �أمرا�ض الدم
الوراثية يف البحرين رجاء اليو�سف� ،أن املركز
هو احد املراكز الرائدة يف منطقة اخلليج،
وقد مت �إن�شا�ؤه و�إعداده ب�أعلى امل�ستويات
الفنية والتقنية ومتابعة �شخ�صية من �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير ال�صحة للعناية
باملر�ضى امل�صابني بفقر الدم املنجلي الذين
يعانون من م�ضاعفات ج�سدية ونف�سية
واجتماعية ،حيث ي�ضم الدور الأر�ضي
ق�سما للطوارئ وعيادات ا�ست�شارية
وت�شخي�صية وبطاقة ا�ستيعابية �رسيرية
ت�صل �إىل  70موزعه على � 3أدوار ،وي�شمل
�أي�ضا غرف معاجلة ،غرفة ترفيه للنا�شئة،
غرفة للتوعية والتثقيف؛ مما ي�سهم يف
االرتقاء باخلدمات ال�صحية املقدمة �إىل
هذه الفئة من املر�ضى ،مو�ضحة �أن عدد
مر�ضى فقر الدم املنجلي يف مملكة البحرين
ي�صل عددهم تقريبا �إىل  5000مري�ض ،كما
يبلغ عدد املر�ضى ممن يقدم لهم اخلدمة
العالجية يف العيادة متعددة التخ�ص�صات
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حوايل  500مري�ض من بينهم  6مر�ضى
من ال�سعودية و�آخرين من باقي دول
اخلليج .اجلدير بالذكر �أن عيادة متعددة
التخ�ص�صات ملر�ضى «ال�سكلر» ت�شتمل
على عدد من التخ�ص�صات ال�صحية ذات
العالقة بهذه الفئة من املر�ضى ،والتي تهدف
للك�شف املبكر عن امل�ضاعفات الناجتة من
املر�ض وال�سعي لتجنبها ،بالإ�ضافة للعناية
ال�شاملة للمري�ض وتخفيف عبء امل�ضاعفات
.طويلة املدى �إن وجدت
كما �أن عملية تقدمي التقييم ال�شامل للمر�ض
والت�شخي�ص الدقيق والعالج املتكامل
و�إعادة تقييم مري�ض ال�سكلر ،تتم من
قبل فريق مكون من �أطباء واخ�صائيني
من خمتلف التخ�ص�صات يف �آن واحد،
ما ُي�ساعد يف الت�شخي�ص املبكر مل�ضاعفات
املر�ض وو�ضع خطة وقائية وعالجية
وت�أهيلية �شاملة من فريق العيادة ،مرتكزاً
على تعزيز ا�ستمرارية التقييم والعالج من
قبل عيادة �سهل الو�صول �إليها ،كذلك
العمل على توحيد وتنظيم �آلية عالج
الأمل الآمن ،من خالل تطوير وتعزيز
ا�ستخدام �أدوات تقييم ن�سبة الأمل وتعزيز
العمل امل�شرتك بني �أع�ضاء الفريق متعدد
.التخ�ص�صات

يف لقاء صحفي مع صحيفة الوسط:

د .شيخة العريض :الطب اجليني
يكشف العديد من األمراض مبكرًا

�أكدت الدكتورة �شيخة العري�ض
اال�ست�شارية يف �أمرا�ض الدم الوراثة
�أنه ميكن ت�شخي�ص الأمرا�ض الوراثية
النادرة وحاالت ال�رسطان يف وقت
مبكر عن طريق الطب اجليني ،مما
يتيح الوقاية من املر�ض والتدخل يف
وقت مبكر لعالج املر�ض واحلد من
.م�ضاعفاته
و�أو�ضحت اخلبرية يف منظمة ال�صحة
العاملية للأمرا�ض الوراثية مع خربة
تتعدى 30عاما يف االر�شاد الوراثي انه
من املمكن عمل درا�سة جينية م�سحية
الكت�شاف االمرا�ض مبكراً للوقاية
منها . .وتعترب عالمات الورم مفيدة

النه بالإمكان الك�شف عن مكونات
الدم فى املراحل الأولية مما ي�ؤدى �إىل
املزيد من الرعاية الطبية للوقاية من
اال�صابة وهذا من �ش�أنه احلد من
.انت�شار الأمرا�ض وم�ضعافاتها
وقالت �أن اخلدمات الوراثية قد قدمت
ملئات املر�ضى عرب مركز اخلليج للوراثة
الذي ت�أ�س�س قبل  12عام ًا .الفت ًة �إىل
�أن املركز يتعاون مع خمتربات الوراثة
.املحلية والعاملية يف التحاليل الدقيقة
ا�ستهلت د .العري�ض حديثها بقدرة
الطب اجليني على اكت�شاف الأمرا�ض
مبكراً ،قائلة« :ي�ستطيع الطب اجلينى
امل�ساعدة يف الت�شخي�ص الدقيق
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للأمرا�ض النادرة  ،وامل�ساعدة فى
تفادى املر�ض عند االطفال والكبار ،
كما ميكن االكت�شاف ال�رسيع والبدء فى
عالج �أمرا�ض حديثي الوالدة ،و�أمرا�ض
ال�رسطانات املختلفة ،ا�ضافة �إىل الفح�ص
اجليني امل�سحي لل�شخ�ص عن الأمرا�ض
الوراثية « .وا�ضافت« :كما �أنه ميكن
�إجراء الفح�ص اجليني �أثناء احلمل
الذي يك�شف جميع �أمرا�ض الدم
».الوراثية والأمرا�ض اجلينية الأخرى
وحول الفحو�صات الوراثية� ،أو�ضحت»
:تعترب الفحو�صات الوراثية اجلزيئية
وحتليل الكرومو�سومات» �أدوات
ت�شخي�صية وم�ؤ�رشات للك�شف عن
العدد رقم
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العديد من االمرا�ض مثل «ال�رسطانات،
�أمرا�ض الأطفال ،القلب ،الأع�صاب،
التخلف العقلي ،والأمرا�ض الباطنية
الأخرى» .كما ت�ساهم نتائج هذه
الفحو�صات يف الوقاية وو�صف العالج
املنا�سب فى الوقت املنا�سب واملتابعة
».حلالة املري�ض
وقالت« :يخ�ضع النا�س للفحو�صات
الوارثية عرب عمليات امل�سح اجليني
لل�شخ�ص  ،وهو اال�سرتاتيجية املعنية
باكت�شاف الأمرا�ض للأفراد  ،قبل
�أن تظهر عليهم �أي من �أعرا�ض �أو
عالمات املر�ض» .وا�ضافت« :تهدف
هذه اال�سرتاتيجية الطبية �إىل الك�شف
عن الأمرا�ض يف مراحلها الأولية ،مما
يتيح التدخل العالجي املبكر ،على �أمل
خف�ض تفاقم هذه الأمرا�ض وجتنب
م�ضاعفاتها ،مما يقلل يف النهاية من
املعاناة املر�ضية ،ورمبا يجنب الكثريين
».الوفاة املبكرة
ويقوم مركز اخلليج للوراثة بتوفريها
وهو اجلزء اخلا�ص باالمرا�ض الوراثية
من مركز جنني لالخ�صاب والوراثة
.الذي ا�رشف عليه
وك�شفت عن �أن هناك العديد من
الفحو�صات يف هذا املجال ،ومنها
اختبار االك�سوم ،واختبار اجلينوم،
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

واالختبار الوقائي ملختلف انواع
ال�رسطان وهو �إختبار عايل التطور
للك�شف املبكر عن مر�ض ال�رسطان،
وفيه يتم �إ�ستخدام م�ؤ�رشات الورم
ال�رسطاين وهي عبارة عن جزيئات
تظهر فى الدم ولها عالقة بتكون �أكرث
�أنواع ال�رسطانات خطورة و �أهمية.
كما �أنه مفيد جداً يف متابعة عالج
.امل�صابني بال�رسطان
ووجهت د� .شيخة العري�ض ن�صحها
للأفراد (رجا ً
ال ،ون�سا ًء) الذين ينتابهم
القلق من اال�صابة ب�أمرا�ض ال�رسطان
املختلفة ،خ�صو�صا ملن تعدوا �سن
الأربعني مع تكرار حدوث ا�صابات
.يف العائلة
وقالت�« :إن �إجراء هذا الإختبار مرة
واحدة يف ال�سنة ي�ساعد فى بناء
قاعدة بيانات طبية لل�شخ�ص يف
امل�ستقبل،وتفيده يف وقايته من
» .املر�ض
ولفتت �إىل �أهمية االختبار الوقائي
ل�رسطان املباي�ض والثدي ،و�أو�ضحت:
«يطلق على هذين املر�ضني بالقاتل
ال�صامت لأنه فى الكثري من االحيان
ال توجد هناك �أعرا�ض لتطور املر�ض
ومن ثم ي�صل �إىل مراحل متقدمة قبل
».اكت�شافه
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وقالت�« :أنه من املفيد جداً خ�ضوع
املتقدمني يف العمر ،والبدناء ،واملدخنني
�إىل االختبار الوقائي ل�رسطان القولون
مرة واحدة �سنوي ًا .وي�ساعد االختبار
على الك�شف عن �أورام القولون �أو
منوها قبل ان ت�صبح فى النهاية ورم
�».رسطان
وعن الفحو�صات التي تتعلق
باملدخنيني ،قالت « :مت انتاج �إختبار
املدخن والذي يعد �إختبار عايل التطور
ومفيد يف الك�شف عن �رسطان الرئة
وذلك قبل ظهور الأعرا�ض ال�رسيرية.
وهذا من �ش�أنه الك�شف املبكر عن
الأمرا�ض كما يقود �إىل الوقاية منها،
وي�ساعد فى زيادة حت�سن �صحة
الإن�سان ب�شكل عام �إىل زيادة جودة
» .احلياة
الآن ميكن �أن يذهب االن�سان عند
الطبيب ،ويطلب فح�ص ًا جيني ًا واحداً
ميك ّنه من معرفة ا�صابته ب�أي مر�ض
من الأمرا�ض �أو ا�ستعداده لأن ي�صاب
به ،وعلى �أ�سا�س هذا الفح�ص يتخذ
املرء اخلطوات الكفيلة باتقاء املر�ض
�أو �أخذ العالج املنا�سب فى الوقت
املنا�سب
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أهايل املرضى يثمنون توجيهات رئيس
الوزراء باستقطاب اخلربات الطبية
بتنظيم لقاء خا�ص جمع
عدداً من الأطفال امل�صابني
ب�أمرا�ض الدم وذويهم مع
الدكتور �إياد الإبراهيمي
الذي �أ�رشف على عالجهم
خالل الأعوام املا�ضية ،فقد
التقى معهم بوحدة �أورام
الأطفال مبجمع ال�سلمانية
الطبي بح�ضور الدكتورة
رجاء اليو�سف وعدد من
واال�ست�شاريني
الأطباء
ومنهم الدكتور ح�سني
املخرق والدكتورة خلود
ال�سعد وهم ا�ست�شاريون
يف طب الأطفال تخ�ص�ص
�أمرا�ض الدم والأورام ،حيث
�أعرب الدكتور �إياد عن
مدى �سعادته بهذا اللقاء
الأ�رسي املفعم مب�شاعر
الفرح واالمتنان للنتائج الطيبة التي حققها الأطفال بعد جناح
عالجهم وبعدما �أجرى لهم الدكتور �إياد عمليات لزرع النخاع يف �أحد
امل�ست�شفيات باململكة الأردنية الها�شمية.
و�أ�شارت الدكتورة خلود ال�سعد �إىل �أن عدد الأطفال البحرينيني الذين
�أجريت لهم زراعة النخاع حتت �إ�رشاف الدكتور �إياد يف الأردن خالل
ال�سنوات املا�ضية بلغ حوايل  21حالة وتكللت جميعها وهلل احلمد
بالنجاح وهي ت�شمل 5 :حاالت ل�رسطان الدم ،حالتني للثال�سيميا،
حالة لف�شل النخاع املكت�سب ،وحالة لتليف النخاع ،وحالة ملتالزمة
جيدياك هيكا�شى وحالة واحدة لزراعة النخاع الذاتي ملري�ض �رسطان
اخلاليا اجلن�سية الأولية وهناك حاالت م�شابهة �أي�ضا �سيتم �إر�سالها
يف امل�ستقبل القريب.
و�أ�شاد الدكتور �إياد الإبراهيمي من جانبه بالنتائج الطبية التي حتققت
و�ساهم يف جناحها م�ستوى اخلربة والكفاءة العالية التي يتميز بها
طاقم الأطباء واملمر�ضني بق�سم �أورام الأطفال مبجمع ال�سلمانية
الطبي.
من جانب �آخر فقد �أعرب �أهايل وذوي الأطفال عن �شكرهم وتقديرهم
العميق لوزارة ال�صحة على مدى االهتمام والدعم واملتابعة التي حظي
بها �أطفالهم اثناء رحلة ومراحل تلقي العالج باخلارج ،كما �أعرب
الأهايل عن طموحاتهم ب�أن يتم توفري مركز لزراعة النخاع يف مملكة
البحرين لي�ساهم بدوره يف توفري عناء وم�شقة ال�سفر للمر�ضى من
الأطفال وذويهم وي�ساهم يف تقدمي �أكف�أ �سبل العالج حمليا من
خالل اخلربات الطبية العاملية.
كما ثمن الأهايل التوجيهات ال�سديدة ل�صاحب ال�سمو رئي�س الوزراء
با�ستقطاب الكفاءات واخلربات الطبية لتوفري العالجات املتطورة
داخل البحرين ،الأمر الذي ينعك�س على رفع جودة ما يقدمه جممع
ال�سلمانية الطبي ل�صالح خدمة املواطنني واملقيمني باململكة.

يف �إطار برنامج زيارته ململكة البحرين عقدت وزارة ال�صحة بالتعاون
مع الطبيب الزائر ا�ست�شاري �أمرا�ض الدم وزراعة اخلاليا اجلذعية من
اململكة االردنية الها�شمية الدكتور �إياد �أحمد الإبراهيمي حما�رضة
علمية �شارك فيها عدد من الكوادر الطبية والتمري�ضية املتخ�ص�صة
مبجمع ال�سلمانية الطبي وذلك بقاعة املعارف بكلية العلوم ال�صحية.
وخالل املحا�رضة قام الدكتور �إياد �أحمد با�ستعرا�ض �أبرز و�أهم
العالجات احلديثة التي مت التو�صل �إليها يف جماالت علم �أمرا�ض
الدم وبالتحديد مر�ض فقر الدم املنجلي والثال�سيميا وزارعة نخاع
العظم واخلاليا اجلذعية ،كما ناق�ش مع املخت�صني والأطباء �أحدث
التطورات العالجية املتعلقة ب�أمرا�ض الدم الوراثية.
وت�ضمن برنامج زيارة الدكتور الإبراهيمي معاينته لعدد من احلاالت
وتقدميه عدداً من اال�ست�شارات الطبية للمر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض
الدم من ال�صغار والكبار ،كما قام بزيارة ملركز �أمرا�ض الدم الوراثية
بح�ضور نائب رئي�س الأطباء مبجمع ال�سلمانية الطبي الدكتورة رجاء
اليو�سف وعدد من الأطباء واملخت�صني والكوادر الطبية والتمري�ضية
باملركز.
من جهته ا�شاد الدكتور �إياد الإبراهيمي مبركز �أمرا�ض الدم الوراثية
والذي يعترب �رصح ًا طب ًّيا وعلميا متكامال وهو يعترب مركزا م�ؤهال
للخروج بالعديد من التجارب البحثية الناجحة على امل�ستوى العاملي.
كما �أ�شاد الإبراهيمي مب�ستوى اخلربة والكفاءة العالية التي يتميز
بها طاقم الأطباء واملمر�ضني بق�سمي �أمرا�ض دم الأطفال والكبار
باملجمع.
و�أعرب عن �شكره العميق وامتنانه الكبري ململكة البحرين ملك ًا
وحكومة و�شعب ًا على هذه اال�ست�ضافة الكرمية التي �ست�ساهم يف
فتح �آفاق جديدة للتعاون امل�شرتك ل�صالح خدمة وعالج مر�ضى
�أمرا�ض الدم مبملكة البحرين.
وعلى هام�ش زيارته ملجمع ال�سلمانية الطبي قامت وزارة ال�صحة
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هي األمراض العشرة التي
يتوجب احلذر منها لدى السفر؟

مع تطور العوملة ،بات ب�إمكان �أي
�شخ�ص ال�سفر �إىل �أبعد الأماكن النائية
يف العامل .ويوجد �أعداد متزايدة من
وجهات ال�سفر يف جميع �أنحاء العامل،
وميكن التعر�ض للأمرا�ض املعدية خالل
الرحالت بني البلدان من �أجل العمل �أو
.املتعة
وفيما يلي ،الئحة بهذه الأمرا�ض
املعدية:
حمى ال�ضنك:
وتنت�رش هذه احلمى يف البحر الكاريبي،
و�أمريكا الو�سطى واجلنوبية ،وجزر
غرب املحيط الهادئ ،و�شمال �أ�سرتاليا،
وجنوب وجنوب �رشق �آ�سيا ،وغرب
�.أفريقيا ،وجنوب ال�صحراء
وت�ؤدي لدغات البعو�ض �إىل انت�شار هذا
.الفريو�س يف �أجزاء كثرية يف العامل
وميكن �أن ت�ستغرق الأعرا�ض �أكرث من
�أ�سبوعني حتى تتطور وت�شبه الأنفلونزا،
مثل احلمى ،وال�صداع ،والغثيان،
والتقي�ؤ ،والأمل يف العينني ،والع�ضالت
واملفا�صل .وت�ستمر الأعرا�ض ملدة �أ�سبوع
.واحد
البلهار�سيا:
وتنت�رش عدوى البلهار�سيا يف �أفريقيا،
وال�رشق الأو�سط ،وبع�ض الأجزاء

يف �أمريكا اجلنوبية ،ومنطقة البحر
.الكاريبي ،وجنوب �رشق �آ�سيا
وحتمل احللزونات يف املياه العذبة
دودة البلهار�سيا الطفيلية التي ت�سبب
.هذا املر�ض
وتطلق احللزونات يرقات الديدان يف
الأنهار امللوثة ،واملياه العذبة ،والبحريات،
والربك ،وامل�ستنقعات ،والتي تخرتق
.اجللد ،مثل باطن القدمني
و�أ�شارت منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن
الدودة ت�ستوطن يف  52بلداً حيث
تتلوث املياه برباز الأ�شخا�ص امل�صابني
.بفريو�س الدودة
وميكن �أن ت�ستمر الأعرا�ض �أكرث من
�شهرين ،ومن بينها احلمى ،والق�شعريرة،
.وال�سعال ،و�آالم يف الع�ضالت
املالريا
وتنت�رش املالريا يف �أفريقيا و�أمريكا
الو�سطى واجلنوبية ،و�أجزاء يف منطقة
البحر الكاريبي ،و�آ�سيا ،وجنوب املحيط
.الهادئ
وتعترب املالريا مر�ض طفيلي ينتقل
عن طريق لدغة بعو�ضة الأنوفيلي�س.
وت�شمل �أعرا�ض املر�ض احلمى املرتفعة،
.والق�شعريرة ،ومر�ض ي�شبه الأنفلونزا
و�إذا مل تعالج ،ميكن �أن تتطور املالريا
27

�إىل مر�ض �شديد وحتى تت�سبب بالوفاة.
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية بوجود
 207.مليون حالة مالريا يف العام 2012
ورغم �أنه ال يوجد لقاح مرخ�ص
للمالريا� ،إال �أن عقاقري وقائية م�ضادة
للمالريا تتوفر للم�سافرين �إىل املناطق
.املوبوءة
احلمى ال�صفراء:
وتنت�رش احلمى ال�صفراء يف املناطق
املدارية يف �أفريقيا ،و�أمريكا اجلنوبية.
وميكن �أن تت�سبب احلمى ال�صفراء،
باحلمى ،والق�شعريرة ،وال�صداع ،و�آالم
.الظهر والع�ضالت
ويطور حوايل  15يف املائة من الأ�شخا�ص
امل�صابني �أمرا�ض ًا خطرية ،والتي ميكن �أن
ت�ؤدي �إىل النزيف ،وف�شل عمل �أع�ضاء
.اجل�سم ،و�أحيانا املوت
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية وجود
� 200ألف حالة من حاالت احلمى
ال�صفراء �سنوي ًا ،ويح�صل  90يف املائة
.منها يف �أفريقيا
ويذكر �أنه ال يوجد عالج للحمى
ال�صفراء ،والطريقة الأ�سا�سية للحماية
منها ،تتحدد من خالل اللقاح الذي
يحتاج امل�سافرين �إىل اخل�ضوع �إليه قبل
 30يوما على الأقل من ال�سفر الكت�ساب
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.احلماية �ضد الفريو�س
ال�سل:
وينت�رش ال�سل يف �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا
ال�رشقية .ويعتقد �أن ثلث �سكان العامل
م�صابني مبر�ض ال�سل ،والذي يعترب
ثاين �أكرب م�سبب للوفاة عاملي ًا يف
الأمرا�ض املعدية (بعد فريو�س نق�ص
).املناعة الب�رشية  /الإيدز
وميكن �أن يحدث ال�سل يف حالة
«كامنة» حيث يحمل املر�ضى البكترييا
دون الإ�صابة باملر�ض ذاته .وينت�رش مر�ض
ال�سل يف كل بلد تقريبا ،لكن العدوى
.تعترب �أكرث تركيزا يف البلدان النامية
وينت�رش ال�سل عرب الهواء من �شخ�ص �إىل
�آخر ،وي�صيب ب�شكل رئي�سي الرئتني.
وت�شمل �أعرا�ض املر�ض ال�سعال لفرتة
طويلة ،وال�ضعف ،والتعب ،وفقدان
.الوزن والتعرق الليلي
�إ�سهال امل�سافرين:
وينت�رش مر�ض الإ�سهال ب�شكل كبري
يف �شبه القارة الهندية ،و�شمال �أفريقيا
وال�رشق الأو�سط ،وجنوب ال�صحراء
.الأفريقية ،و�أمريكا اجلنوبية
ويت�سبب ا�ستهالك الأغذية �أو املياه
.امللوثة بانتقال املر�ض
�إيبوال:
وينت�رش مر�ض �إيبوال يف غينيا ،وليبرييا،
و�سرياليون ،ونيجرييا ،وجمهورية
الكونغو الدميقراطية .واكت�سب هذا
املر�ض اعرتاف دويل منذ �آذار/مار�س
.املا�ضي
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وت�شمل الأعرا�ض احلمى ،والطفح
اجللدي ،والإ�سهال ،والتقي�ؤ ،واحمرار
العينني� .إىل جانب هذه الأعرا�ض،
.يوجد النزيف الداخلي واخلارجي
وينت�رش املر�ض من �شخ�ص لآخر عن
طريق االت�صال ب�سوائل اجل�سم امل�صابة،
.مثل اللعاب ،وال�سائل املنوي ،والدم
حمى التيفوئيد:
وينت�رش مر�ض حمى التيفوئيد يف
�أفريقيا ،و�آ�سيا ،ومنطقة البحر الكاريبي،
و�أمريكا الو�سطى واجلنوبية ،وجنوب
�.آ�سيا
وينت�رش هذا املر�ض البكتريي عن طريق
تناول الطعام واملياه امللوثة ،وميكن
�أن تت�سبب احلمى بالوفاة .وت�شمل
الأعرا�ض ،احلمى املرتفعة ،وال�ضعف،
.و�آالم املعدة ،وال�صداع ،وفقدان ال�شهية
ويجب احل�صول على تطعيم امل�سافرين
قبل ال�سفر ،ولكن اللقاح يحمي بني 50
و 80يف املائة من الأ�شخا�ص املتلقني
للعالج ،لذا يجب �أخذ احلذر من
.اختيار تناول الطعام وال�رشاب
مر�ض المي:
وينت�رش املر�ض يف �أمريكا ال�شمالية،
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و�أوروبا و�آ�سيا .وت�سبب البكترييا املر�ض
الذي ينت�رش عن طريق لدغات القراد
.امل�صابة بال�ساق ال�سوداء
وت�شمل الأعرا�ض احلمى وال�صداع،
والتعب ،والطفح اجللدي .و�إذا مل
تعالج العدوى ،تنت�رش �إىل املفا�صل
.والقلب واجلهاز الع�صبي
التهاب الكبد «�أ»
وينت�رش املر�ض يف غالبية �أجزاء العامل
النامي عن طريق املياه امللوثة والطعام
.غري املطبوخ
ويرتبط املر�ض ارتباطا وثيقا باملياه
امللوثة ،وعدم كفاية املرافق ال�صحية،
.و�سوء النظافة ال�شخ�صية
وت�شمل الأعرا�ض احلمى ،والتوعك،
وفقدان ال�شهية ،والإ�سهال ،والغثيان
.واالنزعاج البطني وتلون البول
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية وجود 1.4
مليون حالة من حاالت التهاب الكبد
�«.أ» �سنوي ًا

اوكسيكودون Oxycodone
هو ) (Oxycodoneوك�سيكودون
م�سكن االم خمدر من عائلة املواد
ي�ستعمل  (Opiates).االفيونية
االوك�سيدودون يف معاجلة االالم
املتو�سطة وحتى ال�شديدة ،مثل االالم
الناجمة عن اجلراحة ،عن اجلروح او
عن االمرا�ض املزمنة مثل ال�رسطان.
تاثري هذا الدواء ي�شبه ،اىل حد كبري،
ولكنه  (Morphine)،عمل املورفني
ال ي�سبب مثل املورفني بالتاثريات
اجلانبية مثل :الغثيان ،القيء
والهلو�سة .لهذا ،يعد االوك�سيكودون
بديال جيدا للمورفني لدى املر�ضى
الذين ال يحتملون املورفني .وكغريه
من م�سكنات االمل فان تناول هذا
الدواء حمدود جدا النه ميكن ان
ي�سبب �شعورا باملتعة (الن�شوة)

التي قد ت�ؤدي اىل �سوء ا�ستخدامه
واالدمان عليه .ولكن عندما يتم
تناول االوك�سيكودون حتت املراقبة
الطبية ملعاجلة االالم ال�شديدة لفرتة
زمنية ق�صرية يكون احتمال االدمان
.معدوما ،تقريبا
قد ي�ؤدي هذا الدواء اىل ت�شوي�ش
الوعي وقد ي�صيب القدرة التفكريية
لدى املري�ض ،وخا�صة عند بدء
العالج ،او عندما يتم تغيري جرعة
الدواء .يجب احلر�ص على تناول
الدواء وفق تعليمات الطبيب.
كذلك ،عند تناول هذا الدواء ب�شكل
متوا�صل ،فان التوقف عن تناوله
ب�شكل مفاجئ من دون تعليمات
وا�ضحة من الطبيب قد ي�سبب
ظهور االثار اجلانبية (الغثيان،
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اال�سهال ،القيء ،ال�سعال والتعرق)،
اذ يكون اجل�سم قد تعود على الدواء
(هذا لي�س ادمانا على الدواء) ،لذا
فان التوقف عن تناول الدواء يجب
.ان يتم ب�شكل تدريجي
ي�ستعمل االوك�سدودون كذلك
مدموجا مع ادوية اخرى م�سكنة
لالالم ،لي�ست خمدرة ،مثل اال�سربين
)(Aaspirin
والبارا�سيتامول
(Paracetamol).  
تعليمات
طريقة التناول
اقرا�ص ،اقرا�ص لالطالق امل�ستدمي،
.وحملول لل�رشب
عدد اجلرعات و اجلرعة
تختلف اجلرعة من مري�ض اىل .
اخر .ح�سب ار�شادات الطبيب
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:بداية الفعالية
 15 - 10.دقائق
مدة الفعالية
� 5 - 4ساعات .اقرا�ص االطالق
.امل�ستدمي � 12 -ساعة
تغذية
.ال توجد تقييدات
ن�سيان اجلرعة
يجب تناول الوجبة من الدواء
املن�سية فورا عند التذكر .اذا كان
موعد تناول الوجبة التالية قريبا,
يجب تناول الوجبة التالية كاملعتاد.
.مينع تناول وجبة م�ضاعفة
وقف الدواء
مينع التوقف عن تناول الدواء
دون ا�ست�شارة الطبيب .حني يتم
تناول الدواء ب�صورة متوا�صلة ،من
املهم عدم التوقف عن تناول الدواء
ب�شكل مفاجئ ،بل ب�شكل تدريجي
.وبح�سب تعليمات الطبيب
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جرعة زائدة
يجب التوجه اىل غرفة الطوارئ
ب�شكل فوري .فقد تكون هنالك
حاجة اىل تنفيذ عالجات طارئة
يف حال ظهور اعرا�ض مثل التنف�س
ببطء او التنف�س غري املنتظم ،النعا�س
.العميق او فقدان الوعي
حتذيرات
اثناء احلمل
مل يتم اكت�شاف اية عيوب خلقية
يف اجنة احليوانات املخربية التي
متت جتربة الدواء عليها ,ولكن حتى
االن ال تتوفر بحوث كافية حول
الن�ساء احلوامل .ولكن ما يزيد من
احتماالت اخلطر با�صابة اجلنني
(هو تناول هذا الدواء لفرتة طويلة
ومتوا�صلة خالل احلمل ،او يف حال
تناول جرعات كبرية قبل الوالدة،
اذ قد ي�سبب هذا الدواء �صعوبات
يف النف�س لدى اجلنني .لذا يجب
30

.ا�ست�شارة الطبيب
الر�ضاعة
ال يعطى .الدواء ينتقل اىل حليب
االم ومن املحتمل ان ي�ؤثر على
الطفل .من املف�ضل عدم تناول الدواء
.او عدم االر�ضاع
االطفال والر�ضع
يجب تقليل ومالئمة اجلرعه ح�سب
.ال�سن والوزن
كبار ال�سن
احتمال كبري لظهور اثار جانبيه.
من املحتمل ان تكون هنالك حاجه
.لتقليل اجلرعه املعطاه
ال�سياقة
.من املف�ضل عدم ال�سياقه
:العملية اجلراحية والتخدير
يجب ابالغ الطبيب اجلراح او
الطبيب املخدر عن ا�ستعمال هذا
.الدواء

أشهر أمراض الدم الوراثية االنحاللية:
األنيميا املنجلية ..احلل هو فحص ما قبل الزواج!

كيف يحدث فقر الدم املنجلي؟
كريات الدم احلمراء حتمل خ�ضاب الدم (الهيموجلوبني) الذي يحمل
الأك�سجني من الرئتني �إىل كل خاليا اجل�سم ،وي�ساعد �شكل كرية الدم
احلمراء يف �رسعة نقله يف كل ال�شعريات الدموية الكبرية وال�صغرية..
ال�شكل االن�سيابي والليونة الطبيعية للخلية ال�سليمة يجعلها تتدفق
ومتر ب�سهولة عرب الأوعية الدموية بينما اخللية املنجلية تلت�صق يف
جدار الأوعية الدموية وتوقف مرور الدم نظراً ل�شكلها غري الطبيعي
وعدم ليونتها .اخللل ذلك �سببه الرتكيب غري الطبيعي ملادة
الهيموجلوبني املركبة الرئي�سية لكريات الدم احلمراء .ف�إذا كان العطب
يف �إحدى املورثات اجلينية كان املولود حامال للمر�ض ولي�س مري�ض ًا
وان كان العطب يف كلتا الن�سختني من املورثات اجلينية �صار املولود
.م�صاب ًا بالأنيميا املنجلية
يف حالة الت�صاق تلك اخلاليا يف �أحد الأوعية يحدث جتلط للدم
وان�سداد لل�شعريات مما ي�سبب الآالم خا�صة يف عظام الأطراف
والظهر .وقد حتدث م�ضاعفات خطرية مثل ان�سداد ال�شعريات
الدموية يف الرئتني �أو يف البطن �أو حتى يف املخ ،كما كرية الدم احلمراء
ال�سليمة تعي�ش  120يوم ًا بينما تعي�ش كرية الدم احلمراء املنجلية 20
يوم ًا فقط وهذا يزيد امل�شكلة تعقيداً لكن اجل�سم يف حاجة لت�صنيع
.مزيد من كريات الدم احلمراء من نخاع العظام
خ�ضاب الدم �أو الهيموجلوبني هو الذي يختل تركيبه فال يعد قادرا
على نقل الأك�سجني ب�شكل كاف للخاليا فتحدث امل�ضاعفات والآالم
ويكون ال�شخ�ص �أقل قدرة على القيام باملجهود البدين لعدم كفاية

د .عبدالعزيز بن حممد العثمان
هي من �أ�شهر �أمرا�ض الدم  Sickle Cell Anemiaالأنيميا املنجلية
الوراثية االنحاللية والتي ت�صيب كريات الدم احلمراء وت�سبب تك�رس
هذه اخلاليا مما ي�ؤدي ذلك �إىل فقر الدم .ولقد �سمي هذا املر�ض
باملنجلية وذلك الن كريات الدم احلمراء حتت املجهر ت�أخذ �شكل
مقو�س كاملنجل (الذي يح�صد به النبات و يف بع�ض املناطق يطلق
علية املح�ش) بدل ال�شكل الطبيعي وهو �شبه العد�سة املقعرة� .أحد
�أ�سباب انت�شار هذا املر�ض يف العامل هو زواج الأقارب املتكرر وهو
يحدث لأ�سباب دينية �أو عرقية �أو مذهبية �أو قبلية �أو حتى مكانية
وذلك عندما يتزوج اثنان حاملني للمر�ض �أو �أحدهما مري�ض مما
ينتج عنه انتقال املر�ض للأوالد �أو الأحفاد .ت�شري الأبحاث الطبية
�أن ن�سبة الإ�صابة بهذا املر�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ت�صل
�إىل  %2.6ون�سبة احلاملني لهذا املر�ض ت�صل �إىل  %25وهي تتفاوت
بني منطقة �إىل �أخرى ،هذه الن�سب عالية لأنها تتعلق بنقل املوروثات
اجلينية من جيل حامل لل�صفة الوراثية للمر�ض لتكوين جيل ربعه
�سليم ون�صفه حامل للمر�ض وربعه مري�ض فع ً
ال .يعاين مري�ض هذا
النوع من فقر الدم من �آالم �شديدة يف العظام وال يكون لديه القدرة
على القيام بكثري من الأعمال لعدم و�صول الأك�سجني للخاليا لوجود
اخللل يف تركيب كريات الدم احلمراء التي حتمل الهيموجلوبني الذي
يحمل بدوره الأك�سجني ،كما �أن تكاليف العالج �أو التخفيف من �آثاره
عالية جداً ،و�أي�ض ًا �رضورة الك�شف املبكر عن املر�ض عن طريق فح�ص
.املولود �أثناء الوالدة

31

العدد رقم

Issue NO
Ougust 2014

04

.الأك�سجني
كما ذكرت هذا املر�ض وراثي لكن انت�شاره يزيد يف املجتمعات التي
يكرث فيها الزواج من الأقارب ب�سبب قبلي �أو عقائدي ،ويكرث يف
�أفريقيا ويف منطقة اخلليج واليمن و�إيران و�سوريا والأردن وفل�سطني
وجنوب �رشق �آ�سيا والقارة الهندية ودول الكاريبي يف �أمريكا
الو�سطى ،ويف اململكة تزيد ن�سبته يف املنطقة ال�رشقية واجلنوبية عن
.بقية املناطق
�أ�سباب تزيد حدة املر�ض
ال�صعود اىل املناطق اجلبلية املرتفعة حيث يقل الأك�سجني لكن
ال�شخ�ص الطبيعي يتحمله
االلتهابات املختلفة
عدم تناول �سوائل كافية
عندما يقل و�صول الدم ملناطق معينة ب�سبب التجلط حتدث �آالم يف
املنطقة املت�أثرة و�إذا كانت الرئتان تفاقمان امل�شكلة بقلة الأك�سجني �أكرث
و�أكرث فتكون كحالة االلتهاب الرئوي ،و�إن حدث التجلط يف الأوعية
.الدموية امل�ؤدية للمخ قد ي�سبب �شل ً
ال ن�صفي ًا
�:أعرا�ض امل�صاب باملر�ض
تظهر الأعرا�ض بعد ال�شهر ال�ساد�س من عمر الطفل وقد تبد�أ بانتفاخ
يف اليدين والقدمني وقد تكون م�صحوبة ب�آالم وبكاء متكرر وبع�ض
.احلاالت تكون م�صحوبة بالتهاب فريو�سي �أو بكتريي يف الدم
حامل املر�ض ال تظهر عليه �أعرا�ض معينة ،ولكن امل�صاب تظهر عليه
�أعرا�ض تختلف ح�سب عمره و�صحته العامة ،ومن الأعرا�ض العامة
:التي يظهر بع�ضها بعد �سنتني.فقر الدم
�.شحوب وا�صفرار الب�رشة وال�شفتني
فقدان ال�شهية
ت�ضخم الكبد والطحال نتيجة عجز نخاع العظام عن �إنتاج كريات
.الدم احلمراء فتقوم تلك الأع�ضاء ب�إنتاج كريات دم بديلة
الت�أخر يف النمو
.اخلمول و ال�شعور بالتعب والإرهاق لأقل جهد
.تغريات يف �شكل عظام اجل�سم ومنها اجلمجمة
.زيادة االلتهابات ب�شكل عام
�صداع مفاجئ �شديد �أو تغري يف م�ستوى االنتباه
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
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�.آالم مفاجئة �شديدة يف اجلهاز التنا�سلي الذكري
�.إ�سهال �أو قيء
�.ضعف مفاجئ يف االطراف
.زغللة يف العينني او �ضعف مفاجئ يف النظر
طريقة الت�شخي�ص
من خالل التاريخ املر�ضي والفح�ص الأكلينيكي مبعاينة الأعرا�ض
ال�سابقة �أو بع�ضها على املري�ض ميكن للطبيب املعالج حتديد
جمموعة من �أنواع فقر الدم ،ومن ثم يتم ت�أكيد الت�شخي�ص من خالل
:الفح�ص املخربي للدم ويكون من خالل الآتي -1حتليل �صورة الدم الكاملة
) ( Complete Blood Count CBC
�إذا كان م�ستوى الهيموجلوبني منخف�ض (بني � 7إىل  10مليغرامات
لكل  100مليلرت) ،وحجم الكريات احلمراء وم�ستوى كريات الدم
البي�ضاء وال�صفائح الدموية طبيعي يحتمل وجود فقر دم عام ،مع
مالحظة �أن ال�شخ�ص احلامل للمر�ض يكون م�ستوى الهيموجلوبني
طبيعي ًا ،ولذلك هذا التحليل ال يفيد يف اكت�شاف ال�شخ�ص احلامل
.للمر�ض
 -2حتليل متنجل كريات الدم احلمراء
)(Sickling Test
ويتم ب�إ�ضافة مادة م�ؤك�سدة لنقطة من دم املري�ض على �رشيحة
زجاجية وفح�صها حتت املجهرفتظهر اخلاليا املنجلية بو�ضوح عند
املري�ض وحامل املر�ض ،لكن هذا التحليل ال يفرق بني حامل املر�ض
 .واملري�ض
 -3 Haemoglobinاختبار حركة الهيموجلوبني الكهربائية
Electrophoresis
وهو االختبار الذي يفرق بني املري�ض وحامل املر�ض وال�سليم  ،من
عند الأطفال  (Hbs – Hb Fخالل قيا�س حركة ونوع الهيموجلوبني
�أقل من  Hbs %50عند البالغني)  ،ف�إذا كانت ن�سبة النوع � – Hb Aأو
فال�شخ�ص حامل للأنيميا املنجلية� ،أما �إذا كانت �أعلى من هذه الن�سبة
فال�شخ�ص م�صاب بالأنيميا املنجلية ،و�إذا مل يوجد الهيموجلوبني
.فال�شخ�ص يكون �سليم ًا
:م�ضاعفات املر�ض
يحدث للمري�ض م�شاكل �صحية خمتلفة و�أي�ضا ح�سب عمره و�صحته
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العامة وقدرته على مقاومة املر�ض ،ومن
امل�شاكل ال�صحية التي قد حتدث يف اي
:عمر لل�شخ�ص امل�صاب
.نوبات الأمل املتكررة
.تقرح يف ال�ساقني ي�صعب �شفا�ؤه
.ح�صوات يف املراراة
ت�شحم الكبد وا�سوداد لون اجللد ب�سبب
.تر�سب احلديد نتيجة لنقل الدم املتكرر
املعاناة النف�سية ب�سبب الآالم املتكررة
وعدم امكانية �شفاء املر�ض متام ًا يف الوقت
احلا�رض
العالج
عالج املر�ض ب�شكل نهائي يكمن يف زراعة
النخاع وال يوجد حالي ًا دواء يعالج املر�ض
ب�شكل نهائي ،ولكن هذا ال يعني �أن املري�ض
يعي�ش ب�آالمه فهناك و�سائل تقلل من
حدة املر�ض وو�سائل تقلل من امل�ضاعفات
باال�ضافة اىل نقل الدم ثم احلل الأمثل
وهو زراعة نخاع العظم ،ومن �أهم الو�سائل
:املخففة للمر�ض وتقليل حدتهعالج ارتفاع احلرارة ب�رسعة بالذات
لدى الأطفال ب�إعطاء امل�ضادت احليوية
عن طريق الوريد ،والأطفال الأكرب �سنا
والبالغني تناول دواء الربا�سيتامول اخلاف�ض
للحرارة يخفف اي�ضا االمل واذا مل يفد املري�ض

فيمكن �أن ي�صف له الطبيب دواء الكودين
فو�سفيت .دواء املورفني او بيثيدين ميكن �أن
يعطى يف امل�ست�شفى حتت الرقابة واال�رشاف
الطبي يف احلاالت احلادة وذلك عن طريق
.الوريد
عالج �آالم ال�صدر ويف حالة عدم حت�سنها
فال بد من تغيري جزء من الدم
الرعاية ال�سليمة للمري�ض واملتابعة امل�ستمرة
يف مراكز متخ�ص�صة
االلتزام بتناول الأدوية
الدعم النف�سي حلاملي هذا املر�ض لينظروا
لأنف�سهم ك�أ�شخا�ص عاديني ولي�س كمر�ضى
هناك �أدوية خمتلفة لعالج حاالت معينة
او تخفيف ت�أثري املر�ض على �أع�ضاء
معينة مثل دواء الهيدروك�سي يوريا
الذي يقلل نوبات الأمل )(Hydroxyurea
ويقلل تلف الأع�ضاء التي تت�أثر باملر�ض مثل
املخ والقلب والكبد والغدد ال�صماء واجلهاز
الع�صبي ،ولكن ال بد من الت�أكيد على �أن
هذا الدواء لي�س لعالج املر�ض ،كما �أن له
بع�ض الأعرا�ض اجلانبية على كريات الدم
.البيب�ضاء وال�صفائح الدموية
والعالج املهم هو الوقاية �أ�سا�سا من املر�ض
بعمل فح�ص ماقبل الزواج للت�أكد من
عدم زواج �شخ�صني حاملني للمر�ض �أو
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مري�ضني ،وتقليل زواج الأقارب امل�صابني
بقدر الإمكان ،وهذا احلل ت�سعى له
حكومتنا الر�شيدة ملكافحة املر�ض والتحكم
.يف انت�شاره ب�شكل �أكرب
تغذية مر�ضى الأنيميا املنجلية
تناول غذاء �صحي متوازن بتناول الفواكه
واخل�ضار واحلبوب وتنظيم �أوقات تناول
.الغذاء لتفادي �ضعف ال�شهية
تناول الربوتينات عالية اجلودة وهي من
امل�صادر احليوانية كاللحوم والأ�سماك
والدواجن
تناول الأغذية الغنية مب�ضادات الأك�سدة
ومنها فيتامينات (�أ  ،ب ،ج  ،ه ) ومن
املعادن ال�سلينيوم .وكذلك الأغذية التي
تقلل التجلط وتقليل الأغذية التي حتتوي
على فيتامني (ك
تناول ال�سوائل ب�شكل جيد وعدم انتظار
العط�ش .مع �رضورة زيادة ال�سوائل يف
.حاالت احلمى �أو اال�سهال �أو القيء
تقليل تناول ال�شوكوالتات وامل�رشوبات
التي حتتوي على مادة الكافيني كال�شاي
والقهوة لأنها تزيد �إدرار البول ومن ثم
تقليل ال�سوائل يف اجل�سم
زيادة ال�سعرات احلرارية  ،فالأطفال
يحتاجون اىل زيادة  %20من ال�سعرات
عن الأطفال الأ�صحاء ،وهذه ال�سعرات
باال�ضافة للغذاء املتوازن مهمة لتاليف
�.ضعف النمو
جتنب م�سببات ال�سمنة مثل االفراط يف
الوجبات ال�رسيعة �أو قلة احلركة ،فالبع�ض
يعاين من م�شكلة التنف�س عند القيام
مبجهود فيتوقف عن القيام باجلهد الأدنى
يف حياته اليومية كما �أن زيادة الزون قد
ت�سبب م�شاكل للعظام بالذات عظام احلو�ض
.واملفا�صل
احلر�ص على تناول الأغذية الغنية بالألياف
.لتفادي االم�ساك
زيادة م�صادر حم�ض الفوليك وهو �أحد
جمموعة فيتامني ب املركبة املوجودة يف
البقوليات مثل الفول والعد�س واللحوم
والفواكه مثل الكيوي والفراولة والأنانا�س
واخل�رضوات الورقية مثل ال�سبانخ والكرنب
.واخل�س
هناك عنا�رص مفيدة وجترى الأبحاث
للت�أكد من فائدتها ومقدارها ومنها
الأحما�ض الدهنية من نوع �أوميقا،
.واملغني�سيوم والزنك وبع�ض الأع�شاب
تناول بع�ض الأدوية املعينة مثل امل�ضاد
احليوي (بن�سلني) ودواء حم�ض الفوليك
وذلك ب�شكل منتظم ودقيق وعدم التوقف
عن ذلك مهما كنت الأ�سباب
مراقبة �أو جتنب تناول كمية كبرية من
م�صادر احلديد عند تكرار نقل الدم
للمري�ض ،مع مالحظة ن�سبته يف الدم �أن
Wتكون �ضمن احلدود الطبيعية
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الفحص املنتظم والدوري يخفف املعاناة ومينع
من التدهور املفاجئ

فقر الدم
املنجلي..
كيف يؤثر يف
القلب؟
خالد النمر

قابلة �إىل التك�رس وتتحلل وميت�صها الطحال بعد فرتة ق�صرية من
�إنتاجها وتعيق مرور الدم خالل ال�شعريات الدموية فت�سبب �آالم مربحة
يف اجزاء خمتلفة من اجل�سم خا�صة يف عظام االطراف واملفا�صل
والظهر ...ويف بع�ض احلاالت قد ت�سد تلك الكريات احلمراء املنجلية
�أيا من االوعية الدموية املغذية للرئتني او املخ حيث ت�سبب م�ضاعفات
خطرية �أو جلطات الدم يف �أي منطقة �أخرى يف اجل�سم ..ال�ساقني،
القلب ،الطحال ،الكلى ،العظام ..االنيميا التحليلية ..ف�شل نخاع
العظم ..الخ وال يكاد ي�سلم من ذلك ع�ضو يف الكائن الب�رشي بل
وقد ي�ؤدي اىل الوفاة املفاجئة ..وقد طلب مني كثري من مر�ضى
:االنيميا املنجلية احلديث عن عالقتها بالقلب من عدة نقاط
�أوال :ما هي �أوجه ت�أثر القلب يف مري�ض
االنيميا املنجلية؟
ثانيا :ما هي طرق الوقاية والعالج؟
مر�ضى فقر الدم املنجلي عر�ضة لعدة
م�ضاعفات خالل حياتهم� ،أخطرها هي
جلطة القلب وف�شل القلب وهي غالبا ما
يكون احلادث الأخري يف حياتهم ..اما
جلطة القلب فهي نادرة احلدوث وغالبا
ال تتعدى  %9من جمموع املر�ضى يف
عينات الت�رشيح بعد الوفاه يف الدرا�سات

فقر الدم املنجلي هو مر�ض وراثي يف الدم تتوارثه بع�ض العوائل
يف مناطق عدة يف افريقيا و�آ�سيا .واما يف اململكة فن�سبة الإ�صابة
بهذا املر�ض قد ت�صل اىل  %2.6ون�سبة احلاملني لهذا املر�ض ت�صل
�إىل  %25وهي تتفاوت بني منطقة �إىل �أخرى باململكة ..وتكرث يف
جازان والقطيف واالح�ساء وبع�ض املناطق الو�سطى وهي عبارة عن
تغري وراثي يف تركيب �سل�سلة الهيموجلوبني (خ�ضاب الدم) يف جزئ
الهيموجلوبني الذي يحمل االك�سجني من الرئتني اىل باقي �أجزاء اجل�سم
ويعود بثاين �أك�سيد الكربون اىل الرئتني للتخل�ص منه ..ويتبلمر
الهيموجلوبني ا�س يف حالة قلة االك�سجني ..حيث ينتج نخاع العظم
كريات الدم احلمراء ويلقيها يف الدورة
الدموية عرب االوعية امليكرو�سكوبية
حيث تنقل الغذاء والأك�سجني �إىل
خمتلف �أنحاء اجل�سم ..وامل�شكلة
يف حالة االنيميا املنجلية ان تلك
الكريات احلمراء حتمل هيموجلوبني
غري طبيعي نتيجة خللل يف
تكوين الهيموجلوبني فت�أخذ اخلاليا
�شكل املنجل عند تعر�ضها لنق�ص
االك�سجني وت�صبح اخلاليا احلمراء

خلية الدم املنجلية قد
تكون جلطة يف شرايني
القلب
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العلمية ،وغالبا ما تختلف عن
جلطات القلب يف مر�ضى
ال�ضغط وال�سكر بعدم وجود
ان�سداد يف ال�رشايني لأنها
غالبا ما تكون ان�سدادا يف
ال�شعريات الدموية ال�صغرية
لع�ضلة القلب وعدم قدرة
جزئ الهيموجلوبني املتبلمر
على حمل االك�سجني مع
زيادة ا�ستهالك االك�سجني
ب�سبب فقر الدم احلا�صل مع
االنيميا املنجلية وزيادة جهد
القلب ولذلك يتم عالجه
بطريقة تختلف قليال عن
اجللطة يف مر�ضى ال�سكري
والكل�سرتول وذلك ب�إعطائهم
اك�سجني وتخفيف الأمل
وانقا�ص هيموجلوبني ا�س
بنقل الدم التباديل حتى تقل
ن�سبة هيموجلوبني �س يف
دم ذلك املري�ض على الأقل
م�ؤقتا حتى يتح�سن املري�ض
وي�ضاف اىل ذلك اذا ت�أثرت
الع�ضلة القلبية م�ضادات بيتا
.وم�ضادات االجنوتن�سني
ف�شل القلب
يحدث ف�شل القلب يف
االنيميا املنجلية بعدة �أ�سباب
منها� :ضعف ع�ضلة القلب،
اما برت�سب معدن احلديد
او نق�ص الأك�سجني او
ب�سبب هيموجلوبني ا�س او
التجلطات املتكررة او �ضعف
اجلانب الأمين من القلب
ب�سبب ارتفاع ال�ضغط الرئوي
ومن املعروف طبيا ان �ضعف
ع�ضلة القلب يف االنيميا
املنجلية يتنا�سب طرديا مع
نزول الهيموجلوبني طرديا.
ويعالج برفع هيموجلوبني اف
والأدوية الأخرى التي تن�شط
ع�ضلة القلب مثل م�ضادات
بيتا االجنوتن�سني والديجوك�سني ومراقبة تركيز احلديد يف اجل�سم
وت�شجيع املري�ض على الريا�ضة بو�صفة طبية حمددة حتدد نوع
الن�شاط ودرجته وموا�صفاته ومدته ملنع حدوث نوبات جتلط االنيميا
.املنجلية مما يزيد و�ضع القلب �سوءا
عدم انتظام نب�ضات القلب
من املعروف ان هذه الفئة من املر�ضى عر�ضه لعدم انتظام نب�ضات
القلب �سواء االذيني او البطيني وان كان الغالب البطينيه اثناء حدوث
ازمة االنيميا املنجلية و�إذا كانت ا�ستطالة كيو تي فهذا عر�ضة لتوقف
القلب وبالتايل الوفاة املفاجئة يف ال�شباب امل�صابني بها خ�صو�صا من
يعاين �ضعف ع�ضلة القلب ال�شديد ،وبالتايل يحتاج للوقاية بجهاز
.م�ضاد الرجفان البطيني
الوفاة املفاجئة
كان يف املا�ضي يعتقد انه ب�سبب جرعات املورفني العالية التي ي�أخذها
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املر�ضى لتخفيف االالم يف العظام واحلو�ض ولكن اثبتت الفحو�صات
احلديثة انها حتدث ب�سبب م�ضاعفات على ع�ضلة القلب والرئتني
التي حتدث اثناء تنومي املري�ض يف امل�ست�شفى وب�سبب ت�أثر الأع�ضاء
الأخرى كالكبد والرئتني والكلى و�أي�ضا م�صاحبته لظاهرة الت�سمم
.البكتريي
اخلال�صة
التوعية ال�صحية بالفح�ص املبكر عند الوالدة وفح�ص ما قبل الزواج
يقلل كثريا حاالت الإ�صابة باملر�ض �إذا كان هناك وعي كايف عند
الفئة املعنيه كما ان فح�ص القلب املنتظم والدوري ملر�ضى فقر الدم
املنجلي يخفف معاناة املري�ض كثريا اثناء مر�ضه ومينعه من التدهور
املفاجئ للقلب وعدم انتظام نب�ضاته بل وي�ساعده و�أ�رسته يف تقليل
دخول ه�ؤالء املر�ضى للم�ست�شفيات وحت�سني نوعيه حياتهم وتقليل
.ن�سبة الوفيات لديهم ح�سب ما �سنه اهلل يف الكون
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بعض فحوصات حديثي
الوالدة اخملربية املهمة

بالرغم من مراقبة طبيب الن�سائية املخت�ص
حلالة اجلنني �أثناء احلمل من خالل
الت�صوير الدوري باملوجات الفوق �صوتية
الفحو�صات املخربية (Ultrasound)،
للدم �أو ال�سائل الأميوين املحيط باجلنني
�إال �أن بع�ض اال�ضطرابات املر�ضية وخا�صة
الأي�ضية �أو الهرمونية ال ميكن الك�شف عنها
�إال بعد والدة الطفل ومن هنا تكمن �أهمية
خ�ضوع حديثي الوالدة لبع�ض الفحو�صات
املخربية لتقييم حالته ال�صحية العامة
و�سالمته من اال�ضطرابات الأي�ضية �أو
الوراثية التي تعيق التطور الفيزيائي والعقلي
بطرق خمتلفة ويف الوقت ذاته الك�شف
 .املبكر عن �إ�صابته والتدخل العالجي
يتميز الفح�ص املخربي حلديثي الوالدة
بكونه ب�سيط ًا ال يتطلب حت�ضريات م�سبقة
كما ت�ستغرق عملية �سحب عينة الدم عدة
دقائق حيث يعمل فني املخترب على �سحب
قطرات الدم من كعب قدم الطفل وو�ضعها

على بطاقة خمربية خم�ص�صة تك�شف عن
�أكرث من  20ا�ضطراب ًا �أي�ضي ًا �أو وراثي ًا بعد
� .إر�سالها للمخترب
تتباين الفحو�صات املخ�ص�صة حلديثي
الوالدة بني دولة و�أخرى ولكن يغلب �أن
 :ت�شمل الفحو�صات التالية
)  ( PKUبيلة الفينيل كيتون
بيلة الفينيل كيتون تت�سبب ب�إ�صابة
الطفل بفقدان القدرة على تك�سري احلم�ض
الأميني الفينيل وتراكمه يف خاليا الدماغ
 .مت�سبب ًا ب�إ�صابة الطفل بالتخلف العقلي
ت�ستدعي �إ�صابة الطفل بهذا اال�ضطراب
جتنبه للأغذية الغنية بالربوتينات وذات
تركيز قليل من الفينيل �أالنني يف مرحلة
.الطفولة واملراهقة
 :ق�صور الغدة الدرقية اخللقي -
ينجم ق�صور الغدة الدرقية عن نق�ص
�إفراز هرمون الدرقية الذي يتحكم بدوره
بالعمليات احليوية والأي�ضية املختلفة مما
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يت�سبب بت�أخر النمو الفيزيائي والتطور
.العقلي الحق ًا
و ُي�سهم الك�شف املبكر عن هذا اال�ضطراب
يف التدخل العالجي عن طريق جرعات
 .هرمون الدرقية عن طريق الفم
:وجود الغاالكتوز يف الدم -
الذي ُي�سببه نق�ص الأنزمي الالزم لتحويل
ال�سكر املركب ( الغاالكتوز ) �إىل منط
ال�سكر الب�سيط وم�صدر الطاقة خلاليا
اجل�سم الغلوكوز مما يتطلب امتناع الطفل
املُ�صاب عن احلليب ومنتجات الألبان
لتجنب تراكم الغاالكتوز يف �أن�سجة اجل�سم
والت�سبب بالتلف الع�ضوي واخللوي ،فقدان
الب�رص ،التخلف العقلي احلاد ،ق�صور النمو
.والوفاة يف بع�ض احلاالت
:فرط تن�سج الكظر اخللقي -
فرط تن�سج الكظر اخللقي ينجم عن نق�ص
يف �أحد الهرمونات التي تنتجها الغدة
الكظرية التي ت�ؤثر بدورها على منو الأع�ضاء
العدد رقم
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التنا�سلية وقد تت�سبب بالوفاة الناجمة عن
 .فرط فقدان الأمالح من الكليتني
يخ�ضع الطفل املُ�صاب للعالج التعوي�ضي
للهرمونات املفقودة مدى احلياة لل�سيطرة
.على حالته ال�صحية
:التليف الكي�سي -
التليف الكي�سي امل�ؤثر ب�شكل رئي�سي على
الرئتني واجلهاز اله�ضمي ويجعل الطفل
املُ�صاب �أكرث عر�ضة للإ�صابة بالعدوى
الرئوية ،ولكون اال�ضطراب جيني املن�ش�أ فان
عالجه يقت�رص على احلد من �إ�صابة الطفل
بالعدوى الرئوية على اختالف �أنواعها من
خالل املُ�ضادات احليوية يف بع�ض احلاالت
وتوفري نظام غذائي �صحي ُيعزز من مناعته.
ُي�سهم الك�شف املبكر عن �إ�صابة الطفل
بالتليف الكي�سي يف التدخل العالجي املبكر
.وبالتايل احلد من امل�ضاعفات املرافقة
�أو فيما ُيعرف )  ( G6PDنق�ص الأنزمي -
:بالتفول
التفول الذي يت�سبب بظهور الريقان على
الطفل وحدوث التفاعالت التي ُتهدد حياة
الطفل عند تناول بع�ض العقاقري الدوائية �أو
 .املواد الغذائية
 :داء اخلاليا املنجلية الوراثي -
داء اخلاليا املنجلية الذي يت�سبب بن�ضوج
خاليا الدم احلمراء اىل �شكل منجلي �شاذ
مما يت�سبب بنوبات الأمل املتكررة وتلف
الأع�ضاء احليوية كالكليتني ،الرئة والوفاة
يف بع�ض احلاالت .كما تزداد فر�صة تعر�ض
الطفل للعدوى البكتريية اخلطرية كالتهاب
.ال�سحايا وااللتهاب الرئوي
 :فرط تريزوين الدم -
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الناجم عن اختالل �أي�ض احلم�ض الأميني
التريو�سني الذي يت�سبب تراكمه يف اجل�سم
ب�إ�صابة الطفل بحالة متو�سطة من التخلف
العقلي ،اختالل مهارات اللغة ،ا�ضطرابات
 .الكبد والوفاة الناجمة عن الف�شل الكبدي
يتمثل عالج فرط تريوزين الدم اعتماد
نظام غذائي حمدد وزراعة الكبد يف بع�ض
.احلاالت
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ُيو�صى ب�رضورة �إجراء الفح�ص املخربي
حلديثي الوالدة بعد مرور � 48 – 24ساعة
من الوالدة و ُيعد االلتزام بهذا التوقيت هام ًا،
�إذ �أن بع�ض اال�ضطرابات ال ميكن الك�شف
عنها قبل مرور � 24ساعة على الوالدة وقد
يت�سبب البع�ض الآخر مب�ضاعفات تهدد
حياة الطفل عند �سحب العينة بعد مرور
� .أكرث من � 48ساعة

م�ست�شفي
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ما هو املطلوب للعناية
بصحة طفلك ؟

هذه معلومات عامة عن العناية بالطفل امل�صاب بفقر الدم
املنجلي ،ولكن ا�ست�شارة الطبيب ومتابعة ن�صائحه مهمة جداً،
لأن التعامل مع كل مري�ض يختلف باختالف حالته التي يقدرها
.الطبيب اخلا�ص
يف بداية �أ�شهر من الوالدة ف�إن طفلك ينمو مثل الأطفال
الآخرين وال يت�أثر من مر�ض ال�سكلر وذلك لأنه الزال ينتج لرت
من الهموجلوبني – وقليل من هموجلوبني— وبعد م�ضي �ستة
�.أ�شهر يوجد احتمال ظهور �أعرا�ض مر�ض ال�سكلر
توجد هناك احتياطات �أولية حلماية طفلك من مر�ض ال�سكلر
كما هي مدونة فيما يلي كما نحيطكم علما ب�أنه ال ميكن دائما
.حمايته من قبل �أزمة مر�ض ال�سكلر
التغذية
جميع الأطفال يف مرحلة النمو يحتاجون �إىل بروتينات،
كربوهيدرات ،دهون ،فيتمينات ومعادن والذى ميكن احل�صول
عليها من التغذية وذلك بتناول الأ�سماك ،اللحوم ،الفواكه
واخل�رضوات الطازجة حيث �أنه يو�صي بتناول خم�سة بروتينات
.من الفواكه واخل�رضوات كل يوم
الأطفال املعر�ضون ملر�ض ال�سكلر يحتاجون �إىل تغذية خا�صة
حيث ميكنكم تناول الأغذية ح�سب تغذية �أفراد العائلة.و�إذا
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كانت العائلة تغذيتهم نباتية فعليهم مراجعة طبيب ملعرفة مدى
.طفلكم يح�صل على كمية كافية من الربوتينات والدهون
ويف بع�ض حاالت الأطفال امل�صابون يتناولون �أغذية غري
و�أن � PICAصحية مثل طبا�شري� ،أوراق وهذه احلالة ت�سمى
�أ�سبابها غري معلومة .حيث �أنها عادي ًا غري مفيدة ولكنها يف�ضل
� .أن نذكرها �إىل طبيب الأطفال
الأطفال امل�صابون بال�سكلر �أكرث عر�ضا �إىل العدوى مثل
 SALMONELLAت�سمم الأكل الناجت من تلوث ي�سمى
حيث �أن الدجاج والبي�ض ميكن �أن يكونان متلوثات من ،
لذا فانه يجب طبخ الأكل جيداً حيث SALMONELLA
ميكن يعدى العظام وي�سمى مبر�ض �SALMONELLAأن
كما انه ينجم بطبخ الأغذية املثلجة جيداً Osteomyelitis
وح�سب تعليمات امل�صنع ،كما يرجى �أخذ االحتياط عند
ت�سخني الأكل املطبوخ �سابق ًا والت�أكد من مدى درجات احلرارة
املطلوبة لت�سخني الغداء وخا�صة عند ا�ستعمال جهاز (ميكروف)
كما لوحظ بان كثري والدي الأطفال امل�صابون بال�سكلر ي�شكون
من �أبنائهم بقلة تناول الأغذية وعدم الزيادة يف الوزن وهذا
نادرا ما يحدث ،حيث �أن الأطفال امل�صابون مبر�ض ال�سكلر
يكونون عاد ًة نحيلي اجل�سم حيث ينمون مبعدل م�ستقر .حيث
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.للمو�ضوع مع رجل الدين والطبيب املخت�ص
:ماذا عن �إعطاء الفيتامينات الأ�ضافية واحلديد
طفلك ال يحتاج �إىل فيتامينات �إ�ضافية �إال �إذا كانت العائلة
تتغذى على نظام غدائي خا�ص مثل �أن يكون نباتي ًا ،يف
تلك احلالة يرجى مراجعة طبيب الأغذية ،و�إذا �أ�صبح طفلك
 folicم�صاب ًا بفقر الدم يف تلك احلالة يعطى ملحق حام�ض
 .والذي ي�ساعد اجل�سم على زيادة تكوين كرات الدم احلمراء
املن�شطات والأقرا�ص التي حتتوي على احلديد يجب �أن ال
تعطى مل�صاب ال�سكلر ،حيث �أن طفلك م�صاب بفقر الدم لأن
كرات الدم احلمراء �سهلة التك�رس وال تع�ش نف�س الفرتة التي
تعي�شها كرات الدم احلمراء العادية و�أن فقر الدم لي�س ب�سبب
قلة احلديد يف التغذية ،ويف حالة وجود نق�ص يف كميات
احلديد باجل�سم �سوف ين�صح ب�أخذ الطبيب كميات املطلوبة
.من احلديد عند ذلك
و�إذا كانت تعطى لطفلك �أدوية ع�شبية يجب عليك �أخبار
الطبيب املخت�ص وذلك لأخذ يف االعتبار عند �أعطاء العالج
.لطفلك
.اجتناب الأ�شياء التي ت�سبب �أزمة ال�سكلر
�أن طفلك م�صاب ب�أزمة ال�سكلر بدون �سبب ظاهري .هناك
بع�ض احلاالت التي تعرقل من �أزمة ال�سكلر حيث ميكن �أن
ينقل �إىل حالة �أ�سو�أ و�أنه ي�صعب معرفة ذلك ب�سبب �أن الطفل
يف �سن بدائي ولكن مبرور الزمن ميكن اكت�ساب اخلربة ومعرفة
الأ�سباب ،كما يجب على طفلك �أن يتعلم �أ�سباب حدوث
�أزمة ال�سكلر ليتجنب تلك العوامل ويبتعد عنها يف حالة عدم
.وجودك معه
العدوى -:هي من �أحد الأ�سباب الرئي�سية و�أنه ي�صعب يف
بع�ض الأحيان ابتعاد عنه مثل العدوى النا�شئة عن فريو�س مثل
الزكام وال�سعال .و�أن الأطفال امل�صابني مبر�ض ال�سكلر معر�ضني
�.أكرث لتلك الأمرا�ض وذلك لأن طحالهم ال يعمل بدقة
ميكن عالجه ب�أخذ البن�سلني مرتني  pneumococcalعدوى
ميكن جتنبه ب�إعادة ت�سخني  salmonellaيف اليوم – عدوى
الطعام جيداً والت�أكد عند طبخ الدجاج والبي�ض جيداً ويرجى
من الأطفال اال�ستفادة من التطعيم والذي يعطي املناعة
واحلماية من الأمرا�ض كما ين�صح �أخذ تطعيم حلماية ملدة �سنة
يف حالة �سفر طفلكم يجب الأخذ � influenzaضد مر�ض
يف االعتبار احتياجاته من العالج و�أدوية خا�صة املطلوبة �أثناء
�.سفرة مثل الوقاية من مر�ض املالريا
 :غري وايف من ال�سوائل�إزالة املاء �أو اجلفاف يحدث عندما ي�صاب الطفل بارتفاع يف
درجات احلرارة� ،إ�سهال ،قيئ ،وميكن احلدوث ب�سبب اجلو �أو
بعد ريا�ضة �شاقة �إذا كان ال يوجد �سوائل ل�رشب مع طفلك،
و�أن عدم وجود �سوائل كافية ب�سبب يف بطء حركة الدورة
.الدموية و�أن كرات الدم احلمراء تفي�ض حتى ت�سبب �سكلر
ويف تلك احلالة ف�إن الكليتني غري قابلة ،الرتكيز على البول
ويف تلك احلالة فانه يخرج كميات م�ستمرة من البول املخفف
وهذا �سي�سبب فقدان اجل�سم كميات �أ�ضافية من ال�سوائل والتي
ت�سبب �أزمة مر�ض ال�سكلر ،لذا ف�أنه من �رضوري �أن ي�أخذ
ال�سوائل با�ستمرار يف حالة الطق�س حار وعند ارتفاع درجات
 .حرارة اجل�سم
ين�صح ب�رشب املاء والع�صائر املخففة والتجنب من امل�رشوبات
 .الغازية التي ميكن حتدث �ألأم يف املعدة لبع�ض الأطفال

�أن الطفل يوزن ويقا�س يف دورات مكررة مبراكز �صحية و�إذا
كانت هناك م�شكلة يف النمو يرجى الإفادة م�سبق ًا� .أن طفلك
يحتاج �إىل دعم وت�شجيع لبناء �أ�سلوب التغذية يف �سن منا�سب
وتناول الأغذية يف �أوقاتها مع بقية �أفراد العائلة و�أن �إجبار
الطفل على الأكل �أكرث من الرغبة فيه عملية غري منا�سبة حيث
�.أنه يرتتب على ذلك �أنفرار الطفل عن الغداء املنا�سب
و�إذا كان ال�صيام جزء من ممار�سة دينية فعلية يجب �أخد يف
االعتبار جميع احتياجات اخلا�صة نحو مر�ض ال�سكلر ،و�أن ال
تكون تربيته خمتلفة عن بقية �أخوانة كما ال�صيام ال يكون �إىل
 .فرتة طويلة ميكن �أن ي�ؤدي �إىل بع�ض �أ�رضار �صحية
ممار�سة التقاليد والثقافة والديانة من عالمات ال�صحة ،وعند
بلوغ طفلك �إىل �سن ال�صيام فانه يف�ضل التن�سيق واملناق�شة
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يجب اال�ستمرار يف �أعطاء البن�سلني عندما يكون طفلك �سقيم
.يف امل�ست�شفى �إال �إذا مت �أعطاء م�ضاد حيوية �آخر
اال�ستمرار يف تناول البن�سلني مل ي�ضعف اجل�سم و�أنه يحمي من
 pneumococcal.عدوى
:جرعة البن�سلني كما تلي62.5mg.
.مرتان يف اليوم ال�سنة الأوىل
125mg
.مرتان يف اليوم من ال�سنة الأوىل اىل اخلام�سة
250mg
.مرتان يف اليوم ما فوق ال�سنة اخلام�سة
كما �أنه يو�صي ب�شدة ا�ستعمال البن�سلني من بداية الطفولة
حتى البلوغ ويف�ضل �أخد بن�سلني على �شكل �أقرا�ص بد ً
ال عن
ال�سوائل التي حتتوي على مادة ال�سكر حيث ميكن �أن يوثر على
�أ�سنان الأطفال وعند �أخد من�شط البن�سلني يرجى �أعطاء املاء
.لي�ساعد على غ�سل الأ�سنان
ميكنك طحن قر�ص البن�سلني و�إ�ضافة مع الع�صري و�إعطاءه
.ال�صغار ليكون له نكهة لطيفة
:احلام�ض الفوليكيحتاج اجل�سم �إىل حام�ض الفوليك لتكوين كرات الدم احلمراء
.ولي�ست له �أي �أ�رضار mg،يو�صى يف اليوم الواحد �أخذ 5
:تطعيم الطفولةيجب �أن يعطي طفلك تطعيم مثل الأطفال الآخرين وهو
�آمن حيث �أن طفلك �أكرث حاج ًة �إىل التطعيم لأنه معر�ض �أكرث
.لعدوى من �أطفال �آخرين
 :حم�صنات �أخرى-1 (conjugate pneumococcal vaccine) prevenar
 pneumo coccal.يعطى هذه احلقنة �ضد مر�ض عدوى
هذه احلقنة تعطى حماية �ضد �أكرث من -2pneumovax
تعطى � pneumococcalأنواع البكترييا والتي ت�سبب التهاب
يف ال�سنة الثانية من ال�سن وبعدة لكل خم�س �سنوات وهذه

:كمية ال�سوائل املطلوبةوزن الطفل
الكمية
المطلوبة
أقل من 10كيلو غرام

mls150كيلوغرام
من وزن
لمدة24ساعة.
 20-10كيلوغرام
80
mls
كيلوغرام من
وزن الجسم
لمدة24ساعة.
 40mlsكيلوغرام فوق  20كيلو غرام
من وزن الجسم لمدة
24ساعة.
*hg : 1000ml= 25 40kgمثال � -:إذا كان وزن الطفل 25
�أي �أن احلد الأدنى الذي يحتاج �إليه اجل�سم للنمو يف خالل
( 1000لفرد واحد) .ويف حالة عدم �رشب � 24 = mlساعة
كمية املطلوبة خ�صو�ص ًا عندما يكون لدى املري�ض ارتفاع يف
درجة احلرارة �أو �إ�سهال و�سعال ف�أنه يتطلب مراجعة الطبيب
وعليه يحتاج �إىل دخول امل�ست�شفى لتلقي العالج واحلماية �ضد
.اجلفاف
:الدرجة الق�صوى للربودة واحلرارةالتغري يف درجة حرارة الطق�س من الربودة �إىل احلرارة �أو العك�س
ف�أنه ميكن �أن يجلب الأمرا�ض ولذا فانه من املهم ارتداء مالب�س
�أكرث من ال�رضورة عند وجود طفلك داخل املنزل ،كما الت�أكد
.عند ارتداء مالب�س دافئة عند خروجه من املنزل
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
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 SCD.تعطي باال�ستمرار للأطفال لديهم
تعطيان ) (prevenar- pneumovaxاحلقنتان املذكورتان
ولكن من املهم  pneumo coccalحماية �ضد مر�ض العدوى
.جداً �أخد طفلك البن�سلني باال�ستمرار
 meningcoccuوهذه تعطى حماية �ضدManingivac
حتى –  meningitisوالتي ت�سبب مر�ض TYP A-B
والذي يحمي من مر�ض (Menc).لو كان طفلك ي�أخذ
نوع © ويجب �أخذه قبل ال�رشوع يف meningococcu
) (menimgitis Aال�سفر مثال �أفريقيا حيث يحمي من
:التهاب الكبد Hepatitis-Bهل طفلك مت �أخد فح�ص دمه ملعرفة قدرة عند التهاب الكبد؟،
�أن التهاب الكبد ينتقل �إىل املولود عن طريق رحم �أمه ويف تلك
احلالة يعطى الطفل  3حقنات لتخل�ص من االلتهاب ،ويف بع�ض
 Bالأطباء ين�صحون ب�أخذ تطعيم �ضد مر�ض التهاب الكبد
ابتدا ًء من ال�سنة الأوىل وذلك يف حالة يحتاج طفلك �إىل نقل
الدم م�ستقب ً
ال �إذا كان طفلك يحتاج نقل الدم دائم ًا لأي �سبب
.من الأ�سباب فعلية �أخذ تطعيم �ضد التهاب الكبد
انفولنزا
.ين�صح مبراجعة طبيبك لأخذ تطعيم �ضد انفولنزا كل عام
:زيارة عيادة املر�ضى اخلارجية بامل�ست�شفىعند ت�شخي�ص مر�ضى ال�سكلر ف�أن طفلك �سيتم حتويله �إىل
ق�سم عيادة الأطفال �أو �إىل �أي طبيب خمت�ص مبر�ض ال�سكلر
:يف وحدة �أمرا�ض الدم الأطفال املكونة من الأفراد التالية
 .ا�ست�شاري �أمرا�ض الأطفال
 .ا�ست�شاري �أمرا�ض الدم
 .ا�ست�شاري �أمرا�ض الدم الأطفال
.ممر�ضة خمت�صة ملر�ض ال�سكلر
.ا�ست�شاري علم نف�س
.عامل اجتماعي
.ممر�ضة خمت�صة بالأطفال
.موظف اال�ستقبال/كاتب

.ممر�ض لأخذ الدم
ا�ست�شاريون �آخرين مثل دكتور -قلب -عيون -وكثري من
العائالت وجدت �أن زيارة العيادة اخلارجية مفيدة خ�صو�صا يف
ال�سنوات الأوىل للمر�ض للتعلم ومعرفة كيفية التعامل مع هذه
املر�ض .وعند بلوغ الطفل ف�إن الزيارات �إىل العيادة ال حتتاج
لال�ستمرار .وميكن مراجعة الطبيب ب�ش�أن حتديد عدد املواعيد
 .التي يحتاجها طفلك
:ملاذا طفلي يحتاج �إىل زيارة العيادةالغر�ض من زيارة العيادة هو �إجراء فحو�صات �صحية وتنموية
.لطفلك  -وكذلك توعية الوالدين عن مر�ض ال�سكلر
:احل�صول على املعلومات ودعم معنوي
تتيح لك العيادة فر�صة التعرف �أكرث عن مر�ض ال�سكلر وما هي
احتياطات الواجبة عند ال�سفر وعند حدوث نوبة ال�سكلر و�أ�شياء
�.أخرى مفيدة
وعندما يكرب الطفل فانه ال يحتاج �إىل م�ساعدة كبرية الن
عالقته �ستكون مبا�رشة مع الطبيب للتعرف على مر�ضه وكيفية
.مواجهته
� :أجراء فح�ص الدم وفحو�صات �أخرى
هناك العديد من الفحو�صات الأخرى التي �سيتم �إجراءها على
طفلك عند زيارتك للعيادة ولي�ست مطلوب �أجراءها يف كل
زيارة يف حالة كون �صحته م�ستقرة ويحتاج �أخذ فح�ص الدم
�.أو البول مدة واحدة يف ال�سنة
وهنك فح�ص خا�ص يجب �أجرائه عن مدى جريان الدم يف
وذلك لت�أكد من �سالمة طفلك ) (TCDالدماغ والذي ي�سمى
.من ال�سكتة الدماغية
:التن�سيق بني طبيب العيادة وطبيب العائلة
�أن طبيب العيادة يقوم بالتن�سيق مع طبيب العائلة وذلك
بتزويده مبعلومات عن �صحة طفلك وكذلك كمية البن�سلني
.املطلوب لطفلك
يجب عليك زيارة طبيب العائلة عند جتديد الو�صفة ويف
حالة كون طفلك مري�ض ًا ي�صعب عليك عالجه يف املنزل فعليك
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مراجعة طبيب العائلة فوراً �أو �أخد الطفل �إىل ق�سم حاالت
.الطوارئ لتلقي العالج
�:أدارة عالج املر�ضى يف املنزلارتفاع يف درجة اجل�سم امل�ؤ�رش الأوىل الذي يدل على تدهور
�صحة طفلك ،ف�أنه ين�صح باحتفاظ مبقيا�س احلرارة يف املنزل
وذلك لأجل قيا�س درجة حرارة اجل�سم وعند ارتفاع درجة
حرارة ج�سد طفلك ف�أنه �سيظهر عليه �أعرا�ض مثل العرق
.c-38ويكون �ساخن ًا عند مل�سه درجات حرارة اجل�سم املعتدلة
100 ).عند قيا�س القراءة من الفم (لطفل �أكرب من � 8سنواتf
).عند قيا�س القراءة من حتت الكتف(الإبط C99 -37.5 f
وال ين�صح بقيا�س القراءة من امل�ستقيم لأنه ي�سبب �رضر لع�ضلة
.امل�ستقيم
كيف ا�ستعمال امليزان احلراري
.هناك نوعان من امليزان احلراري �أحدهما زجاجي والآخر رقمي
امليزان احلراري الزجاجي
 .ماذا يجب �أن تعمل عند ارتفاع درجة حرارة املري�ض
�.أو �إعطائه دواء للأمل  Paracetomolيجب �أعطاء
� .إعطائه كميات كافية من ال�سوائل
�.إزالة معظم مالب�سه
.م�سحه بالأ�سفنج املبلل باملاء
وال تربد طفلك ب�رسعة و�أجعل درجة حرارة احلجرة معتدلة
حوايل 21درجة وعند م�سحه بالإ�سفنج يجب �أن يكون املاء غري
بارد ويرجى قيا�س درجة حرارته كل ن�صف �ساعة ويف حالة عدم
.انخفا�ض درجة حرارة عند  38درجة يرجى مراجعة الطبيب
:عالج الأمل الناجت من مر�ض ال�سكلر يف املنزلالأمل اخلفيف واملعتدل ميكن عالجه يف املنزل و�إذا كان الطفل
�.صغري ف�إنه ي�صعب معرفة هل هو ي�شكو من الأمل
وميكن مالحظة الطفل بكونه غري طبيعي الت�رصف ميكن �أن
.يكون عبو�س ،بائ�س ،يبكي� ،أو يبكي عند احلركة
وعندما يكرب الطفل ف�إنه �سيكون �أ�سهل ملعرفة �أين يوجد الأمل
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.وذلك عند اال�ستف�سار من الطفل
( � (Analgeoicsإعطاء عالج �ضد الأمل
يف املنزل ،وعند )� (Paracelamalأن ين�صح بتخزين جرعة
عند )� (PARACETMALشعور الطفل بالأمل يرجى �إعطاءه
كل �أربع �ساعات ويرجى عدم �أعطائه �أكرث ما هو مدون على
.زجاجة الدواء
) (PARACETMALاجلرعة املطلوبة من
من � 3أ�شهر �إىل �سنة كاملة
بعد كل �ست 60mg 120mg
�ساعات
من �سنة �إىل خم�س �سنوات
بعد كل �ست 12mg 250mg
�ساعات
بعد كل �ست 250mg 500mgمن �ست �سنوات �إىل � 12سنة
�ساعات
		من � 12سنة و�أكرب
بعد كل �ست 500mg
�ساعات
ميكن �أعطائه بعد كل �أربع �ساعات وال تعطى �أكرث من �أربع
.مرات يف � 24ساعة
يف االلتهاب ) ( Ibuprofenكما �أن الطبيب يو�صي ب�إعطاء
 PARACETMALوالذي ميكن �أعطائه
 Ibuprofenجرعات
		 من �سنة �إىل �سنتان
		50m g
لكل � 6إىل � 8ساعات
		 100mgمن � 3سنوات �إىل� 7سنوات
لكل � 6إىل 8
�ساعات
		 200mgمن � 8سنوات �إىل � 12سنة
لكل � 6إىل 8
�ساعات
		 �أ:ثر من � 12سنة
		400mg
لكل � 6إىل 8
�ساعات
يرجى �إعطاء جميع اجلرعات ح�سب تعليمات الطبيب وح�سب
�.إر�شادات املدونة على زجاجة الدواء
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هو �أحد العوامل التي ت�سبب �أزمة
.ال�سكلر وكذلك الآالم
:اال�ستحمام باملاء الدافئ�أنقع طفلك يف ماء دافئ وعليك
الت�أكد �أن ال يكون املاء �ساخن ًا جداً �أو
بارداً جداً للتجنب على �أي م�شكلة
�صحية �أخرى .يف حالة يكون
الإن�سان يف امل ف�إن عمل متارين
لطيفة يف املاء الدافئ يعطي �شعور
.نبيل ويخفف من القلق
 :ا�ستعمال فوط رطبة �أو �ساخنة�أغم�سي الفوطة يف ماء دافئ ثم �أعمل
بها م�ساج ناعم على اجلزء املت�أمل.
ال جتعل �أن ت�صبح الفوطة باردة
هذه �ستنتج �أمل ،الفوط ال�ساخنة
نوعان �أحدهما الكرتوين والآخر غري
.الكرتوين
الفوطة الكهربائية :توجد بها حتكم
يف درجة احلرارة املطلوبة يرجى قراءة
.التعليمات املدونة من قبل امل�صنع
الفوطة غري الكهربائية :يتطلب
ت�سخينه يف وعاء من ماء �ساخن.
.يو�صى قراءة التعليمات املدونة من قبل امل�صنع
:امل�ساج�أن امل�ساج يعطي نوع ًا من الراحة ،يف�ضل ا�ستعمال زيت الأطفال
الدافئ �أو م�ستح�رضات مل�ساج جزء من اجل�سد املت�أمل وذلك
.بزيادة حركة الدوران الدم يف الع�ضالت
!متى احلاجة للعالج والتمري�ض؟؟
يف حالة ا�ستعمال جميع الطرق الأولية لوقاية املر�ض ومل يتم
احل�صول على ال�شفاء ف�إنه يتطلب الرجوع �إىل الطبيب �أو
.الطوارئ
:-بع�ض امل�شاكل ال�صحية

ميكن يو�صي الطبيب دواء �آخر �ضد الأمل وعند كرب الطفل ف�إنه
�.سيعرف �أي دواء ينا�سبه
للأطفال الذين يبلغون �أقل  Aspirinيرجى عدم �إعطاء جرعة
.من  16عام ًا
يف حالة  ......طفلكم من الأمل يرجى مراجعة الطبيب �أو
.الذهاب �إىل الطوارئ
�:رشب �سوائل �إ�ضافيةالأطفال امل�صابون مبر�ض ال�سكلر يو�صي عليهم دائم ًا ب�رشب
ال�سوائل بكرثة ،لو كانوا يف حالة جيدة �أو يف حالة املر�ض ف�إن
ال�سوائل ت�ساعد على تي�سري كريات الدم احلمراء و�أن اجلفاف
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�إن مر�ض ال�سكلر :متنوع كثري وميكن �أن ي�صيب �أبنك �أحد
امل�شاكل ال�صحية التالية .وميكن �أن ي�صيبه يف �أي وقت من
حياته وبع�ض الأحيان ميكن عالجه يف املنزل ولكن بع�ض
.احلاالت من املهم جدا الرجوع بها اىل امل�ست�شفى لتلقي العالج
 :الأمللوحظ ب�أن امل�شكلة العمومية عند مري�ض ال�سكلر هو حدوث
الأمل يف اجل�سم ب�سبب ان�سداد كرات الدم احلمراء يف الأوعية
الدموية .وميكن ي�سبب يف �أعطاء من اجل�سم مثل الع�ضالت،
العظام  ،البطن  ،ال�صدر وميكن الأمل يكون خفيف ًا وبع�ض
احلاالت ت�صل �إىل درجته ال�صعب التحمل بها الطفل.و�أن �أزمة
ال�سكلر ميكن ي�ؤدي طفلك �إىل مدخل الزمام �أو عدوى �إىل
 .الفريو�س
ويف حالة �أمل �شديد ف�إنه ال ميكن ال�شفاء منه ....ا�ستعمال
�أدوية لعالج الأمل ف�إنه يجب عليك مراجعة امل�ست�شفى لتلقي
�.أدوية �أقوى لعالج الأمل
:تكبري ع�شوائي يف الطحاليف تلك احلالة فج�أة يكرب حجم الطحال ويبتدئ يف ح�رص
كميات كبرية من الدم .وهذا ي�سبب انخفا�ض يف كمية الدورة
الدموية املطلوبة للج�سم و�إن انخفا�ض يف معدل الدم ميكن
�أن ي�ؤدي �إىل �أزمة قلبية �إال يف حالة تزويد اجل�سم بالدم .و�أن
هذه احلالة �شهدت �أكرث�أطفال �أقل من خم�س �سنوات وميكن
بعد مراجعة الطبيب ويتطلب يف يف بع�ض احلاالت �إىل
عملية جراحية لإزالة الطحال .كما �أنه مهم معرفة الآثار عند
تكبري الطحال عند طفلك حيث ي�صبح �شاحب ،مري�ض فعليه
مراجعة الطبيب كما يرجى طلب.من التمري�ض بتدريب على
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

.كيفية املعرفة عند تكبري الطحال
� Aplaoticأزمة
يحدث هذه احلالة من فريوز الذي يلتهب اجل�سم وي�ضعف
عملية تكوين كريات الدم احلمراء ملدة ق�صرية يف تلك احلالة
ينق�ص عدد كريات الدم احلمراء ف�إن تلك العملية مل ت�صبح
.ب�رسعة يف تلك احلالة يتطلب �إىل نقل دم �إىل املري�ض
:التهاب ال�سحاياهذا نوع من �أنواع االلتهاب ي�ؤثر يف �سطح الدماغ  -التهاب
ال�سحايا ميكن ي�صيب عدت التهابات يف مر�ض ال�سكلر ف�إن
.جرثومة الرئة الع�ضية هي ال�سبب الرئي�سي ملر�ض التهاب ال�سحايا
.لذلك ف�إنه مهم جداً لطفلك �أخذ البن�سلني يومي ًا
.يف حالة التهاب املري�ض بع�ض مواد حيوية م�ضادة للعدوى
 :التهاب يف ال�صدر� /أعرا�ضه اخلطرةالأطفال امل�صابني مبر�ض فقر الدم وال�سكلر معر�ضني �أكرث �أن
والذي يعدو الرئة وميكن تكوين  Pneumoniaي�صابوا مبر�ض
كريات الدم ال�سكلرية يف الرئة حتى يف غياب االلتهاب ،ولكن
�أعرا�ض الطبية نف�س،لذا ف�إن تلك احلاالت ي�سمى التهاب ال�صدر
اخلطري وان �أعرا�ضه � -سعال ،ارتفاع درجة احلرارة اجل�سم� -ألأم
يف ال�صدر وزيادة يف دقات القلب وميكن ال�شعور الأمل يف
الظهر �أو يف البطن .ويف بع�ض احلاالت يتطلب دخول طفلك
امل�ست�شفى لتلقي العالج و�أخذ الأ�شعة و�إعطائه م�ضاد حيوي-
كما يتم فح�ص كمية الأك�سجني املوجودة يف الدم ويف بع�ض
.حاالت يتم �أعطاء املري�ض الأك�سجني �أو تزويده بالدم
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الثالسيميا

مقدمة
مر�ض الثال�سيميا هو ا�ضطراب وراثي يف
خاليا الدم ،ويو�صف بانخفا�ض م�ستوى
الهيموجلوبني وانخفا�ض عدد كريات
الدم احلمراء عن املعدل الطبيعي ،ويرجع
ال�سبب يف ظهور �أعرا�ض الأنيميا
كالإجهاد والتعب وغريها �إىل نق�ص
الهيموجلوبني وهي املادة املوجودة يف
خاليا الدم احلمراء وامل�س�ؤولة عن حمل
.الأك�سجني
الأعرا�ض
تعتمد عالمات و�أعرا�ض الثال�سيميا على
نوع و�شدة املر�ض ،فبع�ض الأطفال
تظهر لديهم الأعرا�ض منذ الوالدة،
يف حني �أن بع�ضهم الآخر يبد�أ ظهوره
خالل العامني الأولني من العمر ،وقد
ال تظهر الأعرا�ض لدى الأطفال
امل�صابني با�ضطرابات يف جني واحد من
.الهيموجلوبني
:ومن �أهم الأعرا�ض
.الإح�سا�س بالتعب وال�ضعف العام
�.ضيق يف التنف�س
�.شحوب يف الب�رشة
)ا�صفرار اجللد (الريقان
.ت�شوهات يف عظام الوجه
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

.بطء النمو
.انتفاخ البطن
.تغري لون البول �إىل الداكن
الأ�سباب يحدث مر�ض الثال�سيميا
ب�سبب طفرة جينية يف احلم�ض النووي
املكونة للهيموجلوبني ،وتنتقل
للخاليا
ّ
.هذه الطفرة وراث ًّيا من الآباء �إىل الأبناء
يت�سبب حدوث الطفرات اجلينية يف
تعطيل �إنتاج الهيموجلوبني الطبيعي،
وبالتايل ف�إن انخفا�ض م�ستويات
الهيموجلوبني ،وارتفاع معدل تلف
خاليا الدم احلمراء( ،وهو ما يحدث
لدى مر�ضى الثال�سيميا) ي�ؤدي �إىل
.ظهور �أعرا�ض فقر الدم
�أنواع الثال�سيميا
يعتمد نوع الثال�سيميا على عدد
الطفرات اجلينية وعلى اجلزء امل�صاب
بها؛ حيث �إن الطفرة حتدث يف �أحد
�أجزاء الهيموجلوبني �ألفا �أو بيتا �أو
.كالهما
:وت�ص ّنف �أنواع الثال�سيميا �إىل
ثال�سيميا �ألفا
يتكون الهيموجلوبني من �أربع �سال�سل
جينية من النوع �ألفا ،اثنتان من الأب
واثنتان من الأم ،وعند حدوث خلل
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�أو ق�صور يف هذه ال�سال�سل ينتج ما
ي�سمى (ثال�سيميا �ألفا) ،وتختلف حدتها
ح�سب درجة اخللل ،فعند حدوث
اختالل يف واحد فقط من ال�سال�سل
اجلينية ت�سمى (الثال�سيميا ال�ساكنة)،
ويعد ال�شخ�ص حام ً
ال للجني امل�صاب،
.وال يعاين امل�صاب �أي �أعرا�ض ظاهرة
وعند حدوث خلل يف �سل�سلتني
جينيتني من النوع �ألفا تنتج حالة
الثال�سيميا �ألفا الب�سيطة ،ويعاين ال�شخ�ص
أعرا�ضا ب�سيطة
احلامل لهذه اجلينات � ً
جدا ،وقد ال تكون ظاهرة؛ لكن ميكن
ًّ
.اكت�شافها من خالل فح�ص الدم
وعندما يكون الق�صور يف ثالث
�سال�سل جينية من �ألفا ينتج فقر دم
�شديد ،وتراوح الأعرا�ض التي يعانيها
ال�شخ�ص ما بني املتو�سطة �إىل ال�شديدة،
وت�سمى احلالة (مر�ض هيموجلوبني هـ
(Hemoglobin H Disease))،
ويظهر حتليل الدم للم�صاب بهذه
احلالة كريات دم حمراء �صغرية
وم�شوهة ،وي�صاب امل�صاب بت�ضخم
يف الطحال وت�شوه يف العظام؛ ب�سبب
زيادة ن�شاطها لتعوي�ض اخلاليا احلمراء
التالفة ،ويحتاج امل�صاب لنقل الدم

ليتمكن من احلياة ب�شكل طبيعي ،و�إذا
حدث الق�صور يف �أربع �سال�سل جينية
فت�سمى احلالة الثال�سيميا �ألفا ال�شديدة
)(Major Alpha Thalassemia
وتت�سبب يف وفاة اجلنني قبل الوالدة
�.أو مبا�رشة بعد الوالدة
ثال�سيميا بيتا
يتكون الهيموجلوبني من �سل�سلتني من
النوع بيتا ،تورث كل �سل�سلة من �أحد
الأبوين ،وح�سب عدد ال�سال�سل التي
يحدث فيها اال�ضطراب تنق�سم حاالت
:الإ�صابة �إىل ق�سمني
 .1الثال�سيميا ال�صغرى :حتدث ب�سبب
ح�صول اعتالل يف �إحدى ال�سال�سل
اجلينية فقط ،وال يعاين امل�صاب ب�أعرا�ض
ظاهرة �سوى فقر دم ب�سيط يظهر �أثناء
.التحاليل الروتينية للدم
 .2الثال�سيميا الكربى :يف هذه احلالة
يحدث خلل يف �سل�سلتي بيتا اجلينية،
ويعاين امل�صاب �أعرا�ض فقر دم �شديدة
وت�شوهً ا يف العظام وت�ضخ ًما يف
الطحال ،ويكون بحاجة �إىل نقل الدم
ب�شكل منتظم ليتمكن من احلياة
ب�شكل طبيعي ،وال تظهر هذه الأعرا�ض
عند والدة الطفل؛ ولكن تبد�أ يف
.الظهور خالل العامني الأولني من العمر
امل�ضاعفات
ي�صاب املري�ض بالثال�سيميا الكربى
ومر�ض هيموجلوبني (هـ) بكثري من
امل�ضاعفات �إن مل يتم عالجه بال�شكل
ال�صحيح ،ويف الوقت املنا�سب ،ومن
:هذه امل�ضاعفات
.ت�أخر منو الطفل
.ت�ضخم الطحال وانتفاخ البطن
.ت�شوه العظام
تفاقم م�شكلة فقر الدم والإح�سا�س

.بالإجهاد والتعب امل�ستمر
العالجات والأدوية
عالج مر�ض الثال�سيميا يعتمد على
نوع الثال�سيميا و�شدته .كما �أن عالج
احلاالت املعتدلة �إىل احلادة ي�شمل ما
:يلي
ً
 .1غالبا ما تتطلب هذه احلاالت
عمليات نقل الدم املتكررة ،ورمبا كل
ب�ضعة �أ�سابيع .مع مرور الوقت ي�سبب
نقل الدم تراكم احلديد يف الدم؛ ما
ميكن �أن يلحق ال�رضر بالقلب والكبد
وغريهما من �أع�ضاء اجل�سم .ومل�ساعدة
اجل�سم للتخل�ص من تراكم احلديد
الزائد ب�سبب نقل الدم يو�صف للمري�ض
.بع�ض الأدوية
 .2زرع اخلاليا اجلذعية (زرع نخاع
العظام) :ميكن ا�ستخدام عملية زرع
اخلاليا اجلذعية لعالج الثال�سيميا
ال�شديدة ،وقبل زراعة اخلاليا اجلذعية
جدا من
يتلقى املري�ض جرعات عالية ًّ
الأدوية �أو الإ�شعاع؛ لتدمري خاليا
نخاع العظام املري�ضة ،ثم يتلقى دفعات
.من خاليا جذعية من متربع متوافق
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التعاي�ش مع املر�ض
�إذا كنت تعاين الثال�سيميا فاحر�ص على
:ما يلي
جت ّنب تناول جرعات من احلديد ،وال
ت�أخذ الفيتامينات �أو غريها من املكمالت
الغذائية التي حتتوي على احلديد �إال
.حتت �إ�رشاف الطبيب وبتو�صية منه
اتباع نظام غذائي �صحي متوازن
يحتوي على كثري من الأطعمة املغذية
.التي متدك بالطاقة الالزمة
كذلك قد يو�صي طبيبك ب�أخذ مكمالت
حم�ض الفوليك مل�ساعدة اجل�سم على
�.إنتاج خاليا الدم احلمراء
ين�صح بتناول الكال�سيوم وفيتامني (د)
.للحفاظ على �صحة العظام
احم نف�سك من
جتنب العدوى:
ِ
العدوى املتكررة بغ�سل اليدين وجتنب
االحتكاك باملر�ضى ،وهذا �أمر مهم،
خا�صة �إذا كنت قد �أجريت ا�ستئ�صال
الطحال ،كذلك �ستحتاج �إىل �أخذ لقاح
الأنفلونزا ال�سنوي ،واحلمى ال�شوكية،
وااللتهاب الرئوي ،والتهاب الكبد (ب)
.ولقاحات ملنع العدوى
الوقاية
يف معظم احلاالت ال ميكن منع حدوث
مر�ض الثال�سيميا �أو الوقاية منه؛ لكن
�إذا كنت م�صا ًبا مبر�ض الثال�سيميا� ،أو
�إذا كنت حتمل جينات الثال�سيميا ،فمن
الأف�ضل التحدث �إىل متخ�ص�ص يف
.الأمرا�ض الوراثية
كذلك االلتزام ب�إجراء الفح�ص الطبي
ال�شامل قبل الزواج ي�ساعد على احلد
من انتقال مر�ض الثال�سيميا �إىل الأبناء
 ب�إذن اهلل  -حيث تظهر التحاليلالطبية احتمال وجود جينات م�صابة
باملر�ض لدى املر�أة �أو الرجل ،والذين ال
.تظهر عليهم الأعرا�ض املر�ضية
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حكم إجهاض اجلنني
املصاب مبرض الثالسيميا
ات َ ،و ُيق ُ
َف ُي�ؤْ َم ُر ِب َ�أ ْر َب ِع َكل َِم ٍ
َال لَهُ ْ :اك ُت ْب َع َم َلهُ َو ِرزْ َقهُ
وح
َ ).و�أَ َج َلهُ َو�شَ قِ ٌّي �أَ ْو َ�سعِ يدٌ ُ ،ث َّم ُي ْنف َُخ فِ يهِ ال ُّر ُ
ولهذا قرر �أهل العلم �أنه ال يجوز الإجها�ض بعد نفخ
الروح « حتى يقرر جمع من الأطباء املتخ�ص�صني
املوثوقني من �أن بقاء اجلنني يف بطن �أمه ي�سبب
موتها  ،وذلك بعد ا�ستنفاذ كافة الو�سائل لإبقاء
حياته « انتهى من ن�ص قرار هيئة كبار العلماء،
).وينظر جواب ال�س�ؤال رقم (42321
و�أما قبل نفخ الروح ف�إن كان اجلنني م�شوها ،
�أو م�صابا بهذا املر�ض الذي ذكرت وهو الثال�سيميا
 ،وت�أكد الأطباء الثقات من ذلك  ،جاز �إ�سقاطه
 .حينئذ
وقد قرر جممع الفقه الإ�سالمي التابع لرابطة العامل
الإ�سالمي يف دورته الثانية ع�رشة املنعقدة مبكة
املكرمة يف الفرتة من  15رجب �سنة 1410هـ املوافق
1990/2/10 :م ما يلي
قبل مرور مائة وع�رشين يوما على احلمل � ،إذا«
ثبت وت�أكد بتقرير جلنة طبية من الأطباء املخت�صني
الثقات  ،وبناء على الفحو�ص الفنية بالأجهزة
والو�سائل املختربية �أن اجلنني م�شوه ت�شويها خطريا
غري قابل للعالج  ،و�أنه �إذا بقي وولد يف موعده �ستكون حياته
�سيئة و�آالما عليه وعلى �أهله  ،فعندئذ يجوز �إ�سقاطه  ،بناء
على طلب الوالدين  .واملجل�س �إذ يقرر ذلك يو�صي الأطباء
والوالدين بتقوى اهلل والتثبت يف هذا الأمر  ،واهلل ويل التوفيق»
انتهى نقال عن «فقه النوازل» ( )25/4للدكتور حممد ح�سني
.اجليزاين
 .ون�س�أل اهلل تعاىل لكم ال�شفاء والعافية والذرية ال�صاحلة
 .واهلل �أعلم

:ال�س�ؤال
ً
�أنا حامل بجنيني الأول وقد م�ضى  103يوما� ،أنا وزوجي نحمل
مر�ضا وراثيا يف الدم «بيتا ثاال�سيميا» ،وعلمنا ب�أنه هناك ن�سبة
 %25ب�أن يكون اجلنني م�صاب ًا بهذا املر�ض ولي�س حام ً
ال مثلنا ،
ف�أجريت فح�صا للت�أكد من حالة اجلنني ،وا�ستلمت النتيجة اليوم،
وات�ضحت ب�أن الطفل م�صاب ،وين�صح الأطباء بالإجها�ض،
حيث �إن هذا املر�ض معقد ويق�ضي على حياة الطفل ونف�سيته
وقد ال يتكمن من العي�ش وقد �أفادنا الأطباء ب�أن روح اجلنني
(من الناحية ال�رشعية تدب يف بطن �أمه يف اليوم ( )120و�أنه ال
�رضر من الإجها�ض قبل �أن تدب الروح  .ال�س�ؤال ما ر�أيكم يف
هذا املو�ضوع؟ وهل �صحيح �أن روح اجلنني تدب يف  120يوم؟
ومب تن�صحونني؟ حيث ال وقت لدي لالنتظار ،مبا �أن الأيام متر
واجلنني يكرب ،وهذا خطر على حياة الأم وقد ي�سبب العقم يف
.حالة الإجها�ض املت�أخر
 :اجلواب
احلمد هلل
دلت ال�سنة ال�صحيحة على �أن نفخ الروح يف اجلنني يكون بعد
مائة وع�رشين يوما  ،كما روى البخاري ( )3208وم�سلم ()2643
عن َع ْبدِ اللهَّ ِ بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال َ :ح َّد َث َنا َر ُ�س ُ
ول
وق ق َ
ال�صادِ ُق المْ َ ْ�ص ُد ُ
َال � ( :إِ َّن
�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْيهِ َو َ�س َّل َم َو ُه َو َّ
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م�ؤ�س�سة بهزاد الطبية ذ .م .م
BEHZAD MEDICAL EST.W.L.L

Internal & External Paints
أﺻﺒﺎغ داﺧﻠﯿﺔ وﺧﺎرﺟﯿﺔ
ال�سن
وكبار
واملعاقني
بالعجزة
العناية
إحتياجات
�
الطبية
ﻟﻠﻌﺰلالأجهزة
املعدات و
Heat Reflect Paint
اﻟﺤﺮاري
أﺻﺒﺎغ
Coatingsوالت�أهيل
امل�ست�شفيات املختربات والأ�شعة الأدوية �أجهزة العالج الطبيعي
�أثاث
Wood
دھﺎﻧﺎت أﺧﺸﺎب
Industrial Paints
أﺻﺒﺎغ ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ
صيدلية العائلة
صيدلية بهزاد
Automotive Paintings
دھﺎﻧﺎت ﻟﻠﺴﯿﺎرات
هاتف � 38444253 :شارع بغداد  -جممع مدينة
هاتف 38444251 :
Floor Paints
دھﺎﻧﺎت أرﺿﯿﺎت
عي�سى التجاري
الرفاع
Wood Clue
صيدليةﻟﻠﺨﺸﺐ
ﻏﺮاء ﻻﺻﻖ
:
المطار
صيدلية
هاتف � 38444252 :شارع حممد بن �أحمد بن �سلمان
Thinners & Diluents
ﺗﻨﺮ وﻣﺬﯾﺒﺎت
هاتف 38444253 :
البكورة  -الرفاع ال�شرقي
Quality – Reliability – Service
الحكيم
صيدلية
صيدليةtoالوطن
Providing Decorative and
Protective Painting Solutions
Bahrain
هاتف  32087500 :طريق  - 15قاليل
هاتف  32087300 :طريق  55الزالق
الفيحاء للتجهيزات الطبية � - 17731427 :شارع ال�شيخ جابر االحمدي ال�صباح � -سرته
هاتف  - 17730801 :فاك�س � 17730616 :ص  .ب � 232 :شارع ال�شيخ جابر االحمد ال�صباح �سرته  -مملكة البحرين
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عدم توافق فصيلة الدم
عامل الريزوس

يعترب من �أهم �أ�سباب الأعاقة الفكرية
التي ميكن منعها من احلدوث ،وقد
قلت ن�سبة حدوثه حالي ًا من خالل
الفح�ص ومعرفة ف�صيلة دم الوالدين،
وتوقع احلدث قبل وقوعه ،كما �أكت�شاف
معالج للم�ضادات اجل�سمية ،والأهتمام
باملراقبة الدقيقة للأم احلامل واجلنني
.بعد الوالدة
�:أنواع ف�صيلة الدم
:ف�صيلة الدم تعرف على نوعني
 A،النوع الأ�سا�سي لف�صيلة الدم وهي o
B، AB، O
وهي املوجب Rehsusعامل الريزو�س o
ولقد وجد �أن � Rh- ،أو ال�سالب Rh+
 %80من النا�س يحملون ال�صفة املوجبة
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية

 +يف عامل الريزو�س ،وتلك هي ال�صفة
ال�سائدة وراثي ًا� ،أي �أنها تكون موجبة
لدى اجلنني عندما تكون موجودة لدى
�أحدى الوالدين ( الأم  ،الأب) فال�شخ�ص
وعامل  Aمث ً
ال الذي ف�صيلة دمه
ي�سمى  Rh+،املوجب Rehsusالريزو�س
وال�شخ�ص مث ً
ال الذي ف�صيلة دمه A+
ال�سالب Rehsusوعامل الريزو�س A
.وهكذا بقية الأنواع  A-ي�سمى Rh- ،
�:أختالف ف�صيلة الدم بني الأم واجلنني
اجلنني يكت�سب ف�صيلة الدم من والديه
من خالل عوامل الوراثة ،ف�إذا �أكت�سب
ال�صفة من الأب وكانت خمتلفة عن الأم
 ،:فهناك �أحتماليات متعددة
اذا كانت الأم حتمل ال�صفة املوجبة -
واجلنني يحمل ال�صفة ال�سلبية (Rh+)،
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فلي�س هناك م�شكلة على اجلنني (Rh)،
.والطفل بعد الوالدة
�إذا كانت الأم حتمل ال�صفة ال�سلبية -
واجلنني يحمل ال�صفة املوجبة ) (Rh-
فهناك م�شكلة متوقعة وهي )(Rh+
.عدم توافق ف�صيلة الدم  -عامل الريزو�س
�إذا كان هناك اختالف يف ف�صيلة الدم
بني الطفل  A-B-AB-Oالأ�صلية
والأم ،فقد يكون هناك م�شكلة ب�سيطة
لي�ست بخطورة احلالة ال�سابقة
كيف تتكون امل�شاكل يف عدم توافق
ف�صيلة الدم  -عامل الريزو�س؟
�إذا كانت الأم حتمل ال�صفة ال�سلبية -
واجلنني يحمل ال�صفة املوجبة )(Rh-
فهناك م�شكلة متوقعة وهي )(Rh+
عدم توافق ف�صيلة الدم  -عامل

الريزو�س ،ولكن كريات
الدم احلمراء ال تنتقل عرب
امل�شيمة ،فكيف تتكون
.امل�شكلة ؟
مع الإجها�ض �أو الوالدة
الأوىل يكون هناك نزف
لدم اجلنني ،وتنتقل
بع�ض كريات الدم احلمراء
من اجلنني للأم عن
طريق اجلروح الب�سيطة
وال�صغرية جداً يف امل�شيمة
.واجلهاز التنا�سلي
كريات الدم احلمراء تلك
حتتوي على ال�صفة
(Rh+)،املوجبة
ومن
ثم تقوم بتن�شيط جهاز
املناعة لدى الأم لإزالة
تلك الكريات من دم
الأم لأنها تعترب غريبة -
ج�سم غريب ،وتبقى تلك
امل�ضادات يف ج�سم الأم
.ويف ذاكرة جهاز املناعة
عند الوالدة الثانية ،
ج�سم الأم وذاكرة املناعة
لديها حتتوي على تلك
امل�ضادات ،وحجم تلك
امل�ضادات �صغري فيمكنها
العبور من خالل امل�شيمة
للو�صول �إىل اجلنني ،ومن
ثم تقوم تلك امل�ضادات
مبهاجمة دم اجلنني _
كريات الدم احلمراء)
وتك�سريه ،مما ي�ؤدي �إىل
م�شاكل متعددة مثل فقر
الدم -الأ�ست�سقاء  -زيادة
ن�سبة الريقان -ت�سمم
اجلهاز الع�صبي  -التخلف الفكري -
.وغريها
كيف ميكن منع امل�شاكل يف عدم توافق
ف�صيلة الدم  -عامل الريزو�س ؟
ميكن منع امل�شاكل يف عدم توافق
ف�صيلة الدم  -عامل الريزو�س من خالل
الرعاية الطبية اجليدة ،واملتابعة خالل
احلمل وقبل الوالدة ،ومن خالل النقاط
:التالية
متابعة احلمل -
معرفة ف�صيلة الدم لدى الأم  -وقد -
يحتاج الأمر معرفة ف�صيلة دم الأب
اذا كانت الأم حتمل ال�صفة ال�سلبية -
واجلنني يحمل ال�صفة املوجبة ) (Rh-
فيجب �أعطاء الأم م�ضاد خا�ص (Rh+)،

ليقوم بالق�ضاء على م�ضادات الأج�سام
 Rhogam،التي تنتجها الأم ،وي�سمى
.بعد كل والدة �أو �إجها�ض
متابعة اجلنني من خالل الأ�شعة -
ال�صوتية ملعرفة وجود امل�ضاعفات من
عدمها
عند وجود م�ضاعفات فقد يحتاج -
الأمر �إىل التدخل املبكر خالل احلمل
يف مراكز متخ�ص�صة ،وقد يحتاج الأمر
�.إىل تغيري دم اجلنني
متابعة الطفل بعد الوالدة ملعرفة -
ن�سبة ال�صفراء ( الريقان ) لديه ،من
.خالل حتليل الدم
عند �أرتفاع ن�سبة ال�صفراء ( الريقان -
) بدرجات حمددة فقد يحتاج الأمر
�إىل و�ضعه حتت املراقبة الدقيقة،
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مثل و�ضعة حتت �ضوء معني ( ملبة
خم�صو�صة ولي�ست عادية) ،وقد
.يحتاج الأمر لأجراء تغيري للدم
ملاذا ال ي�ؤدي �أختالف ف�صيلة الدم
�إىل نف�س A-B-AB-Oالأ�صلي
امل�شكلة؟
اجلواب �أن م�ضادات الأج�سام التي
يفرزها جهاز املناعة �ضد هذا النوع
وبذلك ال ت�ستطيع IGG،حجمها كبري
العبور من خالل امل�شيمة ،ومن ثم ال
ت�ؤدي مل�شاكل لدى اجلنني ،ولكن بعد
الوالدة ميكن �أن ي�ؤدي لتك�رس الدم
والريقان ،وقد يكون خطرياً ،ولكنه �أقل
.خطورة من اختالف عامل الريه�سو�س
https: / / islamqa. info/
ar/110492
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فاقة الدم البحرية  -أ
Alpha Thalassaemia

هي �أحد الأمرا�ض الوراثية ،حيث
يكون فيها اخل�ضاب ( الهيموجلوبني)
غري طبيعي الرتكيب والتكوين في�سهل
تك�رس كريات الدم احلمراء ،مما ي�ؤدي
ايل فقر الدم واعر�ض �أخرى وقد تكون
كريات الدم احلمراء �صغرية احلجم قليلة
اخل�ضاب ،وهذا املر�ض وراثي ينتقل من
جيل لآخر ،لذلك نراه ينت�رش يف مناطق
و�أعراق ب�رشية �أكرث من الأخرى  ،وتزداد
.ن�سبته مع زيادة زواج الأقارب
ما هو ال�سبب ؟
خ�ضاب الدم ( الهيموجلوبني ) يتكون
من مادتني هما الهيم املحتوي على
احلديد ،واجللوبني وهي مادة بروتينية،
مجلة دورية تصدر عن الجمعية األهلية
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والربوتينات متنوعة �سميت بحروف
الهجاء مثل الألفاء – البيتا – اجلاما –
الدلتا ،وك ً
ال من هذه الربوتينات يورث
.من جيل لآخر
ينتقل املورث عن طريق الوراثة املتنحية،
وهذا املورث موجود على الكرومو�سوم
رقم  16يف اخللية ،وعند وجود خلل
وراثي للربوتني �ألفا ف�إنه يقل �أنتاج هذه
املادة  ،وت�سمى احلالة – الثال�سيما
�ألفا – وتظهر كحالة مر�ضية كاملة �أو
 ).كحامل للمر�ض ( احلالة امل�سترتة
ما الفرق بني احلالة املر�ضية واحلالة
امل�سترتة؟
تظهر احلالة املر�ضية ب�صورتها الكاملة
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عندما يكون النق�ص يف �أنتاج املادة
الربوتينية ( الفا جلوبيولني) �شديداً ،
مما ي�ؤدي اىل تك�رس كريات الدم احلمراء
) ومن ثم فقر الدم ( �أنظر الأنواع
�أما احلالة امل�سترتة فيكون نق�ص �أنتاج
املادة الربوتينية ن�سبي ًا ،ويكون ن�سبة
تك�رس الدم قليل جداً  ،وعليه فقد
يكون هناك فقر دم ب�سيط مع نق�ص
.يف ن�سبة اخل�ضاب
:الأعرا�ض املر�ضية
هناك �أربع مورثات موجودة على
الكرومو�سوم رقم  16يف اخللية� ،أثنان
من الأم و�أثنان من الأب  ،ووجود نق�ص
يف هذه املورثات ي�ؤدي �إىل نق�ص �أنتاج

مما ي�ؤدي �إىل فقر الدم
يظهر فقر الدم ب�شكل تدريجي بعد الوالدة  ،وبعد �أنتهاء الدم ·
اجلنيني ،ويكون م�ستوى اخل�ضاب  10-8جم  100/ملل
عادة ما يكون هناك يرقان وت�ضخم يف الطحال ·
قد يحتاج بع�ض الأطفال والبالغني �إىل نقل الدم كعالج للحالة ·
 .4 Hydropes Fetalisالفا ثاال�سيما – اال�ست�سقاء اجلنيني
) هناك نق�ص يف �أربعة من املورثات ( جميع املوثات ·
يكون هناك تك�رس لدم اجلنني خالل احلمل ·
تك�رس الدم ي�ؤدي �إىل وجود ا�ست�سقاء يف اجل�سم ·
عدد كريات احلمراء ون�سبة اخل�ضاب ( الهيموجلوبني ) ·
منخف�ضة جداً نتيجة للتك�رس
هذه احلالة عادة ما يحدث لها ف�شل للقلب و�أجهزة اجل�سم يف ·
.املرحلة اجلنينية  ،ومن ثم الوفاة والإجها�ض
احلالة امل�سترتة لفقر الدم ثال�سيميا – �أ
حامل ال�صفة الوراثية لنق�ص هذا الربوتني ال تظهر عليه �أعرا�ض
املر�ض ولذلك �سمي بامل�سترت ،وهي الأكرث �أنت�شاراً والأقل
خطورة ،ميكن الأ�شتباه بوجود احلالة عند �أجراء حتليل ل�صورة
الدم ،حيث تظهر ال�صورة على �شكل فقر دم ب�سيط مع �صغر
حجم كريات الدم احلمراء و�ضعف حمتواها من اخل�ضاب (
الهيموجلوبني)  ،يف �صورة ت�شبه فقر الدم لنق�ص احلديد �أو
احلالة امل�سترتة للثال�سيما – ب  ،وميكن التفريق من خالل
:الآتي
عدد كريات الدم احلمراء يكون طبيعي ًا �أو يقل بن�سبة ب�سيطة ·
.يف جميع الأنواع الثالثة
ن�سبة خ�ضاب الدم ( الهيموجلوبني ) تنخف�ض ب�شكل ·
ب�سيط يف الثال�سيما ،وتزداد يف فقر دم نق�ص احلديد
يقل يف الأنواع الثالثة  MCVحجم كريات الدم ·
يقل  MCHحمتوى كريات الدم احلمراء من اخل�ضاب ·
يف الأنواع الثالثة
ً
م�ستوى انت�شار كريات الدم احلمراء يكون عاليا · RDW
( �أكرث من  ) 16يف فقر الدم نق�ص احلديد ،وطبيعي (
 )14-13يف الثال�سيما
كمية احلديد يف الدم منخف�ضة يف حالة نق�ص احلديد ·
 Electrophoresisحتليل تناظر الهيموجلوبني الكهربي ·
وفيه تظهر وجود الثال�سيما – ب Hemoglobin،
ال يوجد حتليل خا�ص لإثبات وجود الفا ثال�سيما ·
هل هناك عالج حلاالت الثال�سيما� -أ ؟
احلالة مر�ض وراثي ،والوقاية خري من العالج ،والأمرا�ض
الوراثية ميكن الإقالل من م�ضارها بالك�شف قبل الزواج،
.واحلاالت املر�ضية لها قليلة لأنها غالب ًا ما تكون قاتلة
�أما احلاالت امل�سترتة فهي بال �أعرا�ض ،وغري خطرية وال
حتتاج �إىل عالج  ،وتكمن �أهمية الت�شخي�ص يف معرفة
احلالة  ،وعالج احلاالت امل�صاحبة مثل فقر الدم لنق�ص
.احلديد
هل ميكن �أن ي�صاب بعدة �أنواع من فقر الدم؟
نعم ميكن �أن ي�صاب ال�شخ�ص بعدة �أنواع من فقر الدم يف
وقت واحد ،فالطفل الذي لديه اعتالل اخل�ضاب املعروف
بالثال�سيما مث ً
ال ميكن �أن ي�صاب بفقر الدم املنجلية �أو فقر
الدم لنق�ص احلديد ،وعند تواجد �أكرث من نوع واحد ف�إن
ن�سبة فقر الدم تكون �أعلى ،والتحاليل الطبية تك�شف
.ذلك

تلك املادة ومن ثم الأعرا�ض ،لذلك يظهر لنا �أربع من �صور
:النق�ص ،وهي
 .1 Silent Alpha Thalassaemiaالفا ثاال�سيما – ال�ساكنة
هناك نق�ص يف واحد من املورثات ·
ال ميكن التعرف على وجود النق�ص ·
عدد كريات احلمراء ون�سبة اخل�ضاب ( الهيموجلوبني ) �سليمة ·
وعادية
ال يوجد حتليل ملعرفة تلك احلالة ·
 .2 Alpha Thalassaemiaالفا ثاال�سيما – احلالة امل�سترتة
Trait
هناك نق�ص يف �أثنني من املورثات ·
ي�سمى حامل للمر�ض  ،ينقل املر�ض بدون ظهور �أعرا�ض ·
مر�ضية
عدد كريات احلمراء ون�سبة اخل�ضاب ( الهيموجلوبني ) قد ·
تكون بن�سبة ب�سيطة جداً
ال يوجد حتليل ملعرفة تلك احلالة ( �سوى يف بع�ض املراكز ·
)املتخ�ص�صة
�أكرث احلاالت املوجودة يف بالدنا من هذا النوع ·
ال يحتاج �إىل عالج ·
 .3 (Alpha Thalassaemiaالفا ثاال�سيما – م�صاب باملر�ض
) Disease Hemoglobin-H-Disease
هناك نق�ص يف ثالثة من املورثات ·
عدد كريات احلمراء ون�سبة اخل�ضاب (الهيموجلوبني) قليلة ·
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