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االفتتاحية

خطة عمل جديدة
م�ضي علي ت�أ�سي�س اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية  26عاماً ،حيث احتفلنا
العام املا�ضي باليوبيل الف�ضي ،مبنا�سبة مرور � 25سنة علي �إن�شاء اجلمعية التي كان
من �أهدافها ن�شر الوعى عن ماهية �أمرا�ض الدم الوراثية وطرق عالجها والوقاية
منها �إلى جانب تنفيذ الربامج التي تقلل من املر�ض وتهتم باملر�ضى وتطور العالج.
فقامت اجلمعية ب�إ�صدار الكتيبات وطباعتها ون�شرها لتوعية املجتمع ،و�إقامة الندوات
وتنظيم املحا�ضرات يف املدار�س والنوادي والتوعية عن طريق ال�صحافة والتلفزيون.
كانت م�سرية خري عطاء وتغري نحو الأف�ضل لكل ما يخ�ص مر�ضي �أمرا�ض الدم
الوراثية.
ويف كل فعالياتنا كنا نهتم بنف�سية املري�ض و�سمعته وعدم تعري�ضه للت�شهري مبا ي�ضره
فى عمله وزواجه وحياته فهذه الأمور من حقوق املر�ضى علينا .كما دعمت اجلمعية
م�شروع الفح�ص قبل ال��زواج بتوفري امل��واد التثقيفية والكتيبات و�إقامة احلمالت
التوعوية ،كما دعمت م�شروع فح�ص املواليد .ومل نن�سى الرتفيه ففي كل عام ننظم
رحالت وحفالت للمر�ضى للتخفيف عنهم و�أهاليهم.
وتكفلت اجلمعية بفح�ص الطالب على مدى  16عام ومت فح�ص مايقارب من 95
�ألف طالب وطالبة خالل ال�سنوات ال�سابقة .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

ودعت جميع الدول الى اعتبار البحرين مثال .
والآن جند �أن �أق�سام الأطفال بها القليل من مر�ضى ال�سكلر وهذا يعترب دليل جناح خطة الوزارة
واجلمعية.
كما عملت اجلمعية منذ عام  2000على االهتمام باملر�ضى وبناء �شخ�صياتهم وتدريبهم وت�أهليهم
ل�سوق العمل فدربت �أكرث من �ألف مري�ض وبالغ وطفل على احلا�سوب ومهارات اللغة الإجنليزية
والت�صوير وغريها ،وقد ح�صل الكثري منهم على عمل �أو متكن من �إكمال درا�سته اجلامعية� ،أو
ترقى يف عمله �أو افتتح عم ًال خا�صاً.
�أما موقع اجلمعية علي الإنرتنت فقد كان وال زال م�صدر ًا للمعلومات وجميع الدرا�سات يف البحرين
والعامل العربي وقد مت و�ضعه على موقع مكتبة الإ�سكندرية العاملية .
والآن بعد �أن حتقق الكثري من هده الأهداف ،نحتاج لوقفة نوعية وال�س�ؤال :ماذا يحتاج املر�ضي
اليوم؟
نحتاج �إيل اال�ستمرار يف ن�شر الوعي والثقافة عن �أمرا�ض الدم الوراثية ,ونوجه االنتباه �إيل �أن
موقع اجلمعية هو www.bnhas.org :ويحتوي علي الكثري من املعلومات والكتيبات واملقاالت
والأحداث والن�صائح التي ي�ستفيد منها املر�ضي يف البحرين ودول اخلليج واملنطقة والعامل .
�إننا نواكب كل ما ي�ستجد يف العامل عن عالج ملر�ضي ال�سكلر ونعمل علي الأخ��ذ به يف حت�سني
الرعاية ال�صحية ملر�ضانا ,و�سوف ن�ستمر ب�إذن اهلل يف ذلك.
وما يحتاجه املر�ضي اليوم هو العناية ال�صحية والنف�سية  ,حيث �إن االعتناء باملري�ض من ال�صغر
وتطوير املهارات والكفاءات ي�شجعه علي الإعتماد على النف�س واملناف�سة يف �سوق العمل.
وهذا ما �سوف تركز اجلمعية عليه.
لذلك نحتاج �إيل املزيد من التفاعل من قبل املر�ضي �أنف�سهم و�أهاليهم لإر�شادنا �إيل ما يحتاجونه،
كما نحتاج ملزيد من الدعم من قبل ال�شركاء لكي نتمكن من اال�ستمرار يف العمل ل�صالح مر�ضانا
وجمتمعنا.

د .شيخة العريض
رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

فعاليات

انخفاض (السكلر) من  %2في الثمانينات لـ %0.7

المانع :فرق متخصصة إليجاد حلول
ألمراض الدم الوراثية

أكد الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د .وليد المانع على نجاح الجهود
والمتابعة الحثيثة التي تساهم في معالجة التحديات التي تواجه خدمة ورعاية
مرضى الدم الوراثي ،مؤكداً ضرورة أن يشترك فيها كل المعنيين وتشكيل
الفرق المتخصصة لرصد التحديات وإعداد الحلول المناسبة لها.

و�أنابت وزيرة ال�صحة فائقة
ال�صالح ،الوكيل امل�ساعد
ل�ش�ؤون امل�ست�شفيات الفتتاح
االح��ت��ف��ال ب �ي��وم �أم ��را� ��ض
الدم الوراثية «الهيموفيليا»،
الثال�سيميا ،ال�سكلر ،مبجمع
ال�سيتي �سنرت ،حتت �شعار
«ن�ح��ن ق���ادرون  -بدعمكم
6
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نحيا �سعداء».
وح �م �ل��ت ال �ف �ع��ال �ي��ة ا� �س��م
«بالتوعية ن�سمو» ,ونظمت
م��ن قبل وزارة ال�صحة -
ـق�سم الأم ��را� ��ض ال��وراث�ي��ة
وق�سم الأطفال وبالتعاون مع
اجلمعية الأهلية لأم��را���ض
ال��دم ال��وراث �ي��ة ،ومب�شاركة

ف��ري��ق م ��ن م���س�ت���ش�ف��ى بن
ال�ن�ف�ي����س ،و��ش �ه��دت �إق �ب��ا ًال
وا�سع ًا من املر�ضى وذويهم،
وكذلك املرتددين على جممع
ال�سيتي �سنرت ،حيث مت عمل
الفحو�صات مثل قيا�س الوزن
وال� �ط ��ول وق �ي��ا���س م�ستوى
� �س �ك��ري ال� ��دم وال �� �ض �غ��ط،

وتقدمي اال�ست�شارات الطبية
وال�صحية ،وتقدمي الن�صائح
والإر�شادات الطبية املختلفة
للمر�ضى ،مب��ا ي�سهم لرفع
وت �ع��زي��ز ال ��وع ��ي ال�صحي
ل��دي �ه��م ،ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على
ال �� �ص �ح��ة وال� ��وق� ��اي� ��ة م��ن
م�ضاعفات املر�ض.

و�أكد املانع �ضرورة التوا�صل
مع جميع الأط ��راف املعنية
بعالج �أم��را���ض ال��دم �سواء
بوزارة ال�صحة �أو اجلمعيات
الأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل � ��دين ،ب �ج��ان��ب امل��ر��ض��ى
و�أه��ال �ي �ه��م ،م��و��ض�ح� ًا �أن�ه��ا
ح ��اج ��ة م �ل �ح��ة ل �ل �م��ر� �ض��ى
و�أ� �س��ره��م ل��و� �ص��ول ال�ع�لاج
ب��ال���ش�ك��ل ال �ل�ازم وبح�سب
بروتوكالت العالج املطبقة،
وت�ف��ادي� ًا ل��وق��وع م�ضاعفات
املر�ض.
و�أ�شاد بجهود هذه الأطراف
ال�ت��ي ت�سعى ل��رف��ع م�ستوى
رعاية جميع مر�ضى �أمرا�ض
الدم الوراثية واحلر�ص على
حت���س�ين وت�ف�ع�ي��ل ال�ت��وا��ص��ل
م��ع املر�ضى ،والعمل ب��روح
ال �ف��ري��ق ال��واح��د م��ن �أج��ل
ت� �ق ��دمي خ� ��دم� ��ات ��ص�ح�ي��ة
وع�لاج �ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة وذات
ج���ودة ع��ال �ي��ة ،داع��ي�� ًا �إل��ى
تكثيف اجل��ان��ب ال �ت��وع��وي
والإعالمي لتثقيف املر�ضى

االحتفال يهدف لرفع وعي أفراد المجتمع باألمراض الوراثية والوقاية منها
وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي للمرضى
د .المانع أش��اد بجميع األط��راف التي تسعى لرعاية مرضى أم��راض الدم
الوراثية وتحسين وتفعيل التواصل معهم

و�أ�سرهم.
وت��أت��ي ه��ذه الفعالية �ضمن
��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال � �ت� ��وع� ��وي� ��ة واحل � �م �ل�ات
التثقيفية مبنا�سبة الأي��ام
العاملية ك��ل ع��ام ،ت�شجيع ًا
على �أهمية الوقاية من هذه
الأمرا�ض ،ورفع وعي �أفراد
املجتمع بالأمرا�ض الوراثية
وك �ي �ف �ي��ة ال ��وق ��اي ��ة م �ن �ه��ا،
وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة،
وت� �ق ��دمي ال ��دع ��م النف�سي
واالج �ت �م��اع��ي للم�صابني
و�أ�سرهم ،وتعريف املجتمع
ب��اخل��دم��ات ال �ت��ي تقدمها
وزارة ال���ص�ح��ة واملتمثلة
بق�سم الأم��را���ض ال��وراث�ي��ة
وق�سم الأطفال وبالتعاون مع
اجلمعية الأهلية لأم��را���ض

الدم الوراثية.
وت �ه��دف �إل ��ى ال�ترك�ي��ز على
ب��رن��ام��ج ف �ح ����ص م ��ا قبل
ال��زواج ومعرفة الأ�شخا�ص
احلاملني للمر�ض ،واحل��د
من تزاوجهم للتخل�ص من
اح�ت�م��ال�ي��ة �إجن� ��اب �أط �ف��ال
م �� �ص��اب�ين ي��ع��ان��ون خ�لال
طفولتهم وي�ضيفون عبئ ًا
نف�سي ًا على �آبائهم ومالي ًا
على الدولة ،وبف�ضل وجهود
ه��ذه اخل �ط��وة م��ن برنامج
ال��ف��ح�����ص ق� �ب ��ل ال � � ��زواج
وح�م�لات التوعية وفح�ص
ال �ط �ل �ب��ة ق� �ل ��ت الإ�� �ص ��اب ��ة
بالأمرا�ض ،ومثال على ذلك
مر�ض ال�سكلر حيث كان يف
ف�ترة الثمانينات  2 %والآن
�أقل من .%0.7

وت �ت��زام��ن ه ��ذه الفعاليات
م��ع ج�ه��ود منظمة ال�صحة
العاملية لن�شر ال��وع��ي بهذه
الأم��را���ض وكيفية تفاديها،
وط� ��رق ان �ت �ق��ال �ه��ا ،وال���ذي
يحدث ب�سبب وجود جمموعة
ا� �ض �ط��راب��ات يف اجل�ي�ن��ات
والتي تقلل من �إن�ت��اج مادة
الهيميلوجبني يف ك��ري��ات
الدم احلمراء ،والتي حتمل
الأك�سجني للج�سم ،مو�ضحة
ت��رك �ي��زه��ا ع �ل��ى ال �ت��وا� �ص��ل
وت�شجيع كل فرد يف املجتمع
ل��دي��ه �أم ��را� ��ض دم وراث �ي��ة
ل�ي�ت�ح��د م ��ع الآخ���ري���ن من
املر�ضى والأطباء واملمر�ضني
واملخت�صني و�أ�صحاب القرار
ليكونوا مع ًا من �أجل رعاية
�أف�ضل.
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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احتفال

البحرين تشارك
دول العالم في
احياء اليوم
العالمي لألمراض
النادرة 2017م

شاركت وزارة الصحة بمملكة البحرين هذا العام باالحتفال باليوم العالمي
لألمراض النادرة ،من خالل تنظيم قسم األطفال برنامج توعوي وترفيهي
للمرضى المصابين باألمراض االستقالبية الوراثية ،بالتعاون مع الشركاء
بالقطاع الخاص الساعين لتحقيق الشراكة المجتمعية.

يحيي ال�ع��امل يف �أواخ ��ر �شهر فرباير
�سنوي ًا اليوم العاملي للأمرا�ض النادرة،
وذلك لرفع م�ستوى الوعي بالأمرا�ض
ال �ن��ادرة وحت�سني فر�ص ال�ع�لاج لها،
وتعمل مراكز البحوث الطبية واخلرباء
واملنظمات االجتماعية املحلية والدولية
يف ه��ذا ال�ي��وم ،على تو�ضيح امل�شاكل
املتعلقة بهذه الأمرا�ض و�أهمية تقدمي
امل�ساعدات الالزمة للم�صابني بها.
وق��د �أط�ل��ق ه��ذا ال�ي��وم لأول م��رة عام
2008م عن طريق املنظمة الأوروب�ي��ة
للأمرا�ض النادرة (،)EURORBID
8
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وذلك رغبة منها يف اي�صال العالج لكل
فرد م�صاب بهذه النوع من الأمرا�ض
ودع ��م عوائلهم و�إ���ش��راك ال�شبكات
االج�ت�م��اع�ي��ة يف ت �ق��دمي ال��دع��م لهذه
الفئه ،ويف ع��ام 2009م اجتهت هذه
الأنظمة �إلى املنظمة العاملية NORD
وهي «املنظمة الوطنية لال�ضطرابات
النادرة».
و�شاركت مملكة البحرين يف االحتفال
بهذا اليوم يف عام 2012م ك��أول دولة
عربيه ت�شارك يف ه��ذا ال�ي��وم ،وذل��ك
م��ن خ�ل�ال ن ��دوه علمية م�شرتكة ما

ب�ين وزارة ال�صحة وج��ام�ع��ة اخلليج
العربي ،حيث ك��ان الهدف من �إقامة
ه��ذه الندوة العلمية هو زي��ادة الوعي
ل�ل�ع��ام�ل�ين ب��ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي ب�ه��ذه
النوعية من الأم��را���ض .وقد تلت تلك
ال�سنة جمموعة خمتلفة من الفعاليات
على مدى ال�سنوات الالحقة يف �إطار
االح�ت�ف��ال ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�أم��را���ض
النادرة.
وي�ع��رف امل��ر���ض ال�ن��ادر مب�ق��دار ن�سبة
�إ�صابته يف البلد ،ففي الواليات املتحدة
ي�ع��رف على �أن ��ه امل��ر���ض ال ��ذي ن�سبة

مملكة البحرين أول دول��ة
ع��رب��ي��ة ت���ش���ارك ف���ي االح��ت��ف��ال
باليوم العالمي عام 2012م
األمراض النادرة هي المسؤولة
عن % 35من الوفيات في السنة
األولى من العمر

الإ�صابـــة به واح��د مري�ض لكل 200
�ألف �شخ�ص حي �أما يف �أوروبا فاملر�ض
النادر يعرف على �أنه املر�ض الذي ال
تزيد ن�سبته يف املجتمع على  5لكل 10
�آالف ف��رد ،وتت�ألف قائمة الأم��را���ض
ال� �ن ��ادرة م��ن ح ��وايل � 7آالف مر�ض
ن��ادر وت�ؤثر على �أك�ثر من  300مليون
�شخ�ص يف جميع �أنحاء العامل .يكون
الأطفال ما يقارب من  % 50من النا�س
الذين يعانون من الأم��را���ض النادرة
 .والأمرا�ض النادرة هي امل�س�ؤولة عن
% 35من الوفيات يف ال�سنة الأولى من
العمر .و ٪80م��ن الأم��را���ض ال�ن��ادرة
هي وراثية يف الأ�صل ،وميكن �أن تظهر
�أعرا�ضها يف �أي �سن من حياة االن�سان
بالرغم من كون اخللل اجليني موجود
منذ الوالدة.
وم ��ن �أم �ث �ل��ه ب�ع����ض ف �ئ��ات الأم��را���ض
ال �ن��ادرة ال��وراث�ي��ة ،ك�شف املخت�صون
عن ثالث �أنواع من الأمرا�ض الوراثية
ال �ن��ادرة وذل��ك ن�ظ��را لتزايد عددها
يف جمتمعنا كمجموعه ولي�س كمر�ض
مفرد ،ا�ضافة ال��ى ك�ثرة االب�ح��اث يف
هذه االمرا�ض والتي �ساهمت كثريا يف
ت�شخي�ص وعالج هذه االمرا�ض
الفئه الأول��ى وهي الت�شوهات اخللقية
وه��ي عبارة عن تخلق غري طبيعي يف
اح��د �أع�ضاء اجل�سم �أو الأن�سجة يف
مرحلة تخلق اجلنني و حتدث �أكرث هذه

العيوب �أثناء ال�شهور الثالثة الأولى من
احلمل .العيب اخللقي قد ي�شمل على
عيب يف �شكل ج�سم الطفل� ،أو عيب يف
وظائف اجل�سم� ،أو كالهما.
وال�ف�ئ��ه الثانية ه��ي �أم��را���ض ال��وراث��ة
الكيمائية «�أم ��را� ��ض اال� �س �ت �ق�لاب»،
وت �ع��رف الأم ��را� ��ض اال��س�ت�ق�لاب�ي��ة �أو
�أم��را���ض التمثيل ال�غ��ذائ��ي ج��زء من
الأمرا�ض الوراثية التي تنتقل عن ما
يعرف باجلني املتنحي �أي �أن الأب والأم
يحمالن ال�صفات ال��وراث�ي��ة للمر�ض
وينقالنه �إلى �أطفالهما بن�سبة  %25يف
كل حمل «ن�سبة مولود م�صاب مقابل
ثالثة غري م�صابني» ،وتقدر الأمرا�ض
اال�ستقالبية املعروفة ب�أكرث من 400
مر�ض ا�ستقالبي .وطبيعة الأمرا�ض
اال�ستقالبية هو نق�ص �إنزميات معينة
منذ ال ��والدة ،وه��ذه الإن��زمي��ات مهمة

لتحويل مادة الى مادة �أخرى يف �أجزاء
اجل�سم املختلفة.
و�أما الفئة الثالثة الأمرا�ض الع�صبية
الوراثية ،وهي ت�شتمل �أعرا�ض الأمرا�ض
الع�صبية النادرة التي ت�صيب الأطفال،
وتكون مت�شابهة بحيث انها تظهر على
�شكل ت�أخر يف النمو احلركي او املعريف
او تظهر ب�شكل حدوث ت�شنجات كثرية،
ولكن �أ�سباب ه��ذه الأم��را���ض خمتلفة
وامثله على ذلك كثريه مثل االمرا�ض
اال�ستقالبية واال�ستقالبية الع�صبية
التي بع�ضها ي�ستجيب للعالج .و�أي�ضا
من الأمثلة على الأم��را���ض الع�صبية
ال �ن��ادرة امل��وج��ودة يف البحرين تلك
التي ت�صيب اجلهاز الع�صبي املركزي
مثل �أم��را���ض ال��دم��اغ التنك�سية مثل
مر�ض حثل املادة البي�ضاء التي تظهر
على املري�ض برتاجع يف النمو احلركي
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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وزارة ال��ص��ح��ة ت��وف��ر األدوي���ة
لعالج هذه األمراض بالرغم من
األسعار الباهظة
م��ج��م��ع ال��س��ل��م��ان��ي��ة ي��ق��دم
الخدمات التشخيصية بالتعاون
مع المختبرات خارج البحرين

ويتبعه الت�أخر الذهني وعادة ما يكون
ت�شخي�ص هذه احلاالت ب�أ�شعة الرنني
املغناطي�سي والفح�ص املخربي وكلما
كان الت�شخي�ص مبكرا كان بالإمكان
ع�لاج ه��ذه احل��االت ب��زراع��ة النخاع.
ومبا ان من�ش�أ اخلاليا الع�صبية يف بد�أ
تكوين اجلنني من خاليا االكتودرم التي
تتطور وتتميز الحقا باجلهاز الع�صبي
واجللد وال�ع�ين ،ف��ان �أي خلل ي�صيب
ه ��ذه اخل�لاي��ا يف ال���ش�ه��ري��ن الأول�ي�ن
للحمل ي�ؤدي الى �إ�صابة هذه الأجهزة
و�أمثلة على هذه الأمرا�ض املتالزمات

10
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ال�ع���ص�ب�ي��ة اجل �ل��دي��ة م �ث��ل الت�صلب
الدرين والورم الع�صبي الليفي وعادة
ما ت�شخ�ص هذه الأمرا�ض عن طريق
ظهور بقع ناق�صة �أو زائدة ال�صباغ يف
اجللد ،ي�صاحبها �إما ت�شنجات �أو �أورام
�صغرية يف اجللد والعني ،وهناك �أي�ضا
م �ت�لازم��ات خمتلفة ت�صيب اجل�ه��از
الع�صبي وي�صاحبه تغريات مميزة يف
الوجه و�صعوبات يف التعلم والرتكيز
مثل متالزمة �ألربت ومتالزمة �أجنلمان
وع��ادة يكون ت�شخي�ص ه��ذه احل��االت
بفح�ص الكرومو�سومات واجلينات التي
تكون �سبب يف ح�صول هذه املتالزمات.
و�أم��ا الأم��را���ض ال �ن��ادرة التي ت�صيب
اجلهاز الع�صبي الطريف وي ��ؤدي �إلى
اال�ضطرابات الع�صبية الع�ضلية مثل
�ضمور الع�ضالت الدو�شني واعتالل
الع�ضلي اخللقي و�ضمور الع�ضالت
ال�شوكي واالعتالل الع�صبي ،عادة ما
تظهر هذه احلاالت على هيئة ت�أخر يف
النمو احلركي وليونة يف اجل�سم ،و�أما
النمو اللغوي والذهني يكون طبيعيا
يف ه ��ذه احل� ��االت ف��ه���ؤالء امل�صابني
يحتاجون �إل��ى دع��م نف�سي كبري من

الوالدين واملجتمع لتوفري �سبل الراحة
لهم.
وحول اخلدمات التي تقدم يف مملكة
البحرين لهذه الفئات من الأمرا�ض
النادرة تت�ضمن املعاينة الإكلينيكية من
خالل �أطباء ا�ست�شاريني متخ�ص�صني
يف هذه الفئات  ،وتتم معاينة ومتابعة
ه�ؤالء املر�ضى عن طريق اال�ست�شاريني
يف عيادات تخ�ص�صيه وتقدمي العالج
وامل�شورة �أي�ضا للمر�ضى املنومني كال يف
تخ�ص�صه ،ومت ا�ستحداث يف عام 2006
عياده م�شرتكة ت�ضم هذه التخ�ص�صات
ال �ث�لاث حيث �ساهمت ه��ذه العيادة
يف ت�شخي�ص بع�ض احل��االت ال�صعبة
ا�ضافة الى تقدمي امل�شورة �إلى املر�ضى
ب�شكل م�شرتك من قبل املتخ�ص�صني
والتي �ساهمت يف توفري الوقت واجلهد
وتقدمي العناية لذى املر�ضى واهاليهم.
وت��وج��د ال�ف�ح��و��ص��ات امل �خ�بري��ة التي
توفرها وزارة ال�صحة لهذه االمرا�ض،
ويوجد خمترب للأمرا�ض الوراثية يف
وزارة ال�صحة يقدم خدمات للمر�ضى
تتعلق بدرا�سة الكرومو�سومات الوراثية
اخللوية ،ودرا��س��ة ال�صبغيات Study
 FISHل �ب �ع ����ض ال �ك��روم��و� �س��وم��ات.
بالإ�ضافة �إل��ى الفحو�صات املخربية
اجل��زي�ئ�ي��ة لأم ��را� ��ض ال ��دم ال��وراث �ي��ة
كالثال�سيميا ومر�ض فقر الدم املنجلي
ومر�ض نق�ص  G6PDو غريها.
كما يوفر جممع ال�سلمانية الطبي باقي
اخلدمات الت�شخي�صية لهذه الأمرا�ض
وذلك بالتعاون والتن�سيق مع املختربات
يف خ��ارج البحرين كمخترب م�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي بالريا�ض
وبع�ض خمتربات املانيا وفرن�سا ا�ضافة
الى التعاون مع مركز الأمرية اجلوهرة
ل�ل�أم��را���ض ال��وراث�ي��ة بجامعة اخلليج

ال��ي��وم العالمي يهدف لرفع
مستوى الوعي باألمراض النادرة
وتحسين فرص العالج لها
التشوهات الخلقية وأمراض
ال���وراث���ة واألم�����راض العصبية
الوراثية أهم األمراض النادرة

العربي.
كما يتم ت��وف�ير خ��دم��ات الفح�ص ملا
قبل ال��والدة للعائالت التي تعاين من
�أمرا�ض وراثية حمددة وذلك عن طريق
الت�شخي�ص باملوجات ف��وق ال�صوتية،

و�أخذ عينات الزغابي امل�شيمي وعينات
ال�سائل االمنيوين و�إجراء الفحو�صات
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة احل �ي��وي��ة وال�ب�ي��ول��وج�ي��ا
اجلزيئية والكرومو�سومات بالتعاون مع
خمتربات عاملية متخ�ص�صة يف هذه

املجاالت.
وح � ��ول اخل���دم���ات ال �ع�لاج �ي��ة ت��وف��ر
وزارة ال�صحة جميع الأدوي��ة املتوفرة
ع��امل �ي � ًا ل �ع�لاج ه ��ذه الأم���را����ض مثل
ع�ل�اج االن ��زمي ��ات لبع�ض االم��را���ض
اال��س�ت�ق�لاب�ي��ة ب��ال��رغ��م م��ن اال��س�ع��ار
الباهظة لهذه الأدوي� ��ة ،ه��ذا ا�ضافة
الى العالج الغذائي ،وخدمات ت�أهيلية
مثل العالج الطبيعي والعالج الوظيفي
وعالج النطق.

تقرير

هو االسم الذي ٌيطلق على أي من األمراض الوراثية المتعددة التي تسبب خلال في
الجسم وتمنعه من السيطرة على عملية تخثر الدم .إن األسباب الوراثية (أو نادراً  ،أسباب
في المناعة الذاتية للجسم) تسبب نقصاً في عوامل تخثر البالزما الذي يعمل على
تسوية عملية تخثر الدم ،عندما يصاب وعاء دموي بجرح لن تتكون خثرة ويستمر الدم
خارجيا ،كالجلد إذا تم حكه
ً
بالتدفق لمدة طويلة من الزمن .يمكن للنزيف أن يكون
بشيء أو عندما يُ صاب بقطع ،أو أن يكون النزيف ظاهراً أي في الكدمات التي على الجلد،
نزيفا داخلياً كنزيف األمعاء أو النزيف الدماغي أو النزيف في العضالت أو المفاصل أو
األعضاء المجوفة.

نزف الدم الوراثي
أو الهيموفيليا أو الناعور
أو النزاف ()haemophilia

ومثل اال�ضطرابات املتنحية الأخ��رى املرتبطة باجلن�س،
ا�ضطرابات ال�صبغي (�إك�س) ،يحدث الناعور يف الذكور
�أك�ث�ر م��ن الإن� ��اث .وذل��ك لأن الإن���اث يحملن اث�ن�ين من
ال�صبغيات �إك�س بينما الذكور واحد فقط ،لذلك فظهور
املر�ض م�ضمون يف �أي من الذكور الذين يحملونه .فر�صة
وجود ن�سختني من اجلينات املعيبة يف الإناث بعيدة جدً ا،
لذلك الإناث غالبًا حامالت للمر�ض وينقلنه بدون �أن تظهر
عليهن �أعرا�ض .ترث الإن��اث اجلينات املعيبة من الأم �أو
الأب �أو قد تكون طفرة جديدة ،على الرغم من ذلك؛ لي�س
م�ستحيلاً �إ�صابة �أنثى مبر�ض �سيولة الدم.
12

العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م

العالمات واألعراض

الأع��را���ض املميزة تختلف مع �شدة املر�ض .وب�شكل عام
الأعرا�ض هي عبارة عن نوبات من النزيف الداخلي �أو
اخلارجي .ترتاوح �شدة النزف بني املعتدل �أو اخلطري ولكن
حتى يف الهيموفيليا املعتدلة تزداد الأعرا�ض بعد اجلراحة
�أو ال�صدمات اخلطرية.
ويف كل من الناعور �أ و ب ،هناك نزيف تلقائي ولكن زمن
ف�ترة النزيف طبيعي ،وق��ت الربوثرومبني طبيعي ،وقت
الرثومبني طبيعي ،ولكن يطول وقت جتلط الدم اجلزئي.
النزيف الداخلي �شائع يف النا�س مع الهيموفيليا ال�شديدة

وبع�ض الأفراد الذين يعانون من الهيموفيليا املعتدلة .النوع
الأكرث متيزً ا للنزف الداخلي هو نزف املفا�صل وحتى ميكن
�أن يحدث من تلقاء نف�سه «من دون �صدمة وا�ضحة»� .إذا
مل يعالج ب�سرعة ،ميكن �أن ي�ؤدي النزيف �إلى تلف املفا�صل
الدائم والت�شوه .النزيف يف الأن�سجة الرخوة مثل الع�ضالت
والأن�سجة حتت اجللد �أقل حدة ولكن ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
تلف لذا يتطلب العالج.
الأط�ف��ال الذين يعانون من الناعور املعتدل قد ال تظهر
�أي عالمات �أو �أعرا�ض لديهم عند الوالدة خا�ص ًة �إذا مل
حتدث لهم عملية اخلتان .ظهور �أول الأعرا�ض غالبًا ما
تكون كدمات وتورمات من ال�سقطات املتكررة �أثناء تعلمهم
امل�شي.
أي�ضا ت��ورم وك��دم��ات م��ن نزيف يف املفا�صل
ق��د يحدث � ً
والأن�سجة الرخوة �أو الع�ضالت� .أو قد تكون �أول العالمات
ه��ي نزيف ح��اد م��ن عمليات الأ��س�ن��ان ،وق��وع ح��ادث� ،أو
اجلراحة .الإناث احلامالت للمر�ض عادة ما يكون لديهن
التخث ملنع ح��دوث م�شاكل النزيف
ُرّ
ما يكفي من عوامل
اخلطرية ،ولكن البع�ض قد يتعر�ضن للهيموفيليا اخلفيفة.
المضاعفات

امل�ضاعفات اخلطرية �أكرث �شيوعً ا يف امل�صابني بنزف الدم
احلاد واملعتدل .قد تكون امل�ضاعفات �سواء ب�صورة مبا�شرة
من املر�ض �أو �أثناء العالج:

المرض ينتشر في أوساط الذكور أكثر من اإلناث.
وذل��ك ألن اإلن��اث يحملن اثنين من الصبغيات
إكس بينما الذكور واحد فقط
أع��راض المرض عبارة عن نوبات من النزيف
ال��داخ��ل��ي أو ال��خ��ارج��ي ت��ت��راوح ش��دة ال��ن��زف بين
المعتدل أو الخطير

• ن��زي��ف داخ �ل��ي ع�م�ي��ق ،ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال ،نزيف
الع�ضالت العميقة ،مما ي�ؤدي �إلى تورم ،وخدر �أو �آالم
الأطراف.
• تلف املفا�صل من تدمي املف�صل مع الأمل ال�شديد
والت�شوه ،نتيجة اللتهاب املف�صل وتدمريه.
• الإ�صابة بالعدوى التي تنتقل من عمليات نقل الدم
�أثناء العالج.
التخث،
ُرّ
• ردود الفعل ال�سلبية �أثناء املعاجلة بعوامل
مبا يف ذلك تطوير مثبطات املناعة مما يجعل ا�ستبدال
العوامل �أقل فعالية.
• نزيف باملخ وهي حالة طبية طارئة ناجمة عن تراكم
ال�ضغط داخ��ل اجلمجمة .وميكن �أن ي�سبب الغثيان
وفقدان الوعي ،تلف املخ ،واملوت.
ي�أتي تد ّمي املفا�صل ب�سبب الناعور يف �شكل التهاب الأغ�شية
املف�صلية املزمن وتدمري الغ�ضاريف� ،إذا مل يُ�سحب الدم
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من داخ��ل املف�صل
ب�����س��رع��ة مي� �ك ��ن �أن
ي � ��ؤدي �إل ��ى م ��وت اخل�لاي��ا
الغ�ضروفية وي�ؤثر على تركيب
الربوتيوغليكان.
ق��د ت�ك��ون بطانة املفا�صل املت�ضخمة
واله�شة عر�ضة للنزف جم��ددًا �أث�ن��اء حماولة
التخل�ص من الدم املتزايد ،مما ي�ؤدي �إلى حلقة مفرغة
من تدمي املف�صل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تر�سـب احلديد يف الغ�شـاء الزليلـي قـد
يحـفز ا�ستجابـة التهابيـة وتن�شيـط نظـام املناعة ،وحتفيـز
الأوعيـة الدمـوية ،مما يـ�ؤدي لتدميـر الغ�ضاريـف والعظام.
متوسط العمر

مثل معظم جوانب املر�ض ،يتفاوت العمر املتوقع باختالف
�شدة املر�ض وتوافر العالج املنا�سب .الأ�شخا�ص الذين
يعانون من الهيموفيليا ال�شديدة �أو ال يح�صلون على عالج
منا�سب يقل متو�سط �أعمارهم املتوقعة ب�شكل كبري ،غالبًا
الي�صلون �إلى مرحلة الن�ضج.
قبل ال�ستينـات عندمـا �أ�صبـح العـالج الفعّـال متاحً ا ،كان
متو�سط العمر املتوقع  11عام .ويف الثمانينات كان العمر
املتوقع ملر�ضى الناعور � 60-50سنة� .أمااليوم مع توافر
العالج املنا�سب ،ف��إن الذكور امل�صابني بالناعور لديهم
متو�سط �أعمار طبيعي� ،أو ما يقرب من � 10أعوام �أق�صر
من الذكور الأ�صحاء.
ومنذ الثمانينات ،حتول ال�سبب الرئي�سي لوفاة الأ�شخا�ص
الذين يعانون من الناعور ال�شديد من النزيف �إلى الإ�صابة
مبر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة (الإي��دز) �أثناء العالج �أو
ا�ستخدام منتجات الدم امللوثة.
ثاين الأ�سباب الرئي�سية للوفاة متعلق بامل�ضاعفات اخلطرية
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وهي نزيف املخ ،الذي ميثل اليوم ثلث جمموع الوفيات من
النا�س امل�صابني بالناعور.
وت�شمل اثنني من الأ�سباب الرئي�سية الأخرى للوفاة التهابات
الكبد م�سببة التليف وان�سداد جمرى الهواء �أو تدفق الدم
ب�سبب نزيف الأن�سجة الرخوة.
أنواع مرض نزف الدم

• هيموفيليا �أ– قلة العامل الثامن ومتثل  %80من
حاالت �سيولة الدم.
• هيموفيليا ب– قلة العامل التا�سع ومتثل تقريبًا %20
من احلاالت.
• هيموفيليا ج – قلة ال�ع��ام��ل احل ��ادي ع�شر وهي
ا�ضطراب وراثي �أي ال يرتبط بال�صبغي �إك�س.
وتعترب الهيموفيليا (�أ) و(ب) الأك�ثر انت�شار ًا يف الوطن
العربي نتيجة لنق�ص بروتينات التجلط ( )8و( )9على
التوايل وتظهر الهيموفيليا (�أ) و(ب) بني الذكور دون
الإن��اث ويكون انتقال العامل الوراثي من الأم �إل��ى االبن
الذكر ولي�س من الأب �إلى الأبن ،حيث �أن االبنة هي التي
تكون حاملة للمر�ض وتورثه لأبنائها الذكور دون �أن تظهر
عليها الأعرا�ض.
جينات

انتقال جني الهيموفيليا بني �أفراد العائلة
متتلك الإناث �صبغيني  Xبينما لدى الذكور �صبغي  Yو�آخر
 .Xومبا �أن الطفرة امل�سببة مرتبطة بال�صبغي  ،Xحتمل

الأنثى املر�ض على �أحد ال�صبغيني  Xوال تكون مٌت�أثرة به لأن
ال�صبغي الآخر الذي هو � Xأي�ض ًا �سيعمل على توليد عوامل
التخرث.
�أما الذكر ف�إن ال�صبغي  Yلديه ال يحمل �أي جينات لتكوين
التخث الثامن �أو التا�سع ،لذا ف�إنه �إذا كانت اجلينات
عاملي ُرّ
على ال�صبغي  XXبها عيب ف�إنها �ست�ؤدي �إلى ظهور املر�ض.
مبا �أن الذكر يرث ال�صبغي  Xمن �أمه ف�إن ن�سبة �إ�صابة
ابن لأم حاملة للمر�ض هي � ،%50أما �إذا كانت الأم م�صابة
ف�إن ن�سبة �إ�صابة االبن ت�صبح  .%100على العك�س ،االبنة
�سرتث �إح��دى ال�صبغيني من الأم والآخ��ر من الأب لذلك
فر�صة �إ�صابة الذكور باملر�ض �أكرث من الإناث.
حديثاً؛ زادت ن�سبة �إ�صابة الإناث باملر�ض حيث مكّنت طرق
العالج احلديثة املتوفرة الذكور من البقاء على قيد احلياة
والو�صول �إلى �سن الر�شد لي�صبحوا �آب��اء وبالتايل زيادة
فر�ص �إ�صابة بناتهم.
من الأعرا�ض التي قد تظهر على الإن��اث غزارة
الطمث.
يو�صى باالختبارات اجلينية واال�ست�شارة الوراثية للعائالت
امل�صابة بالناعور .اختبارات ما قبل ال��والدة ،مثل بزل
ال�سلى.
وكما هو احلال مع جميع الأمرا�ض الوراثية؛ من املمكن
للب�شر الإ�صابة باملر�ض من خالل الطفرة ،بدال من وراثته،
وذلك ب�سبب طفرات جديدة يف واحدة من �أم�شاج الأبوين.
ومتثل الطفرات التلقائية ح��وايل  ٪33من جميع حاالت
الناعور �أ ،وح��وايل  ٪30من ح��االت الناعور ب .كان من
امل�ستحيل حتديد ما �إذا كانت الأم هي احلاملة للمر�ض �أم
ال�سبب طفرة حتى ظهور اختبار احلم�ض النووي املبا�شر
احلديث.
شدة المرض

هناك العديد من الطفرات املختلفة التي ت�سبب كل نوع
من الهيموفيليا �أ،ب �أو ج .ب�سبب االختالفات يف التغيريات
اجلينية ،مر�ضى الهيموفيليا لديهم م�ستوى معينّ من عامل
التخث .عندما يكون عامل التخرث �أق��ل من  % 1ت�صنّف
رّ
احلالة بالهيموفيليا ال�شديدة.
يف حال كان من  %5-1ت�صنّف هذه احلالة بالهيموفيليا
املتو�سطة �أما عندما يكون عامل التخرث طبيعي بني %40-5
ت�صنّف احلالة بالهيموفيليا املعتدلة.

الهيموفيليا (أ) و(ب) تعتبر األكثر انتشاراً في
الوطن العربي نتيجة لنقص بروتينات التجلط ()8
و( )9على التوالي
األش��خ��اص ال��ذي��ن يعانون م��ن الهيموفيليا
الشديدة أو ال يحصلون على عالج مناسب يقل
متوسط أعمارهم المتوقعة بشكل كبير

التشخيص

ميكن للناعور �أن ي�شابه مر�ض ف��ون ويلرباند .حيث �أن
انخفا�ض م�ستويات عامل فون ويلرباند ميكن �أن ي�ؤدي �إلى
التحلل الربوتيني للعامل الثامن.
بالإ�ضافة �إلى �أن احلاالت ال�شديدة من نق�ص فيتامني K
أعرا�ضا م�شابهة ملر�ض �سيولة الدم .وذلك لأن
قد تُظهر � ً
فيتامني � Kضروري جل�سم الإن�سان لإنتاج عدة عوامل
ت�خ�ُّث�ُّرّ  .نق�ص الفيتامني �أم��ر ن��ادر احل��دوث يف البالغني
والأطفال الأكرب �سنًا لك َنّه �شائع يف حديثي ال��والدة .يولد
الأطفال الر�ضع لديهم م�ستويات منخف�ضة ب�شكل طبيعي
من فيتامني  Kولي�س لديهم حتى الآن بكترييا الأمعاء التي
تقوم بتخليق فيتامني  ،kيعرف هذا با�سم «مر�ض نزف
حديثي الوالدة».
ولتجنب هذه امل�ضاعفات ،يتم حقن حديثي الوالدة ب�صورة
روتينية مبكمالت فيتامني .K
العالج

لوقف النزيف يُن�صح با�ستخدام الثلج املو�ضعي عند حدوث
�أي نزيف خا�صة باملفا�صل مع �أخذ م�سكنات للآالم.
على الرغم من �أنه ال يوجد عالج ملر�ض �سيولة الدم� ،إال
�أن��ه ميكن ال�سيطرة عليه باحلقن العادية لعامل التخرث
الناق�ص� ،أي العامل الثامن يف الناعور �أو العامل التا�سع
يف الناعور ب .يتم �إعطاء الطفل بروتني التجلط املنا�سب
عن طريق الوريد كل � 12ساعة ملدة يومني �أو ثالثة �أيام
لي�ساعد ال��دم علي التجلط وهناك العديد من م�شتقات
البالزما التي ميكن ا�ستخدامها يف هذه احلاالت و�إن كانت
بروتينات التجلط التي يتم ت�صنيعها با�ستخدام الهند�سة
الوراثية تعترب �أف�ضل من البالزما التي قد ينتج عنها انتقال
بع�ض الأمرا�ض مثل التهاب الكبد �سي.
يكوّن بع�ض مر�ضى الهيموفيليا �أج�سام م�ضادة «مثبطات»
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يجب تجنب األنشطة التي يُ حتمل التعرض
فيها لإلصابة ،مثل الدراجات النارية والرياضات
ذات المعدالت العالية من االتصال الجسدي
يمكن تفادي االنتقال الوراثي للمرض عن طريق
إجراء تحاليل قبل الزواج أو الحمل إذا كان الزوج
مريضاً أو في حالة وجود طفل مصاب

�ضد العوامل املُ�ستبدلة املعطاة لهم ،وبالتايل فالبد من
زيادة كمية العامل البد من زيادة �أو تُعطى املنتجات البديلة
غري الب�شرية ،مثل العامل الثامن املُ�ص َنّع من اخلنازير.
يف �أوائل عام  ،2008وافقت �إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
على عامل م�ضاد للهيموفيليا مُ �ص َنّع بالهند�سة الوراثية
من جينات من خاليا مبي�ض الهام�سرت ال�صيني .منذ عام
 1993ا�ستخدمت على نطاق وا�سع يف الدول الغربية الغنية
منتجات عامل التخرث الغري ب�شرية التي توفر �أعلى نقاء
و�سالمة ،لك َنّها مكلفة للغاية فلم تتوافر يف العامل النامي.
ومن ال�صعب احل�صول على منتجات العوامل من �أي نوع
يف البلدان النامية .وهناك العالج الوقائي عن طريق حقن
الطفل املري�ض كل � 488ساعة مبعامالت التجلط ورغم �أنه
يتكلف �أكرث من العالج بالبالزما لكنه يفيد يف احلفاظ
على املفا�صل والع�ضالت يف حالتها الطبيعية حتى ال حتدث
�أي �إعاقة للطفل.
العالج الجيني

ميكن تفادي االنتقال الوراثي للمر�ض عن طريق �إجراء
حتاليل قبل الزواج �أو احلمل �إذا كان الزوج مري�ض ًا �أو يف
حالة وج��ود طفل م�صاب يف �أ�سرة الإن��اث املقبالت على
ال��زواج ،عليهم قيا�س ن�سبة اخللل يف اجلينات و�سرعة
التجلط وقيا�س بروتينات التجلط ( )8و(.)9
ويف حالة حدوث حمل يتم حتديد نوع اجلنني ف�إذا كان �أنثى
ي�ستمر احلمل �أما �إذا كان ذكرًا فيتم عمل حتاليل للدم يف
اخلاليا املوجودة يف ال�سائل الأمينو�سي وحتليل اجلينات
حتى نتجنب �إعاقة الأطفال.
تمارين وقائية

من امل�ستح�سن �أن يقوم الأ�شخا�ص امل�صابني بالهيموفيليا
بتمارين حمددة لتعزيز املفا�صل خا�ص ًة املرفقني ،الركبتني
16
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والكاحلني .يُو�صى بهذه التدريبات يوميًا لتقوية الع�ضالت
خ�صو�صا ملنع م�شاكل النزيف من
ً
وبعد النزيف الداخلي
جديد .من التدريبات :الإحماء ،دوائ��ر الكاحل ،انحناء
الكوع ومتديد ع�ضالت الفخذ.
المحظورات

يمُ نع ا�ستخدام م�ضادات التخرث مثل الهيبارين والوارفارين
للأ�شخا�ص الذين يعانون من الناعور حيث �أنها ميكن �أن
أي�ضا الأدوي��ة التي ت�سبب
ت�ؤدي �إلى تفاقم احلالة .ويمُ نع � ً
«�سيولة الدم» ك�آثار جانبية .على �سبيل املثال ،الأ�سربين
وااليبوبروفني� ،أو ال�صوديوم نابروك�سني حيث ت�ؤدي �إلى
�إطالة زمن النزيف.
كما يجب جتنب الأن�شطة ال�ت��ي يُحتمل التعر�ض فيها
للإ�صابة ،مثل الدراجات النارية والتزلج .الريا�ضات ذات
املعدالت العالية من االت�صال اجل�سدي والإ�صابات مثل كرة
القدم الأمريكية والهوكي واملالكمة وامل�صارعة ،كرة القدم
والبي�سبول وكرة ال�سلة.
علم األوبئة

الناعور مر�ض ن��ادر ،فقط حوايل  1يف كل  10000والدة
«�أو  1يف كل  5000من الذكور» الناعور �أ  1يف كل 50000
والدة( ،)21ال�ن��اع��ور ب  1م��ن ك��ل � 18000شخ�ص يف
الواليات املتحدة .كل �سنة يف الواليات املتحدة ،يولد حوايل
 400طفل م�صاب بهذا املر�ض.
تاريخ
اكتشاف علمي

ك��ان �أبوالقا�سم ال��زه��راوي �أول متخ�ص�ص طبي ي�صف
املر�ض .يف القرن العا�شر و�صف الأ�سر التي توفى ذكورها
من نزيف بعد �صدمات طفيفة.
لكن مل يبد�أ التحليل العلمي حتى بداية القرن التا�سع ع�شر.
عام  ،1803كتب طبيب من فيالدلفيا يدعى جون كنارد
�أوتو مقالة عن «ميل للنزيف يوجد يف عائالت معينة».
وقد �أدرك �أن احلالة كانت وراثية وت�ؤثر على الذكور فقط
انتقال عرب �إن��اث �صحيحات .وكانت ورقته هي الورقة
اً
الثانية لو�صف خ�صائ�ص مهمة ال�ضطراب وراثي مرتبط
بال�صبغي ( XXالورقة الأولى كانت يف و�صف عمى الألوان
من قبل جون دالتون الذي در�س عائلته).
وُ�صف املر�ض عام  1813من قبل جون ه��اي ،حيث ن�شر

مقالة يف ال�صحيفة الطبية بنيو انغالند.
ويف عام  1924اكت�شف طبيب فنلندي ا�ضطراب نزيف
وراث��ي مماثل ملر�ض الهيموفيليا يف «ج��زر �آالن��د» ،جنوب
غ��رب ف�ن�ل�ن��دا ،وي�سمى ه��ذا اال� �ض �ط��راب «م��ر���ض ف��ون
فيلرباند».
وقد ظهرت كلمة «هيموفيليا» �أول مرة يف و�صف هذا املر�ض
�سنة 1828م حيث كتبها ع��امل يدعى هوبف يف جامعة
زيورخ .ويف عام  1947وجد طبيب من بوين�س �آير�س� ،أن
الناعور نوعني �أ و ب وهما مر�ضان منف�صالن.
ي�سمى نزف الدم الوراثي �أي�ض ًا بـ «املر�ض امللكي» لأنه كان
�سائد ًا عند عوائل الأُ�سر احلاكمة .نقلت امللكة فكتوريا
املر�ض �إلى ابنها ،وعن طريق بناتها انتقل هذا املر�ض �إلى
العوائل احلاكمة عربالقارات ،ومنهم الأُ�سر احلاكمة يف
�إ�سبانيا و�أملانيا ورو�سيا.
وزعم را�سبوتني �أنه كان ناجح ًا يف عالج الهيموفيليا التي
�أ�صيب بها �أحد ملوك رو�سيا،اليك�سي ابن نيكوال�س.
يف ذلك الوقت ،كانت العالج م�شرتكًا من قبل الأطباء وهو
ا�ستخدام الأ�سربين ،الذي �أدى �إلى تفاقم احلالة بد ًال من
تقليلها .وبب�ساطة عن طريق تقدمي الن�صح �ضد العالج
الطبي ،را�سبوتني متكن من حتقيق حت�سن ملحوظ وكبري
يف حالة اليك�سي.

يف �إ�سبانيا ،كانت االبنة ال�صغرى للملكة فيكتوريا ،الأمرية
بياتري�س،التي �أ�صبحت فيما بعد ملكة �إ�سبانيا .وكان اثنان
من �أبنائها م�صابني بنزف الدم وكالهما مات من حوادث
�سيارات ب�سيطة .تويف ابنها الأكرب ،الأمري �ألفون�سو� ،أمري
�أ�ستوريا�س ،عن عمر يناهز ال  31من نزيف داخلي بعد
�أن ا�صطدمت �سيارته ك�شك هاتف� .أ�صغر �أبنائها� ،إنفانتي
جونزالو ،تويف يف �سن  19من نزيف يف البطن �إثر حادث
�سيارة ب�سيط حيث ا�صطدم هو و�أخته بجدار �أثناء حماولة
جتنب دراجة .وتوفى جونزالو بعد يومني من نزيف داخلي
دون �أن يبدو م�صابًا �أو ي�سعى للرعاية الطبية العاجلة.
قضايا تلوث الدم

قبل عام  ،1985مل تكن هناك قوانني �سنت يف الواليات
املتحدة لفح�ص الدم .ونتيجة لذلك ،كان الكثري من النا�س
امل�صابني بالناعور يف خطر �شديد للإ�صابة بفريو�س نق�ص
املناعة الب�شرية والتهاب الكبدالوبائي عن طريق منتجات
الدم .وت�شري التقديرات �إلى �أن �أكرث من  ٪50من ال�سكان
امل�صابني بالناعور� ،أي �أكرث من � 10000شخ�صاً� ،أ�صيبوا
بفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية يف الواليات املتحدة وحدها.
يف �أواخر ال�سبعينات و�أوائل  /منت�صف الثمانينات ،وُ�ضعت
�أ�ساليب جديدة يف �إنتاج عوامل التجلط .مثل الب�سرتة
واملعاجلة احلرارية.
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�أمرا�ض

مرض فقر الدم

الال تنسجي أو األنيميا

األبالستية  Aplastic Anemiaيعتبر من

الحاالت النادرة لكنها في غاية الخطورة .وتصيب

مختلف األعمار .وتحدث نتيجة فشل النخاع العظمي في
إنتاج خاليا الدم المختلفة.

يحتوي الدم على أنواع متنوعة من خاليا الدم :خاليا الدم

الحمراء ،خاليا الدم البيضاء ،والصفائح الدموية .وكل نوع من
الخاليا له دور هام لجسم اإلنسان .خاليا الدم الحمراء تقوم

بحمل األكسجين ،و خاليا الدم البيضاء تقوم بمهاجمة أي

عدوى تدخل الجسم سواء بكترية أو فيروسية أو طفيلية ،و
الصفائح الدموية تساعد الدم على التجلط في حالة الجرح و
النزيف.

فقر الدم الال نسيجي
األنيميا األبالستية ..Aplastic Anemia
األسباب واألعراض وطرق العالج

ويف حالة فقر الدم الال ن�سيجي  -الأنيميا
الأبال�ستية يتوقف النخاع العظمي عن
�إنتاج خاليا دم جديدة وه��ذا يعني قلة
الأك�سجني ال��ذي ي�صل للج�سم ،وزي��ادة
خطورة الإ�صابة بالعدوى ،وكذلك عدم
ال�سيطرة على النزيف عند حدوثه.

ويحتاج النخاع العظمي با�ستمرار �إلى
�إن��ت��اج خ�لاي��ا دم ج��دي��دة ل�ت�ح��ل حمل
اخلاليا القدمية .فخاليا الدم احلمراء
تعي�ش ملدة  120يوم ،ال�صفائح الدموية 7
�أيام ،و�أغلب خاليا الدم البي�ضاء تعي�ش
يوم واحد �أو �أقل.
ويف حالة فقر الدم الال ن�سيجي  -الأنيميا
الأبال�ستية يحدث تدمري للنخاع العظمي
مما يت�سبب يف نق�ص يف خاليا الدم التي
يتم �إنتاجها.

وظيفة يف غاية الأهمية فهو يحتوي على
خ�لاي��ا ت�سمى اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة التي
تعترب اخلاليا الأولية لت�صنيع باقي خاليا
الدم (خاليا الدم احلمراء ،خاليا الدم
البي�ضاء ،ال�صفائح الدموية).

و تتلخص أسباب تدمير
النخاع العظمي في اآلتي:

أسباب فقر ال��دم ال�لا نسيجي
 يحتوي جت��وي��ف ال�ع��دي��د م��ن ع�ظ��ام اجل�سم علىم��ادة �إ�سفنجية حمراء اللون ت�سمى النخاع العظمي
 .Bone marrowوال �ن �خ��اع العظمي له
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ال�ت�ع��ر���ض جل��رع��ات ع��ال�ي��ة من
الأ�شعة «�أثناء العالج الإ�شعاعي» �أو
ال�ع�لاج الكيميائي يف ح��االت عالج

�أمرا�ض الأورام ال�سرطانية.
التعر�ض ملواد كيميائية �سامة.
ا�ستخدام بع�ض الأدوية مثل بع�ض
�أدوية عالج الروماتويد وبع�ض �أنواع
امل�ضادات احليوية.
اختالل يف جهاز املناعة.
عوامل وراثية.
�أحيانا حت��دث الإ�صابة لأ�سباب
غري معروفة ت�سمى فقر ال��دم الال
ن�سيجي  -الأنيميا الأبال�ستية غري
معروفة ال�سبب.
أعراض و تشخيص فقر
الدم الال نسيجي  -األنيميا
األبالستية

تنتج فقر ال��دم ال�لا ن�سيجي  -الأنيميا

الأبال�ستية من نق�ص واحد �أو �أكرث من
خاليا ال��دم .وحت��دث الإ�صابة بالأنيميا
الأبال�ستية �إم��ا فج�أة �أو تدريجيا خالل
�أ�سابيع �أو �شهور .وبدون العالج قد يتطور
املر�ض و يهدد حياة املري�ض.
و تتضمن األعراض اآلتي:

انخفا�ض عدد كرات الدم احلمراء
ي�ؤدي �إلى الأنيميا مما يت�سبب يف:
ال�شعور العام بالتعب.
الدوخة وال�صداع.
�ضيق التنف�س عند القيام مبجهود.
�سرعة �ضربات القلب .ويرجع
ذل��ك �إل��ى �أن��ه عند ح��دوث نق�ص يف
عدد كرات الدم احلمراء ف�إن القلب
يزيد من �ضخه للدم حتى ي�ستطيع
ت�ع��وي����ض ال�ن�ق����ص يف ك� ��رات ال��دم
احلمراء وتو�صيل الأك�سجني �إلى كل
�أجزاء اجل�سم.
�شحوب لون اجللد.
ان �خ �ف��ا���ض ع���دد خ�ل�اي��ا ال ��دم
البي�ضاء ي�ؤدي �إلى:
 الإ�صابات املتكررة بالعدوى�سواء البكتريية ،الفريو�سية �أو غري
ذلك.
 ان�خ�ف��ا���ض ع��دد ال�صفائحالدموية ي�ؤدي �إلى:
 ظهور كدمات يف �أي جزء مناجل�سم بدون �أي �سبب وا�ضح.
 ظهور بقع �أو حبيبات �صغريةحمراء حتت اجللد.
 نزيف الأنف و نزيف اللثة. زيادة مدة النزيف عند الإ�صابةبجرح.

تشخيص فقر الدم الال
نسيجي  -األنيميا األبالستية
Diagnosis

ي�ت��م ت�شخي�ص م��ر���ض ف�ق��ر ال ��دم ال�لا
ن�سيجي  -الأنيميا الأبال�ستية من خالل:
 -حتليل �صورة دم كاملة Complete

النخاع العظمي يصنع خاليا الدم وفي حالة فقر الدم الال تنسجي
يحدث تدمير له فتتناقص خاليا الدم التي يتم إنتاجها
اإلصابة باألنيميا األبالستية تكون بالتعرض لجرعات عالية من
األشعة أو مواد كيميائية سامة أو اختالل بجهاز المناعة

 blood countيظهر نق�ص �شديد يف
ع��دد خاليا ال��دم احل �م��راء ،البي�ضاء،
وال�صفائح الدموية.
 عينة من نخاع العظام حيث ي�ستخدمالطبيب �إبرة �سميكة لأخذ عينة �صغرية
من العظم و النخاع من العظم احلرقفي
( �أعلى الفخذ ) � Hip boneأو �أي عظمة
ك�ب�يرة �أخ ��رى يف اجل���س��م .و ي�ت��م ذل��ك
با�ستخدام امل�خ��در املو�ضعي .ث��م يقوم
الطبيب �أخ�صائي الأمرا� ض Pathol o
 gistبفح�ص العينة حتت امليكرو�سكوب
حيث يظهر نق�ص يف عدد خاليا الدم عن
املعدل الطبيعي.
عالج فقر الدم الال نسيجي -
األنيميا األبالستية

ترتاوح �شدة مر�ض فقر الدم الال ن�سيجي
 الأنيميا الأبال�ستية من درجة ب�سيطة،متو�سطة� ،أو حادة «�شديدة».

يف احل ��االت احل ��ادة م��ن امل��ر���ض يكون
هناك نق�ص �شديد يف �أعداد خاليا الدم
مما يعر�ض حياة املري�ض للخطر و يحتاج
لدخول امل�ست�شفى فورا لأن العالج يف تلك
احلاالت يكون زرع النخاع العظمي� .أما
يف احل��االت الب�سيطة �أو املتو�سطة من
املر�ض فال حتتاج �إلى امل�ست�شفى ،و يتمثل
العالج يف نقل الدم و ا�ستخدام الأدوية.
وتتمثل طرق العالج يف الآتي:
نقل الدم
Blood transfusion

�أغلب املر�ضى امل�صابني بفقر الدم
ال�لا ن�سيجي  -الأنيميا الأبال�ستية
حتتاج �إلى النقل املتكرر للدم .فيتم
نقل خاليا الدم احلمراء �أو ال�صفائح
الدموية �أو االث�ن��ان معا تبعا حلالة
امل��ر���ض .و ال يعترب نقل ال��دم عالج
نهائي من املر�ض ،فهو فقط يعو�ض
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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تشخيص المرض يكون من خالل تحليل صورة دم كاملة تظهر
النقص في عدد الخاليا الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية
طرق العالج متعددة وتكون بنقل الدم أو استخدام أدوية مثبطة
لجهاز المناعة للعالج أو زرع النخاع العظمي

ومثال تلك الأدوي ��ة اجللوبولني امل�ضاد
ل�ل�خ�لاي��ا الثيمو�سي ة anti-thym o
 cyte globulin - Thymoglob ،linال�سيكلو�سبورين .cyclosporine
وي� �ت ��م ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ب �ج��ان��ب �أدوي � ��ة
الكورتيكو�ستريويد .Corticosteroids
منشطات النخاع العظمي
Bone marrow stimulants

هناك بع�ض الأدوي ��ة ت���ؤدي �إل��ى حتفيز
وتن�شيط النخاع العظمي لإنتاج خاليا دم
جديدة.
زرع النخاع العظمي Bone
marrow transplantation

النق�ص يف خاليا الدم التي ال يقوم
النخاع العظمي ب�إنتاجها و بالتايل
ي�سيطر ع�ل��ى �أع��را���ض نق�ص تلك
اخلاليا.
خاليا الدم الحمراء

:Red blood cells

نقــل خ�لاي��ا ال��دم احل �م��راء ي� ��ؤدي �إل��ى
ارت�ف��اع عددها بالدم و بالتايل تختفي
�أع��را���ض الأنيميــا و التعب ال��ذي يعاين
منه املري�ض .و يتم اختيار متربع تتطابق
ف�صيلة دم��ه مع ف�صيلة دم املري�ض .و
ت�ستمر اخلاليا املنقولة يف دم املري�ض
ملدة �شهر �أو �أكرث.
الصفائح الدموية :Platelets

يتم جتميع ال�صفائح الدموية بعد ف�صلها
م��ن دم امل�ت�برع بطريقة معينة ث��م يتم
�إعطائها للمري�ض.
20
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خاليا الدم البيضاء
:White blood cells

نظرا لق�صر عمر خاليا ال��دم البي�ضاء
يكون من ال�صعب نقلها للمري�ض .لذلك
يكون املري�ض معر�ض للعدوى ب�سهولة
فال يوجد يف دمه خاليا دم بي�ضاء تكفي
ملواجهة �أي عدوى يتعر�ض لها.
أدوية مثبطة لجهاز المناعة
Immunosuppressant drugs

يف بع�ض احل��االت يتم ا�ستخدام �أدوي��ة
مثبطة جلهاز املناعة للعالج لأنه قد يكون
�سبب الإ�صابة بفقر الدم الال ن�سيجي -
الأنيميا الأبال�ستية هو ا�ضطراب جهاز
املناعة فيبد�أ يف مهاجمة اخلاليا املوجودة
يف النخاع العظمي .فعند ا�ستخدام تلك
الأدوية تقوم بتثبيط ن�شاط جهاز املناعة
ف�لا ي��ؤث��ر على النخاع العظمي و يبد�أ
النخاع العظمي �إنتاج خاليا دم جديدة.

يتم ا�ستبدال النخاع العظمي للمري�ض
ب �ن �خ��اع ع�ظ�م��ي �أخ� ��ر ل���ش�خ����ص �سليم
(م �ت�برع) .يعترب زرع النخاع العظمي
هو اخليار الوحيد الناجــح يف احلاالت
احل ��ادة (ال���ش��دي��دة) م��ن مـــر�ض فقر
الدم الال ن�سيجي  -الأنيميا الأبال�ستية.
و ن�سبـــة جناحـــه �أك�ث�ر م��ن  %50من
احلـــاالت التي يكون فيها املتربع لي�س من
�أقارب املري�ض .وعندما يكون املتربع من
�أقارب املري�ض تزداد فر�صة جناح العالج
فبني ك��ل  5ح��االت يتم ع�لاج  4ح��االت
بنجاح.
عند �إي �ج��اد امل�ت�برع املنا�سب يتم عمل
الفحو�صات الالزمة له .ويتم ا�ستنفاذ
ال�ن�خ��اع العظمي للمري�ض با�ستخدام
الأ�شعة �أو �أدوي��ة كيميائية .ثم يتم �أخذ
ال�ن�خ��اع العظمي م��ن امل �ت�برع بطريقة
جراحية .بعد ذل��ك يتم �إدخ��ال النخاع
العظمي يف دم املري�ض من خالل الوريد.
فينتقل ال�ن�خ��اع العظمي �إل��ى جتاويف
ال�ع�ظ��ام ث��م ي �ب��د�أ يف ت�ك��وي��ن خ�لاي��ا دم
جديدة خالل � 4 - 3أ�سابيع.
وحتتاج عملية زرع النخاع العظمي املكوث
يف امل�ست�شفى فرتة طويلة مع تناول بع�ض
الأدوي��ة التي متنع رف�ض اجل�سم للنخاع
العظمي املنقول له.

�أمرا�ض

التهاب الكبد الفريو�سي هو �أحد الأمرا�ض
املعدية التي ت�سببها الفريو�سات وت�سبب
ال�ضرر خلاليا الكبد ،قد يكون ال�ضرر
ال�ن��اجت م��ؤق�ت� ًا وق��د ي�ك��ون دائ �م �اً .يتميز
التهاب الكبد الفريو�سي ب��وج��ود خاليا
االلتهاب داخل �أن�سجة الكبد.
واالل �ت �ه��اب ال�ك�ب��دي ال�ف�يرو��س��ي ي�صيب
اجل���س��م ب��ال�يرق��ان �( jaundiceصفرة
اجللد) وال�سيما ل��دي الأط�ف��ال .وهناك
خم�سة �أنواع من االلتهاب الكبدي هم (�أ،
ب ،ج ،د ،هـ) كما توجد �أنواع �أخرى غري
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م�صنفة �أو غري وا�ضحة االرتباط باملر�ض
مثل فريو�س التهاب الكبد  .Gبع�ض الأنواع
تنتقل باالت�صال اجلن�سي ،وال�سبب ال�شائع
يف م��وت املر�ضي بالفريو�سات الكبدية
الف�شل الكبدي احلاد مما ي�ؤدي للغيبوبة
واملوت.
ويكون االلتهاب ل��دى الأط�ف��ال �أق��ل حدة
لكنه قد يولد فيما بعد تليف كبدي وتلفا
ب�أن�سجة الكبد �أو الف�شل الكبدي .وال يوجد
عالج خا�ص لاللتهاب الكبدي الفريو�سي.
عندما ي�صاب الكبد بااللتهاب الكبد

الفريو�سي  viralمتوت خالياه قد ي�ؤدي
�إل ��ى م�ضاعفات خمتلفة ،فقد ي�صاب
املري�ض بالنزيف املتكرر نظر ًا لقلة �إفراز
الكبد لعوامل التجلط .ينتقل االلتهاب
الكبدي �أ عن طريق مالم�سة ب��راز وبول
ول �ع��اب امل��ري ����ض .واالل �ت �ه��اب ال�ك�ب��دي
بفريو�س التهاب الكبد ب وج ود ينتقالن
من عمليات نقل الدم.
التهاب الكبد أ ()A

فريو�س التهاب الكبد الوبائي (�أ) �شديد
ال �ع��دوى ولكنه ن� ��ادر ًا م��ا ي�ك��ون مميتاً،

وتكرث العدوى بني الأطفال ويف التجمعات
ال�سكانية الكبرية والفقرية و�أثناء ال�سفر
�إلى بلدان ينت�شر فيها.
ي�ت��واج��د ال�ف�يرو���س يف ب ��راز الأ�شخا�ص
امل�صابني بالتهاب الكبد الوبائي (�أ)،
وتنت�شر ال�ع��دوى ع��ادة م��ن �شخ�ص �إل��ى
�شخ�ص عن طريق الأكل وال�شرب امللوثني
بهذا الفريو�س من �شخ�ص م�صاب به،
كما تنتقل العدوى عن طريق تناول غذاء
غري املطهي كبع�ض الأطعمة التي ت�أكل
نيئة مثل املحار واخل�ضار والفواكه التي
ت�ؤكل بدون تق�شري� ،أو بعد غ�سل الطعام
مباء ملوث.
أعراضه

و�أعرا�ض االلتهاب الكبدي �أ  :ال�شعور ب�آالم
باجل�سم والبول غامق اللون(كال�شاي)
والإ� �س �ه��ال واحل�م��ى وال�ضعف والغثيان
والقيء والريقان (ا�صفرار اجللد وبيا�ض
العني) وفقدان ال�شهية والرباز فاحت اللون.
و�سببه �شرب مياه ملوثة �أو الثلج �أو تناول
الأ�سماك البحرية النيئة واخل�ضراوات
والفواكه (التي مل تغ�سل جيدا) ونادر ًا ما
يكون اللعاب وال�سائل املنوي والإف��رازات
املهبلية والبول �سبب ًا يف انتقال املر�ض.
م��ن �أه� ��م �أع ��را� ��ض االل �ت �ه��اب ال�ك�ب��دي
ال�ف�يرو��س��ي  Aاجل�ف��اف ال�شديد نتيجة
ال �ق��يء وت���ش��و���ش يف ال�ت�ف�ك�ير وال�ن�ع��ا���س
ال�شديد �أو ف�ق��دان ال��وع��ي وت��ورم الوجه
واليدين والقدمني والكاحلني وال�ساقني
والأذرع واحتجاز امل��اء باجل�سم وحدوث
نزيف بالأنف �أو بالفم �أوال�شرج �أو حتت
اجللد.
العالج

ين�صح الأطباء مر�ضى االلتهاب الكبدي
بتناول �سعرات عالية من الربوتينات مع
جتنب جفاف اجل�سم وال�سيما يف حالة

التهاب الكبد الفيروسي هو أحد األمراض المعدية التي تسببها
الفيروسات وتسبب الضرر لخاليا الكبد
األطباء ينصحون المرضى بتناول سعرات عالية من البروتينات
وتجنب جفاف الجسم والسيما في حالة القيء

ال�ق��يء .وين�صح بتناول امل��اء وال�شوربة
وع �� �ص�ير ال �ف��واك��ه م ��ع جت �ن��ب اخل �م��ور
والأدوية التي قد ت�صيب الكبد بالتلف .ويف
حالة ظهور هر�ش باجللد يدهن ب�سوائل
ملطفة .مع �أخذ االحتياطات الوقائية عند
مالم�سة املري�ض �أو برازه ،بغ�سل الأيدي
باملاء ال�ساخن وال�صابون .وللوقاية ميكن
�أخ��ذ م�صل )immune globulin (IG
خ�لال �إ��س�ب��وع�ين م��ن اح�ت�م��ال الإ��ص��اب��ة
بفريو�س  .Aوم�صل االلتهاب الكبدي A
لي�س ل��ه مفعول يف حالة وج��ود املر�ض.
وتبد�أ الأعرا�ض تزول يف خالل �إ�سبوعني
من املر�ض وخاللها يكون ب��راز املري�ض
معدياً .وهذا الفريو�س  Aهو �أق ّل خطورة
من البقية.
التهاب الكبد الفيروسي ب

يعترب ال�ت�ه��اب ال�ك�ب��د ال�ف�يرو��س��ي (ب)
م�شكلة �صحية عاملية رئي�سية.
فمن بني � 300,000شخ�ص ي�صابون بهذا
املر�ض ميوت تقريبا حوايل  5,900منهم
حيث يق�سمون �إلى  4,000ب�سبب التليف
الكبدي 1,500 ،من �سرطان الكبد ،و400
من تطور التهاب الكبد.
أعراض اإلصابة

ت�ب��د�أ الأع��را���ض بالظهور بعد الإ�صابة
ب��ال �ف�يرو���س ب� �ـ  120-60ي� ��وم .تظهر
الأع��را���ض فقط يف  %50م��ن امل�صابني
البالغني� ،أم��ا بالن�سبة للر�ضع والأطفال
فن�سبة ظهور الأعرا�ض تكون يف الغالب
�أقل .بع�ض النا�س ي�صبحون مر�ضى جدا
بعد �إ�صابتهم ب��ال�ف�يرو���س .والأع��را���ض

املر�ضية ميكن �أن ت�شمل يرقان (ا�صفرار
اجل�ل��د وال �ع�ين),حت��ول ال�ب��ول �إل��ى اللون
ال��داك��ن كلون ال���ش��اي،حت��ول ال�ب�راز �إل��ى
اللون الفاحت.
الأع��را���ض الأول�ي��ة ك�أعرا�ض الأنفلونزا:
فقدان ال�شهية� ،ضعف عام و�إعياء ،غثيان
وقيء حمى� ،صداع �أو �أمل يف املفا�صلطفح
ج�ل��دي �أو ح�ك��ة� ،أمل يف اجل ��زء الأمي��ن
العلوي من البطن
ت�شبه �أعرا�ض االلتهاب الكبدي الفريو�سي
(ب) �أعرا�ض االلتهاب الكبدي عالوة علي
الآالم يف املفا�صل والع�ضالت .ويف ن�سبة
ت�تراوح بني  %10 - 5من املر�ضى الذين
ي�ستمر عندهم الفريو�س كمر�ض مزمن
وبعد عدة �سنوات ي�صيب الكبد بالتليف
واملعدة ت�صاب بالدوايل التي ت�سبب القيء
املدمم والإ�صابة بالف�شل الكبدي والأورام
ال�سرطانية.
�إذا مل تكن الإ�صابة بفريو�س (ب) حادة
�أو مزمنة فالأ�شخا�ص امل�صابون بالعدوى
��س��وف ي�ت�ع��اف��ون م��ن امل��ر���ض يف غ�ضون
�أ�سبوع �أو �شهر ،والأط �ف��ال �أق��ل عر�ضة
للإ�صابة باملر�ض ب�شكل خطري ،ف�أكرث
م��ن  %95م��ن البالغني والأط �ف��ال الذين
يتعر�ضون للمر�ض يتعافون مت��ام��ا وال
يخرجون ب�أية �إ�صابة ،بل تطور �أج�سامهم
م�ضادات حتميهم من املر�ض يف امل�ستقبل.
ينتقل املر�ض لـ  %5من املواليد عن طريق
يكن حامالت للفريو�س،
�أمهاتهم الالتي َّ
وه��ذه الفئة �ستتعافى من امل��ر���ض .ومن
ب�ين  %40م��ن امل�صابني واح��د م��ن �ستة
�أ��ش�خ��ا���ص �سيكونون ع��ر��ض��ة للإ�صابة
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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ب�سرطان الكبد.
الوقاية

ميكن الوقاية من العدوى بوا�سطة لقاح
التهاب الكبد الفريو�سي B
التهاب الكبد الفيروسي ج

ينتقل الفريو�س امل�سبب لاللتهاب الكبدي
(ج) ب�شكل �أ�سا�سي م��ن خ�لال ال��دم �أو
منتجات الدم امل�صابة بالفريو�س .طبق ًا
ملنظمة ال�صحة العاملية ،ف ��إن  %80من
24
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املر�ضى امل�صابني يتطورون �إل��ى التهاب
الكبد املزمن .ومنهم ح��وايل  20باملائة
ي�صابون بتليف كبدي ،ومن ثم  5باملائة
منهم ي�صابون ب�سرطان الكبد خالل
الع�شرة �سنوات التالية حالياً ،يعترب الف�شل
الكبدي ب�سبب االل�ت�ه��اب الكبدي (ج)
املزمن ال�سبب الرئي�سي لزراعة الكبد يف
الكثري من الدول و�أهمها الواليات املتحدة
الأمريكية ويكلف ما يقدر بـ  6000مليون

دوالر �سنويا يف النفقات الطبية ووق��ت
العمل املفقود.
تظهر الإ� �ص��اب��ة ب��ال�ف�يرو���س ع�ل��ى �شكل
ال�ت�ه��اب ك�ب��دي ح��اد يتميز ب��إع�ي��اء عام
وفقدان لل�شهية وغثيان وقئ و�آالم ج�سدية
وح� ��رارة خفيفة وب ��ول ق��امت ب��الإ��ض��اف��ة
للإثارة اجللدية التي لوحظ �أنها م�ؤ�شر
لكل �أم��را���ض الكبد الفريو�سي ،ت�ستمر
الإ�صابة لعدة �أ�سابيع بعدها يبد�أ املري�ض

يف التعايف تدريجي ًا يف معظم احل��االت
ولكن هناك بع�ض احل��االت التي حتدث
فيها �أ� �ض��رار للكبد ق��د ت���ؤدي �إل��ى ف�شل
كبدي والوفاة.
تنت�شر العدوى بفريو�س االلتهاب الكبدي
(ج) يف ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل ح�ي��ث �أك�ثر
من  170مليون �شخ�ص م�صابون بهذا
الفريو�س .ومعظمهم م�صابون ب�أمرا�ض
الكبد املزمنة .الإ�صابة املزمنة ب�أعرا�ضها
�أو بالرتافق م��ع التهاب �أم��را���ض الكبد
املزمن قد تقود �إلى ت�شمع الكبد بعد عدة
�سنوات م��ن امل��ر���ض� .أي�ضا ه��ذا النمط
م��ن اال��ص��اب��ات ق��د ي� ��ؤدي ب�شكل درام��ي
�إلى الإ�صابة ب�سرطان الكبد لذلك يطلب
من مر�ضى الكبد املزمن جتنب تعاطي
الكحول ك�أحد املعجالت يف ح��دوث هذه
الأمرا�ض اخلطرية.
غالب ًا ما يحتاج مر�ضى االلتهاب الكبدي
املزمن (ج) �إل��ى زراع��ة الكبد .وينتقل
ال�ف�يرو���س بتعر�ض م��ا حت��ت اجل�ل��د لدم
ملوث و�سوء ا�ستعمال احلقن امللوثة به
وال�سيما نقل الدم �أو الوخز بالإبر ال�صينية
�أوالو�شم �أو �شفرات احلالقة �أو معدات
الأ� �س �ن��ان والغ�سيل ال�ك�ل��وي وا�ستعمال
املناظري الداخلية ،كما ينتقل الفريو�س
م��ن اللعاب بن�سبة �ضئيلة �إذ ًا �صادف
وجود جروح اوت�شققات داخل الفم% 20 .
من املزمنني امل�صابني باملر�ض م�صابون
بتليف كبدي من بينهم  % 4–1م�صابون
ب�سرطان خاليا الكبد �سنويا.
التهاب الكبد الفيروسي د

ي�سمى �أي�ضا بفريو�س الدلتا ال ي�ستطيع
اال�ستن�ساخ والتكاثر �إال بوجود فريو�س �أخر
هو فريو�س التهاب الكبد (ب) ،لذلك ف�إن
فريو�س التهاب الكبد الوبائي (د) يوجد
ويظهر مرتافق ًا دائما مع التهاب الكبد
الوبائي (ب)  .يوجد الفريو�س (د) عند

إذا لم تكن اإلصابة بفيروس (ب) ح��ادة فاألشخاص المصابون
سوف يتعافون في غضون أسبوع أو شهر
 %80من المرضى المصابين بااللتهاب الكبدي ج يتطورون إلى
التهاب الكبد المزمن و 20بالمائة يصابون بتليف كبدي

 %8من امل�صابني بالتهاب الكبد الوبائي
(ب) وعند �أقل من  %2من حاملي فريو�س
التهاب الكبد الوبائي (ب).
ينتقل التهاب الكبد ال��وب��ائ��ي (د) عن
ط��ري��ق ن�ق��ل ال ��دم �أو منتجاته �أو عرب
االت���ص��ال اجلن�سي .ال�ع��وام��ل امل�ساعدة
على انتقاله ت�شبه العوامل امل�ساعدة على
انت�شار ف�يرو���س التهاب الكبد الوبائي
(ب) .واملدمنون على املخدرات عن طريق
احلقن هم �أكرث امل�صابني.الوقاية
ميكن الوقاية من العدوى عن طريق منع
ع��دوى االلتهاب الكبدي (د) عن طريق
لقاح التهاب الكبد الفريو�سي B
التهاب الكبد الفيروسي هـ

يعترب م��ن الأم��را���ض الوبائية املرتبطة
بتلوث املياه ،وينتقل ه��ذا الفريو�س �إلى
الإن�سان عن طريق الفم بوا�سطة امل�أكل
وامل�شرب امللوثني .ولأن الفريو�س يخرج
من ج�سم امل�صاب عن طريق الرباز فعادة
يكون �سبب العدوى مياه ال�شرب امللوثة
مب�ي��اه ال���ص��رف ال�صحي .ت�ت�راوح فرتة
ح�ضانة الفريو�س بني �أ�سبوعني و� 9أ�سابيع.
ويعترب الأ�شخا�ص بني � 40-15سنة �أكرث
عر�ضة للإ�صابة به .الن�ساء احلوامل �أكرث
املعر�ضني وب�شكل خا�ص للإ�صابة بهذا
الفريو�س وتكون ن�سبة الوفاة لديهن �أعلى
بكثري� ،إذ رمبا ت�صل �إلى  %20مقارنة ب�أقل
من  %1عند الآخرين.
ال يوجد فرق �سريري بني التهاب الكبد
الوبائي (هـ) والتهاب الكبد الوبائي (�أ).
ي�سبب الفريو�س (هـ) التهاب ًا كبدي ًا حاد ًا

يزول تلقائياً.
التهاب الكبد الفيروسي ()G

اك�ت���ش��ف ال �ف�يرو���س ع ��ام  1996ول�ك��ن
املعلومات امل�ت��وف��رة عنه م��ا زال��ت قليلة
وه��ي قيد البحث والدرا�سة .ك��ان يعتقد
�سابق ًا �أنها ت�صيب الكبد م�سببة التهاب ًا
كبدي ًا فريو�سي ًا �إال �أن الدرا�سات الالحقة
مل ت�ستطع ربطها باملر�ض ب�شكل قاطع
وامل �ع �ل��وم��ات امل �ت��وف��رة ح��ال �ي � ًا ع ��ن ه��ذا
الفريو�س رمبا تتغري يف امل�ستقبل مع ظهور
نتائج الأبحاث املنتظرة.
ينتمي الفريو�س �إل��ى عائلة الفريو�سات
امل�صفرة وي�شبه يف تركيبه و�شكله الفريو�س
امل�سبب الل�ت�ه��اب ال�ك�ب��د ال�ف�يرو��س��ي ج.
ينتقل الفريو�س عرب نقل الدم واالت�صال
اجلن�سي ورغم �أنه قد مت اكت�شافه يف عدة
حاالت �إ�صابة بالتهاب الكبد املزمن �إال �أن
ربطه باملر�ض غري �أكيد� .أظهرت بع�ض
الدرا�سات على مر�ضى الإيدز �أن املر�ضى
امل�صابني بعدوى م�ضاعفة بفريو�س نق�ص
املناعة وفريو�س التهاب الكبد الفريو�سي
� Gأن زمن البقاء (مدة بقاءهم �أحياء)
تكون �أط��ول ممن هم م�صابون بفريو�س
نق�ص املناعة وحده.
تبلغ ن�سبة حاملي ال�ف�يرو���س الأ�صحاء
املتربعني بالدم يف �أمريكا  %2ولكن ال
تظهر عليهم �أية �أعرا�ض مر�ضية-90 ،
 %100م��ن حاملي ال�ف�يرو���س ب��ه ت�صبح
�إ�صابتهم مزمنة ولكنه ن��ادر ًا ما ي�سبب
مر�ض ًا مزمنا �شديد ال�ضرر مقارنة بعائلة
الفريو�سات الكبد الأخرى.
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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توعية

تعد الطائرات بيئة خصبة اللتقاط البكتيريا والجراثيم،
واإلص��اب��ة بالعدوى بالعديد من األم��راض الخطيرة،
وخاصة في الرحالت الطويلة التي تحمل على متنها
مئات ال��رك��اب لعدة ساعات ضمن مساحة ضيقة،
ناهيك عن إعادة تكرير واستخدام الهواء في الطائرة ،
وفق ما قالت صحيفة الوطن الكويتية في تقرير لها
مؤخراً .

نصائح تحميك من
الجراثيم أثناء السفر جواً
ول� �ل� �ح� �م���اي���ة م�� ��ن ه� ��ذه
امليكروبات ،ال بد من اتباع
بع�ض الإج��راءات الوقائية
ال��ت��ي ت �ق �ل��ل م ��ن اح �ت �م��ال
الإ� �ص��اب��ة م��ن الأم��را���ض،
وحت� �م ��ي م� ��ن اجل��راث��ي��م
والبكترييا ،لي�صل امل�سافر
�إل��ى وجهته �سليم ًا معافى
دون �أن يتعر�ض لأي مر�ض
ق��د ت �ك��ون ل��ه م�ضاعفات
خطرية.
وتقدم �صحيفة ديلي ميل
ال�ب�ري �ط��ان �ي��ة �أه�� ��م ه��ذه
الإجراءات الواجب اتباعها
ع�ل��ى م�تن ال �ط��ائ��رة ط��وال
الرحلة.
 -1طاوالت الطعام
تعد طاوالت تقدمي الطعام
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املو�ضوعة �أم ��ام ال��رك��اب،
من �أك�ثر الأم��اك��ن تعر�ض ًا
للتلوث على منت الطائرة،
ويف بع�ض الأح��ي��ان تلج�أ
الأم � � �ه� � ��ات �إل�� � ��ى ت �غ �ي�ير
احلفا�ضات املت�سخة على
هذه الطاوالت ،كما �أنها ال
تنظف �سوى مرة واحدة يف
اليوم ،لذلك من ال�ضروري
ا�ستخدام مناديل معقمة
مل�سحها وحم ��اول ��ة جتنب
مالم�ستها ب�شكل مبا�شر.
� -2شرب املاء
ي� � � ��ؤدي ن� �ظ ��ام ال �ت �ك �ي �ي��ف
وان�خ�ف��ا���ض ال��رط��وب��ة على
م�تن ال�ط��ائ��رة �إل��ى جفاف
ال�سوائل يف اجل�سم ،لذلك
يجب تعوي�ض هذه ال�سوائل

ع��ن ط��ري��ق ت �ن��اول كميات
كبرية م��ن امل�ي��اه ،وين�صح
بكوب �أو اثنني من املاء كل
�ساعة للحفاظ على رطوبة
اجل�سم.
 -3بخاخ الأنف
ت�سبب ال��رط��وب��ة على منت
ال��ط��ائ��رة �أي�����ض�� ًا ج�ف��اف
الأن��ف ،مما يجعله عر�ضة
لنمو اجلراثيم والبكترييا
ب �� �ش �ك��ل ���س��ري��ع ،وي�ف���ض��ل
ا� �ص �ط �ح��اب ب� �خ ��اخ طبي
ل�ل�أن��ف للتخل�ص م��ن هذه
امل�شكلة.
 -4النفخة
ي�شعر الكثري من امل�سافرين
ع� �ل ��ى م �ت��ن ال � �ط� ��ائ� ��رات

مب�شاكل ه�ضمية ع��دي��دة
�أهمها النفخة ،وذلك نتيجة
لتغري �ضغط ال �ه��واء على
م�تن ال�ط��ائ��رة ،وللتخل�ص
م��ن ه��ذه امل�شكلة ين�صح
ب�ت�ج�ن��ب ت��ن��اول ال��وج �ب��ات
الثقيلة قبل موعد الرحلة،
بالإ�ضافة �إلى تناول حبوب
الربوبيوتيك التي ت�ساعد
على �إنتاج البكترييا املفيدة
وب��ال �ت��ايل ت�سهيل عملية
اله�ضم.
 -5البطانيات
ين�صح ب�إح�ضار بطانيات
على الرحالت التي يرغب
فيها امل�سافر بالنوم ،لأن
البطانيات امل��وج��ودة على
ال� �ط ��ائ ��رة ت �� �س �ت �خ��دم من

ق�ب��ل ع��دة م�سافرين قبل
�أن يتم غ�سلها وتنظيفها،
وت ��ؤك��د �إح���دى امل�ضيفات
�أن البطانيات والو�سائد
النظيفة تخ�ص�ص فقط
لركاب الدرجة الأولى.
 -6توجيه التكييف
نحو الوجه
�أظهرت �إح��دى الدرا�سات
�أن اجل��راث��ي��م امل�ح�م��ول��ة
ج�� � ��واً ،ه� ��ي واح�� � ��دة م��ن
�أك�ب�ر اث �ن�ين م��ن م���ص��ادر
ال �ع��دوى ب��الإن�ف�ل��ون��زا على
م�ت�ن ال� �ط ��ائ ��رة ،ويف ظل
قلة عملية ت��دوي��ر ال�ه��واء،
تتحول الطائرة �إل��ى مكان
خ�صب لنمو الفريو�سات
والبكترييا ،لذلك يف�ضل
ت��وج��ي��ه ف �ت �ح��ة ال �ت �ح��وي��ة
م �ب��ا� �ش��رة ب ��اجت ��اه ال��وج��ه
لتجنب التقاط العدوى.

 -7م���اذا ت��أك��ل على
الطائرة؟
ال حت �ت��وي ال��وج �ب��ات التي
ت �ق��دم ع�ل��ى م�تن ال�ط��ائ��رة
ع� �ل���ى ال� �ك� �م� �ي���ات ال� �ت ��ي
ي �ح �ت��اج �ه��ا اجل�����س��م م��ن
العنا�صر الغذائية ،وين�صح

ب��ا��ص�ط�ح��اب بع�ض �أن ��واع
ال �ف��واك��ه يف ح�ق�ي�ب��ة ال�ي��د
كالتفاح وامل��وز والع�صائر
لتعوي�ض النق�ص.
 -8تعقيم اليدين
ي� ��ؤك ��د ال��دك��ت��ور ت���ش��ارل��ز
جريبا �أن مرحا�ض الطائرة

م��ن �أك �ث�ر الأم ��اك ��ن ال�ت��ي
ميكن �أن يرتادها الإن�سان
تلوثاً ،وه��ذا ما يدعو �إلى
غ�سل اليدين ج�ي��د ًا باملاء
وال�����ص��اب��ون ،ب��الإ� �ض��اف��ة
�إل��ى ا�ستخدم معقم جيد
للق�ضاء على اجلراثيم.
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مرضى الثالسيميا لـ (األيام):

نطالب بزيادة عدد األسرة وضبط
المواعيد وتطوير الخدمات بـ (السلمانية)
يشكو عدد من مرضى فقر الدم «الثالسيميا» من عدم اهتمام يتعرضون له في مركز
أمراض الدم الوراثية .وطالب المرضى بتوسعة القسم وزيادة عدد الغرف واألسرة
الستقبال المصابين بالثالسيميا ،موضحين أن عددهم يفوق  150مريضاً من مختلف
األعمار فيما يفوق ذلك العدد حاملي المرض..
مستنكرين في ذات الوقت نقص االسرة والتي يصل عددها  6أسرة في غرفة واحدة،
مريضا يراجع قسم امراض الثالسيما بمجمع
ً
فكيف لـ  6أسرة ان تغطي قرابة 150
السلمانية الطبي يحتاجون للتنويم بشكل دائم.

ونقلوا خالل زيارتهم ل�صحيفة «الأيام»
م�ع��ان��ات�ه��م وم ��ا ي���ش�ه��دون��ه م��ن ع��دم
االهتمام من قبل املعنيني بظروفهم،
مبينني �أن��ه وللأ�سف ف��إن �إدارة جممع
ال�سلمانية ال�ط�ب��ي ومب��ا تفر�ضه من
قوانني غري مرنة يف حق املر�ضى وعدم
توافر الكادر يف �أوق��ات خمتلفة يحول
دون ا�ستمرارية حياتهم ب�شكل طبيعي،
فمنا من توقف عن درا�سته ،ومنا من
خ�سر وظيفته ،ومنا من �أهمل �صحته يف
�سبيل الدرا�سة �أو العمل.
و�أكدوا حاجتهم املا�سة الى دعم اجلميع
خا�صة امل�س�ؤولني يف وزارة ال�صحة لرفع
معنوياتهم واعطائهم مزيدً ا من الثقة.،
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م ��ؤك��دي��ن �أن ال��و� �ض��ع احل���ايل ي�شهد
تهمي�شا لنا نحن مر�ضى الثال�سيميا
وعدم االكرتاث ب�أرواحنا ،واذا �أزهقت
روح مري�ض منا يكون ال�صوت الغالب
ه��و ال�صمت امل�ط�ب��ق ،م�ضيفني «نعم
هناك الكثري من ال��وع��ود ولكنه يبقى
جم��رد ك�لام يقال من دون �أي �إج��راء
متخذ».
وطالبوا ب�ضرورة توافر العالج يف �أوقات
خ��ارج وق��ت ال ��دوام الر�سمي ومتديد
الفرتة لأكرث من يوم يف الأ�سبوع لتنا�سب
اجلميع ،م�شريين ال��ى ان��ه يف ال�سابق
كان ب�إمكان املري�ض زي��ارة امل�ست�شفى
 3م��رات �أ�سبوعيًا ع���ص��ر ًا ومت �إل�غ��اء

هذا الدوام ويتوافر الآن مرة واحدة يف
الأ�سبوع �أحيانًا وهناك امكانية لإلغائه
�إذا مل يتواجد �أكرث من مري�ضني.
وق��ال��ت امل��ري �� �ض��ة م�ل�ي�ح��ة حم �م��ود يف
ت�صريح لـ «االي��ام»�« :إننا ومنذ نعومة
�أظ��ف��ارن��ا ال ن�ن�ك��ر ف���ض��ل م�ست�شفى
ال�سلمانية الطبي من بعد اهلل عز وجل
يف احل �ف��اظ ع�ل��ى �صحتنا وا��س�ت�ق��رار
و�ضعنا الطبي».
وقالت« :ابتالنا اهلل عز وجل باملر�ض
واحلمد هلل فمن �أحبه اهلل ابتاله ولكن
مل نتوقف �أبدً ا عند هذا احلد ،فالكثري
منا وهلل احلمد �أف��راد منتجون ورافعو
لراية البحرين ون��رى �أنف�سنا �سفراء

لوطننا الغايل».
و�أ� �ض��اف��ت ن�ح��ن يف ب�ل��د ك�ف��ل د��س�ت��وره
العالج لكل مواطن بكل عزة وكرامة ومل
يبخل بعالج �أجنبي �أو مقيم على �أر�ضه
فيكف ين�سى �أبناءه؟.
و�أ�ضافت �أننا كمر�ضى مل ولن نرف�ض
ع�لاجً ��ا �شافيًا مل��ا ابتلينا ب��ه ،ولكننا
نحتاج �إلى �أكيا�س من الدم ب�شكل دوري
للمحافظة على حياتنا و�صحتنا ،ولكن
للأ�سف �إدارة امل�ست�شفى مبا تفر�ضه من
قوانني غري مرنة يف حق املر�ضى وعدم
توافر الكادر يف �أوق��ات خمتلفة حتول
دون ا�ستمرارية حياتنا ب�شكل طبيعي.

وتابعت :فمنا من توقف عن درا�سته،
ومنا من خ�سر وظيفته ،ومنا من �أهمل
�صحته يف �سبيل الدرا�سة �أو العمل.
وب��دوره ،حتدث املري�ض علي الع�صفور
ع��ن م�شكلة امل��واع�ي��د ،م�شري ًا ال��ى ان
املواعيد دائما غري متوافرة فمن يفوته
موعد ال ميكنه ان يح�صل على موعد
قريب �آخ��ر وذل��ك ام��ر يعر�ض حياتنا
ل�ل�خ�ط��ر ،م�ضيفا «ي �ت��م ف��ر���ض نظام
طويل لكل مرة نحتاج فيها الى معاجلة
م��ن امل�ست�شفى دون م��راع��اة و�ضعنا
ال�صحي».
و�أ�ضاف الع�صفور �أن نقل الدم من و�إلى

املخترب وبنك الدم لي�ست من م�س�ؤولية
املري�ض ،و�إمن��ا هي م�س�ؤولية املوظف
املعني ب��وزارة ال�صحة ،وذل��ك ملا فيه
من م�س�ؤولية وخطر يف حني اختالط �أو
�ضياع العينات.
و�شكا �أي�ضا من طول الفرتة بني �إمتام
�إج ��راءات املواعيد وطلب ال��دم ،حيث
املدة طويلة جداً.
وبح�سب ق��ول��ه ف ��إن��ه ال مي�ك��ن ملري�ض
الثال�سيميا حتمل هذه املدة التي ت�شكل
خطر ًا على �صحتنا وحياتنا كمر�ضى
ثال�سيميا الن الدم ي�صل عندها الى 7
و�أقل.
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م�ؤمتر

نائب رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد سعيد طبارة ذكر أن الجامعة عقدت لقاءها
الثاني مع مرضى فقر الدم المنجلي «السكلر» وذويهم في  20أبريل الماضي ،لتطلعهم على
مستجدات ونتائج المرحلة األولي من مشروع األبحاث اإلكلينيكية الذي أطلقته جامعة
الخليج العربي بالتعاون شركائها المحليين والدوليين أواخر العام  ،2015لبحث إمكانية
استفادة مرضى «السكلر» من دواء جديد يخفف من آالم نوبة السكلر.

جامعة الخليج العربي تعقد لقاءها الثاني

مع مرضى السكلر للتعريف بنتائج
وتطورات مشروع األبحاث اإلكلينيكية
ونوه الدكتور طباره بقدرة
ال �ت �ط��ورات التكنولوجيا
احلديثة على �إيجاد احللول
البديلة للمر�ضى ،بف�ضل
ا�ستمرار البحث العملي
وال� �ت� �ج���ارب ال �� �س��ري��ري��ة
واالب � �ت � �ك� ��ارات ال �ط �ب �ي��ة،
مو�ضحا �أن ه��ذا امل�شروع
ي��رك��ز ع�ل��ى درا���س��ة �أح��د
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الأمرا�ض الوراثية ال�سائدة
يف دول اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي،
وهو جزء من دور اجلامعة
الإ�سرتاتيجي يف الت�صدي
للق�ضايا ال�صحية امل�ؤرقة
يف دول جم�ل����س ال�ت�ع��اون
لدول اخلليج العربية.
وم���������ن ج������ان������ب������ه� ،أ�������ش������ار
م����دي����ر م����رك����ز الأب����ح����اث

الإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي���ة ال���دك���ت���ور
عادل مذكور �إلى �أن اللقاء
ه��دف �إل��ى �إط�لاع مر�ضى
«ال���س�ك�ل��ر» وذوي��ه��م على
ف��وائ��د م���ش��روع ال��درا��س��ة
ع�ل��ى دواء «��س�ي�ف��وب��ري��ن»
ال � ��ذي جن ��ح يف تخفيف
حدة �آالم نوبة ال�سكلر لدى
ع��دد من املر�ضى يف عدد

م��ن ال���دول ال�ت��ي �شاركت
يف امل���ش��روع ،م��ن دون �أن
ت���س�ج��ل �أي م���ض��اع�ف��ات
�صحية �أو �أعرا�ض جانبية
طوال الفرتة املا�ضية.
داع�� �ي� ��ا امل���ر�� �ض���ى �إل� ��ى
الإ�ستفادة من امل�شروع من
خ�لال ال�ت�ط��وع للم�شاركة
يف ال� ��درا� � �س� ��ة ل �ل �خ��روج

• خالد طبارة
ب �ت �� �ص��ورات وا� �ض �ح��ة عن
فاعلية دواء «�سيفوبرين» يف
تخفيف حدة الآم مر�ضى
«ال�سكلر» ،خ�صو�ص ًا و�أن
النتائج الأولية اكدت قدرة
ال ��دواء على تقلي�ص مدة
ب�ق��اء امل��ري����ض يف امل�شايف
ال�صحية وتقلي�ص ع��دد
جرعات م�سكنات الأمل �إلى
�أكرث من الن�صف ،وهو ما
اعتربه فريق البحث نقله
ن��وع�ي��ة واع���دة يف ال�ع�لاج
امل�ستقبلي ملر�ضى ال�سكلر.
ول�ف��ت م��ذك��ور �إل��ى اللقاء
�سيعرف ب�أهداف امل�شروع
ونتائج املرحلة الأول�ي��ة يف
ك��ل ال � ��دول امل �� �ش��ارك��ة يف
امل�شروع �آخ��ر التطورات،
بالإ�ضافة عر�ض تو�صيات
اللجنة الطبية امل�ستقلة التي
راجعت �سالمة ا�ستخدام
دواء «�سيفوبرين» برئا�سة
ال�ب�رف�����س��ور ال�ب�ري �ط��اين
ديفيد ري�س.
وم���������ن ج����ان����ب����ه����ا ق����ال����ت
ا�ست�شارية ط��ب الأط��ف��ال

•د .عادل مذكور
و�أم����را�����ض ال�����دم مبجمع
ال���������س����ل����م����ان����ي����ة ال���ط���ب���ي
ال����دك����ت����ورة جن�����اة م��ه��دي
علي �أن مملكة البحرين
حققت يف الفرتة املا�ضية
ت � �ق� ��دم � � ًا م� �ل� �ح���وظ� � ًا يف
ت�ط�ب�ي��ق وت �ن �ف �ي��ذ م��راح��ل
ه���ذا امل�����ش��روع ال�ب�ح�ث��ي،
ال�سيما بعد تعديل بع�ض
الإ�شرتاطات التي تنطبق
ع�ل��ى امل��ر��ض��ى امل�شاركني
يف ال ��درا�� �س ��ة ،و�إدخ�� ��ال
الأطفال من عمر  12عام
وم��ا ف��وق يف العينة بغية
حمايتهم وحت�سني ج��ودة
حياتهم وم�ساعدتهم على
التح�صيلي العلمي والعمل
وممار�سة حياتهم ب�شكل
طبيعي مب��ا يتنا�سب مع
احتياجاتهم االجتماعية
واجل �� �س��دي��ة وال�ن�ف���س�ي��ة،
وا�صف ًة النتائج املتحققة
يف املرحلة البحثية الأويل
بامل�شجعة.
و�أو� � �ض � �ح� ��ت �أن ت��ع��اون
املر�ضى �سي�ؤهل امل�شروع

•د .جناة مهدي
�إل��ى االنتقال �إل��ى املرحلة
الثانية باطمئنان ،م�شيدة
يف ال��وق��ت ذات ��ه باجلهود
التي يبذلها «فريق ال�سكلر»
مبجمع ال�سلمانية الطبي.
و�أ�ضافت قائلة �أن الباحثني
م��ن وزارة ال�صحة قاموا
ب��اال� �س �ت �م��اع �إل� ��ى �أ��س�ئ�ل��ة
املر�ضى وتوفري املعلومات
والبيانات التي يحتاجونها
عن م�شروع الدرا�سة.
ي�شار �إل��ى النتائج الأولية
�شجعت دو ًال �أخ ��رى على
الدخول يف امل�شروع.
وقد مت جتريب الدواء على
�أك�ث�ر م��ن  65مري�ض من
مملكة ال�ب�ح��ري��ن وع�م��ان
ول�ب�ن��ان وت��رك�ي��ا وه��ول�ن��دا
وجمايكا.
وان���ض��م للم�شروع �أخ�ي�ر ًا
نحو �سبع مراكز بحثية يف
جمايكا واثنني يف هولندا
وثالثة يف تركيا واثنني يف
لبنان ومثلهم يف البحرين
وع�م��ان واململكة العربية
ال�سعودية والكويت.

وي�أتي هذا امل�شروع يف �إطار
اتفاقية التعاون التي وقعتها
ج��ام �ع��ة اخل �ل �ي��ج ال�ع��رب��ي
م ��ع م �ع �ه��د ك��ارول�ي�ن���س�ك��ا
ال���س��وي��دي ل��درا� �س��ة ح��ول
ع�ل�اج��ي��ة ب��دي��ل��ة مل��ر���ض
ال�سكلر امل�ستع�صي ،بعدما
جن��ح ب��اح �ث��ون م��ن معهد
ك��ارول�ي�ن���س�ك��ا ،ب��ال�ت�ع��اون
م���ع �أط � �ب� ��اء ه��ول �ن��دي��ون
و�أمريكيون يف تطوير دواء
«�سيفوبرين».
ويهدف امل�شروع �إلى تقليل
معاناة املر�ضى و�أ�سرهم،
واحل��د م��ن ع��دد الوفيات
وت� �ف���ادي ت��ع��ود امل��ر� �ض��ى
ع�ل��ى بع�ض الأدوي� ��ة ذات
الأع� � ��را�� � ��ض اجل��ان �ب �ي��ة
اخلطرية ،مما يوفر فر�ص
ل �ت �ح �� �س�ين من� ��ط وج � ��ودة
حياتهم ،والعي�ش ب�شكل
طبيعي  ،ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى
تقلي�ص ا�ستنزاف امل��وارد
الطبية للدول.
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فعاليات

وزارة الصحة تحتفل بأسبوع
أمراض الدم الوراثية
مت حت��دي��د الأ��س�ب��وع الأخ�ير
من �شهر �أكتوبر ليكون �أ�سبوع
�أمرا�ض الدم الوراثية وذلك
خالل الفرتة من � 25إلى 31
�أك�ت��وب��ر م��ن ك��ل ع ��ام ،حيث
ي �ه��دف ه ��ذا الأ� �س �ب��وع �إل��ى
ن�شر الوعي بتقدمي الرعاية
االج��ت��م��اع��ي��ة وال �ن �ف �� �س �ي��ة
للمر�ضى ،وتثقيف املجتمع
ب��ال�ن���س�ب��ة لأم���را����ض ال ��دم
ال��وراث �ي��ة ،و�إي �� �ض��اح �أهمية
االل �ت��زام ب ��إج��راء الفح�ص
الطبي ال�شامل قبل ال��زواج
ل �ل �م �� �س��اع��دة يف احل� ��د من
انتقال �أمرا�ض الدم الوراثية
بني الأجيال.
32
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وت �ظ �ه��ر ال�ت�ح��ال�ي��ل الطبية
احتمال وجود جينات م�صابة
بخلل ل��دى امل ��ر�أة �أو الرجل
وال���ذي���ن ال ت �ظ �ه��ر عليهم
الأعرا�ض املر�ضية.
وكما هو متعارف عليه ب�أن
�أم��را���ض ال��دم ال��وراث�ي��ة هي
جم �م��وع��ة م ��ن الأم� ��را�� ��ض
التي تنتقل من الأب��وي��ن �إلى
الأب �ن��اء وال�ت��ي يكون ال�سبب
يف ح��دوث �ه��ا وج���ود خ�ل��ل يف
تركيب ومكونات كريات الدم
احل�م��راء ،فتنتج كريات دم
غري قادرة على �أداء وظائفها
الطبيعية وظهور الأعرا�ض
املر�ضية على امل�صاب ،ومن

�أه ��م �أن� ��واع �أم ��را� ��ض ال��دم
ال��وراث�ي��ة والأنيميا املنجلية
والثال�سيميا.
وقد بد�أ جمهود وزارة ال�صحة
مل �ك��اف �ح��ة �أم� ��را�� ��ض ال���دم
الوراثية منذ  25عاماً ،حيث
عملت ب�شكل مكثف على و�ضع
اخل �ط��ط واال��س�ترات�ي�ج�ي��ات
التي تهدف ملكافحة �أمرا�ض
ال��دم ال��وراث �ي��ة خا�صة فقر
ال��دم املنجلي والثال�سيميا
والأمرا�ض الوراثية الأخرى
عامة.
وي�� ��أت� ��ي م� ��ن � �ض �م��ن ه ��ذه
الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة
م�شروع الفح�ص قبل الزواج

وف�ح����ص ال �ط�لاب وفح�ص
املواليد.
ب ��د�أ ال�ف�ح����ص ق�ب��ل ال ��زواج
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال�ت���س�ع�ي�ن��ات
ب���ش�ك��ل ط��وع��ي �إل� ��ى �أن مت
ا�صدار مر�سوم ملكي يق�ضي
ب���إل��زام��ي��ة ال �ف �ح ����ص ع��ام
2004م ،وكان لهذا امل�شروع
الدور الأكرب يف خف�ض ن�سبة
املواليد امل�صابني ب�أمرا�ض
ال��دم الوراثية ال��ى �أك�ثر من
 ،%75ك �م��ا ك ��ان للم�شروع
�صدى طيب وتقبل من كافة
فئات املجتمع .ومنذ البدء
مب�شروع فح�ص الطلبة عام
1998م.

البحرين تشارك دول العالم في االحتفال
بــأسبوع أمراض الــدم الوراثيــة خــالل الفتــرة
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وح �ت��ى الآن مت ف�ح����ص ما
ي�ق��ارب م��ن  95,000طالب
وطالبة وذل��ك بتن�سيق من
وزارة ال�صحة ممثلة بق�سم
الأمرا�ض الوراثية وبالتعاون
م��ع جمعية �أم ��را� ��ض ال��دم
الوراثية واجلهات اخلريية.
ومن خالل هذا امل�شروع بات
من ال�سهل على الطلبة معرفة
ما اذا كانوا حاملني ملثل هذه
االم��را���ض وبالتايل املعرفة
امل���س�ب�ق��ة ت���س��اه��م يف تقبل
الأم��ر والبحث عن ال�شريك
امل �ن��ا� �س��ب ق �ب��ل ال �� �ش��روع يف
اخلطبة واج��راءات الفح�ص
قبل ال��زواج والتي قد يتعذر
عندها التنازل عن االرتباط
اذا مل ي�ك��ن ال�ط��رف�ين على
علم م�سبق بطبيعة جيناتهم.
ن فح�ص الطلبة يعد مثا ًال
رائدا يف املنطقة و�أثار الكثري

م��ن التقدير على امل�ستوى
الإقليمي والعاملي ملا له من
�أثر كبري يف التوعية وخف�ض
الن�سبة  .كما ان ع��ددا من
اجل �ه��ات الر�سمية يف دول
خم �ت �ل �ف��ة ت �ب �ن��ت م �ث��ل ه��ذا
امل���ش��روع على غ��رار جتربة
ال �ب �ح��ري��ن ،وك ��ل ��س�ن��ة يتم
فح�ص ما يقارب من 6000
ط��ال��ب وط��ال �ب��ة وت��زوي��ده��م
ب� �ب� �ط ��اق ��ات خ ��ا�� �ص ��ة ت�ب�ين
ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �ح ����ص بطريقة
حت�ف��ظ ل�ه��م خ�صو�صيتهم
وبكتيبات توعوية تخ�ص هذه
الأمرا�ض.
وي �� �ش �ك��ل م� ��� �ش ��روع ف�ح����ص
امل��وال �ي��د ال ��ذي �أط �ل��ق �سنة
2007م قفزة كبرية يف جمال
الوقاية الثانوية عن طريق
الك�شف املبكر عن �أمرا�ض
ال���دم ال��وراث �ي��ة م��ن الأي���ام

االولى لعمر الر�ضيع وبالتايل
ت �ق��دمي ال��رع��اي��ة ال�صحية
املكثفة واملتابعة امل�ستمرة
التي ثبتت فعاليتها يف تقليل
ن�سبة امل�ضاعفات للمر�ض
على املدى الطويل.
وي� �ق���وم ق �� �س��م الأم� ��را�� ��ض
الوراثية بالوزارة با�ستدعاء
وال � ��دي ال��ر� �ض �ي��ع امل���ص��اب
وتقدمي اال�ست�شارة الوراثية
وكيفية التعامل والتكيف مع
املر�ض كما يتم حتويلهم على
طبيب خمت�ص يف �أم��را���ض
الدم الوراثية ملتابعتهم منذ
البداية.
وبح�سب االح�صائيات فقد
انخف�ضت ن�سبة امل�صابني
ب �ف �ق��ر ال � ��دم امل �ن �ج �ل��ي بني
املواليد من  %2.1لعام 1985
ال ��ى  %0.4ل �ع��ام 2010م،
وي� �ق���وم ق �� �س��م الأم� ��را�� ��ض
الوراثية بتنظيم الفعاليات
التوعوية ب�شكل دوري على
امل�ستوى االك��ادمي��ي والكادر
ال�صحي ونزوال جلميع افراد
امل�ج�ت�م��ع ك�ع�ق��د امل� ��ؤمت ��رات
وامل� �ح ��ا�� �ض ��رات وال� �ن ��دوات
وحتى الفعاليات املجتمعية
والرتفيهية.
ك �م��ا �أن وزارة ال���ص�ح��ة
ال ت� ��أل���وا ج� �ه ��دا يف دع ��وة
املخت�صني واال��س�ت���ش��اري�ين
ال�ع��امل�ي�ين يف زي���ارة م��راف��ق

ال � � � ��وزارة واالط � �ل ��اع ع�ل��ى
اخل ��دم ��ة امل �ق��دم��ة وت �ق��دمي
اقرتاحاتهم لتطوير خطط
ال �ع�لاج وال��وق��اي��ة  .وتوجت
جهود ال��وزارة ب�إن�شاء مركز
�أمرا�ض الدم الوراثية الرائد
وامل�خ�ت����ص ب�ت�ق��دمي ال�ع�لاج
مل��ر��ض��ى وت�سهيل و�صولهم
للخدمة ال�صحية.
كما �أن���ش��أت ال ��وزارة عيادة
ال�سكلر متعددة التخ�ص�صات
والتي تقدم خدمة متكاملة
للمراجعني و�ساهمت ب�شكل
ف �ع��ال يف ح ��ل ال �ع��دي��د من
اال�شكاليات املتعلقة بطول
فرتة االنتظار وغريها.
�إن جهود احلكومة البناءة
ووزارة ال�صحة يف اط�لاق
ه� ��ذه امل �� �ش��اري��ع ال���ص�ح�ي��ة
ال�� ��رائ�� ��دة ع� �ل ��ى م �� �س �ت��وى
اخل�ل�ي��ج وامل�ن�ط�ق��ة وا�ضحة
للجميع ،وت��ؤك��ده��ا اال��ش��ادة
الكبرية بهذا االجن��از التي
حظت ب��ه البحرين يف هذا
املجال على م�ستوى منظمة
ال�صحة العاملية واال� �ش��ادة
العاملية ب�برن��ام��ج الفح�ص
ق �ب��ل ال� � ��زواج وت�ع�م�ي�م��ه يف
البحرين من مركز الوقاية
م��ن االم��را���ض يف ام��ري�ك��ا،
حيث ق��ررت املنظمة بعر�ض
جتربة البحرين على امل�ستوى
العاملي.
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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م�ؤمتر

محمد بن عبدالله يفتتح أعمال المؤتمر األول لطب األطفال

طبيا
ً
السكلر ال يزال يمثل تحديً ا
على مستوى البحرين
أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة
البحرين تعتبر رائدة في مجال خدمات طب األطفال وصحة ورعاية الطفولة ،وتزخر
بطاقات علمية متميزة في تخصص طب األطفال وكذلك في جميع التخصصات
الدقيقة المتعلقة بأمراض األطفال.

جاء ذلك خالل افتتاحه �أعمال امل�ؤمتر
الأول لطب الأطفال م�ؤخراً ،و�أ�شار �إلى
�أن انعقاد امل�ؤمتر ي�ؤكد حر�ص مملكة
البحرين وحكومتها على ا�ستقطاب
امل ��ؤمت��رات الطبية املتخ�ص�صة التي
حت�شد اخل�برات وال�ك�ف��اءات العاملية،
34
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انطالق ًا من اهتمامها مب�ساندة ودعم
كافة اجلهود الرامية �إلى تعزيز التعاون
وت�ب��ادل اخل�برات يف امل�ج��االت الطبية
والعلمية التي ت�ستهدف تعزيز ال�صحة
العامة واالرتقاء ب�سبل الوقاية والعالج
من الأمرا�ض ب�شتى �أنواعها.

وقال�« :إن امل�ؤمتر لبحث �آخر التطورات
العلمية احل��دي�ث��ة يف ط��ب الأط �ف��ال،
و�صحة حديثي الوالدة واخلدج و�أمرا�ض
اجل�ه��از اله�ضمي ،وتغذية الأط �ف��ال،
و�أمرا�ض الدم والقلب واجلهاز البويل
وغريها ،بالتعاون مع اجلهات املعنية،

ومب�شاركة وا�سعة من قبل املخت�صني
والباحثني يف ه��ذا املجال من مملكة
البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي
والعديد من دول العامل الأخرى».
و�أ�ضاف �أن �أهمية هذا امل�ؤمتر تكمن
يف ت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى �أب���رز و�أه��م
التخ�ص�صات الطبية لطرح امل�ستجدات
التي تواكب التطورات املت�سارعة يف طب
الأطفال ،ومواجهة التحديات والعقبات
التي تتطلب توحيد اجلهود لتجاوزها
ب�أن�سب الطرق والأ�ساليب العلمية الأكرث
حداثة وفق املعايري الطبية العاملية.
من جانبه� ،أكد رئي�س جامعة اخلليج
ال��ع��رب��ي خ��ال��د ال��ع��وه��ل��ي �أن �أم��را���ض
ال�سكر وال�سمنة تعترب �أبرز التحديات
بالن�سبة ل�ل�أط �ف��ال� ،إ� �ض��اف��ة لبع�ض
الأمرا�ض الوراثية ،والتي تهتم اجلامعة

ب�إيجاد العالجات الالزمة لها.
و�أ�شار �إلى �أن م�ؤمتر طب الأطفال ناق�ش
ذلك من خالل �أوراق علمية حمكمة،
ومب �� �ش��ارك��ة م��ن ج�م�ي��ع دول اخلليج
العربي ،ومت �إ�صدار تو�صيات خليجية.
ولفت �إل��ى �أن املدينة الطبية �ست�ضم
م���س��اح��ة خ��ا� �ص��ة خم���ص���ص��ة لق�سم
الأط � �ف� ��ال ،ع �ل��ى اع �ت �ب��ار �أن � ��ه �أح ��د
التخ�ص�صات الرئي�سية واملهمة.
���َّي�� رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة
وب نَّ
للم�ؤمتر الدكتور عبدالعزيز الأمني
ان برنامج امل�ؤمتر غطي طيف ًا وا�سع ًا من
امل�شكالت اخلا�صة بالأطفال ،ومنها:
ال�سمنة عند الأطفال و�أ�سبابهامو�ضح ًا
�أن �أمرا�ض الدم تعترب الأكرث انت�شار ًا
بني الأطفال يف مملكة البحرين ومنها
الثال�سيميا ونق�ص اخلمرية ،ف�ض ًال عن
الإ�صابة بااللتهابات بالن�سبة للأطفال
ال�صغار.
و�أ�شار �إلى �أنه بالرغم من �إلزام املقبلني
على الزواج ب�إجراء فحو�صات طبية� ،إال
�أن مر�ض ال�سكلر ال يزال ميثل حتديا
طبيا على م�ستوى البحرين ،والتي تعترب
الأكرث خليجي ًا يف ن�سبة الإ�صابة به.

وت��اب��ع :ميثل ال �ن��وع الأول م��ن مر�ض
ال�سكري حتدي ًا �أي�ض ًا بالن�سبة للأطفال،
حيث ت�ضاعفت ن�سبة الأطفال امل�صابني
به خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
�أما فيما يتعلق بانت�شار ال�سرطان بني
الأط� �ف ��ال� ،أك ��د �أن ه��ذا امل��ر���ض غري
مرتبط مبرحلة عمرية� ،إال �أن اللوكيميا
يعترب �أكرث الأنواع انت�شار ًا بني الأطفال.
وق��ال �إن هناك  40ا�ست�شاري �أطفال
مبجمع ال�سلمانية.
وحول املو�ضوع ذاته ،قالت رئي�س ق�سم
الأط��ف��ال مبجمع ال�سلمانية الطبي
�سلوى النعيمي �إن �سعة ق�سم العناية
الق�صوى للأطفال تبلغ � 50سريرًا،
�إال �أن ه�ن��اك ح��اج��ة ل��زي��ادة الطاقة
اال�ستيعابية .و�أ�ضافت«:لدينا الكادر
الطبي امل�ؤهل� ،إال �أن ال�شكاوى التي ترد
�إلينا ب�سبب نق�ص الأ�سرة».
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن ه��ن��اك � � 60س��ري �رًا
للأطفال ،مبعدل � 20سريرًا يف الأجنحة
املخ�ص�صة للأطفال ،كما مت افتتاح
جناح ب�سعة � 14سريرًا ،لي�صل �إجمايل
خم�ص�صا
ً
عدد الأ�سرة �إلى � 74سريرًا
للمر�ضى الذين يرقدون بامل�ست�شفى.
العدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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تقرير

نشاطات وفعاليات الجمعية
االهلية ألمراض الدم الوراثية 2016
آلت جمعية أمراض الدم الوراثية على نفسها منذ إنشائها عام  1991مهمة نشر الوعي
بالنسبة ألمراض الدم الوراثية المنتشرة في كل البالد العربية تقريباً  .ورعاية المرضى
وتحسين الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع وزارة الصحة .ولتحقيق تلك األهداف
سعت الجمعية بمساعدة نخبة من أبناء هذا البلد الحبيب إلى إقامة الندوات وإصدار
الكتيبات والملصقات التثقيفية بهذه األم��راض ،والوصول إلى قطاعات واسعة من
الجمهور البحريني الذي أصبح بحمد الله تعالى على درجة عالية من اإلدراك بالمفاهيم
العلمية ألمراض الدم الوراثية .كما أن الجمهور البحريني على إدراك تام اليوم بضرورة إجراء
الفحوصات المبكرة السيما الفحص قبل الزواج الذي دعمته الجمعية منذ بدايته.
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وتقوم اجلمعية بتنفيذ العديد من
الأن�شطة والفعاليات املختلفة يف جمال
امرا�ض الدم الوراثية وت�سعى لتحقيق
الأف�ضل للمر�ضى وتقوم بالإ�شراف على
كل الأن�شطة وتوفر اجلمعية كل �سبل
الأمان والراحة للم�شاركني.
وخالل العام املا�ضي نفذت اجلمعية
العديد من الربامج الهامة ا�ستهدفت بها
مر�ضى ال�سكلر والثال�سيميا وكل �أمرا�ض
الدم الوراثية نذكر منها على �سبيل املثال
ال احل�صر:
دورات تدريبية احرتافية قدمتها
اجلمعية �إلى منت�سبيها بالتعاون مع
متكني
عملت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم
الوراثية على م�ساعدة املر�ضى لتح�سني
م�ستواهم العلمي كي ي�ستطيعوا احل�صول
على فر�ص عمل ت�ساعدهم يف حت�سني
و�ضعهم املعي�شي يف دورات خمتلفة منها
اللغة االجنليزية حيث االقبال عليها
اكرث من قبل طالب املدار�س واجلامعات
ودورات خمتلفة لتح�سني ظروف العمل
منها دورات علوم الكمبيوتر ب�شتى
املجاالت ودورات يف املوارد الب�شرية
وغريها من الدورات التي تنمي قدرات
املنت�سب وت�سهم يف رفع فر�ص العمل
ملنت�سبي اجلمعية.
ان توجه اجلمعية لتنمية امكانيات
وقدرات االع�ضاء املر�ضى بهذه االمرا�ض
املزمنة لهو توجه حميد ومطلوب وي�صب
لفائدة املر�ضى ولتنمية �شخ�صياتهم
وثقتهم ب�أنف�سهم ،انه يعترب بناء
ل�شخ�صيتهم االجتماعية كما يجعل
اجلميع ومنهم ا�صحاب االعمال يدركون
ان هذه الفئة قادرة على النجاح والعمل
وامل�شاركة فى املجتمع.
احتفاالت اجلمعية مبنا�سبة اليوم

وزير العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
العاملي لفقر الدم املنجلي
احتفلت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم
الوراثية باليوم العاملي ملر�ضي فقر الدم
املنجلي الذى ي�صادف التا�سع ع�شر من
يونيو من كل عام ح�سب ما اقرته منظمة
ال�صحة العاملية ،وقد نظمت اجلمعية
العديد من الفعاليات الرتفيهية والتثقيفية
للمر�ضى وذويهم حيث تركز اجلمعية
علي ا�ستفادة املر�ضى من ن�شاطاتها �أكرث
من الن�شاطات التي ال توجه للمر�ضى و قد
ت�ضمنت هذه الفعاليات:
زيارة املر�ضى مبجمع ال�سلمانية
الطبي فى اجنحة ال�سكلر
والثال�سيميا وتوزيع الهدايا لهم
احتفاال باملنا�سبة .حيث زار
اع�ضاء جمل�س �إدارة اجلمعية
مر�ضى ال�سكلر والثال�سيميا يف
جممع ال�سلمانية الطبي لتقدمي
الهدايا للمر�ضى التي تبعث لهم
بالبهجة وال�سرور خ�صو�ص ًا فئة
الأطفال الذين ينتظرون هذه
االيام بفارغ ال�صرب بعد عناء من
نقل دم ونوبات �أمل وتاتي هذه

الهدايا وتن�سيهم للحظة ما كانوا
يعانون منه.
كما قامت اجلمعية برحلة ترفيهية
�إلى منتزة عذاري حيث ق�ضى
املر�ضى وذويهم من خمتلف
الفئات كبار ًا و�صغار ًا يوم ممتع
وبهذه املنا�سبات ال�سعيدة.
نظمت جمعية �أمرا�ض الدم الوراثية
برعاية ا�ستثمارات الزياين يوم
ترفيهي لأع�ضاء اجلمعية من
مر�ضى ال�سكلر والثال�سيميا يوم
الثالثاء  16يونيو يف منتزة عذاري
وذلك احتفا ًال باليوم العاملي لفقر
الدم املنجلي مقدما حيث تزامن
اليوم العاملي 19يونيو كمع الع�شرة
الأوائل من �شهر رم�ضان املبارك
اعاده اهلل علينا وعليكم باليمن
والربكات.
وقد ا�ستمتع املر�ضى ب�ساعات غري
حمدودة من اللعب يف جميع
االلعاب امل�شيقة و�سط اجواء
منا�سبة للمر�ضى وبعدها توجه
املر�ضى ل�صالة املطاعم لتناول
وجبه من مطاعم ج�سميز املوجودة
يف املنتزة.
وقد ح�ضر عدد كبري من املر�ضى
وذويهم يقدر عددهم  200ع�ضو ًا
واعربوا عن جزيل �شكرهم
ور�ضائهم ملا تقدمه جمعية امرا�ض
الدم الوراثية من رحالت ترفيهية
للمر�ضى ودعمهم وم�ساندتهم
يف جمال تدريب وت�أهيل املر�ضى
ل�سوق العمل وهي من احدى
الربامج التدريبية والتعليمية
املجانية املقدمة للمر�ضى .
كما ت�شكر اجلمعية ا�ستثمارات
الزياين لدعمها امل�ستمر لربامج
اجلمعية املختلفة وتهنىء جميع
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انتهاء العام
لهم النجاح
لكم و لالمة
�شهر رم�ضان

املر�ضى مبنا�سبة
الدرا�سي وتتمنى
والتوفيق ونبارك
اال�سالمية قدوم
املبارك.
وبحلول �شهر رم�ضان املبارك
ا�ستمرت اجلمعية بفعالياتها اذ مت
الأعالن عن امل�سابقات الرم�ضانية
التوعوية عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي كاالن�ستجرام (@
 )bnhasوالتي من اهدافها دعم
املر�ضى من ا�صحاب امل�شاريع
التجارية وذلك ب�شراء الهدايا
والكوبونات من منهم واهدائها
للفائزين يف امل�سابقة من املر�ضى.
 كما تتوا�صل الربامج امل�ستمرة املقدمةلهم والتي ت�سهم يف ت�أهيلهم وتدريبهم
ل�سوق العمل بتقدمي دورات تدريبية يف
خمتلف املعاهد كمعهد احلديث والغد
وبيت التعليم كما توجد دورات تقوية
للدرو�س واملقررات املدر�سية.
وتدعوا اجلمعية مر�ضى فقر الدم املنجلي
والثال�سيميا بالتوا�صل مع اجلمعية
واال�ستفادة من هذه الربامج البناءة.
توزيع الكتيبات املنا�سبة و�إلقاء
املحاظرات والندوات التوعية
ولقد �ساهم هذا امل�شروع احليوي يف
زيادة الوعي بني املجتمع البحريني ويف
انخفا�ض ن�سبة حدوث املر�ض بني املواليد
بن�سبة .%75
ا�صدار العدد الرابع من جملة
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التحدي و احلياة
مت ا�صدار العدد الرابع من جملة التحدي
واحلياة الذي تناول مو�ضوعات مهمة
وفعاليات ون�شاطات اجلمعية ومن
املوا�ضيع التي تناولها :
بع�ض فحو�صات حديثي الوالدة
املخربية املهمة .
ماهو املطلوب للعناية ب�صحة
طفلك.
عدم توافق ف�صيلة الدم عامل
الريزو�س .
ا�شهر امرا�ض الدم الوراثية
االنحاللية .
حكم اجها�ض اجلنني امل�صاب
مبر�ض الثال�سيميا .
فاقة الدم البحرية
وغريها من املو�ضوعات يف جمال امرا�ض
الدم الوراثية ميكنكم االطالع عليها
واال�ستفادة منها.
م�شاركة اجلمعية يف ور�شة تدريبية
لإدارة املخاطر يف العمل التطوعي
�شاركت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم
الوراثية يف الدورة التدريبية لإدارة
املخاطر يف العمل التطوعي من اعداد
الدكتور ح�سن املا�ضي بالتعاون مع عامل
�أفكار لال�ست�شارات التي تناولت عدة
موا�ضيع مهمة من اهم اهدافها التمكن
من:
التعرف على �إملفاهيم اال�سا�سية يف
�إد�إرة �إملجاطر

حتديد �أنو�إع �إملجاطر.
�إجر�إء �إلتحليل �إلكمي و�إلنوعي
للمخاطر
�إعد�إد خطة مو�إجهة �إملجاطر
ويف ختام الدورة قام املركز بتكرمي
املنت�سبني للدورة من اجلمعيات امل�شاركة.
وتكرمي �أع�ضاء اجلمعية الأهلية من
قبل ق�سم الأمرا�ض الوراثية جلهودهم
املبذولة يف ن�شاطات الق�سم.
تكرمي �أع�ضاء جمعية �أمرا�ض الدم
احتفل ق�سم الأمرا�ض الوراثية مبجمع
ال�سلمانية الطبي ب�أ�سبوع امرا�ض
الدم الوراثية وذلك يوم الثالثاء
 2016/10/25برعاية الدكتور جا�سم
املهزع رئي�س الأطباء مبجمع ال�سلمانية
الطبي وانابته الدكتورة رجاء اليو�سف
نائب رئي�س الأطباء.
ويحتفل الق�سم بنجاح وزارة ال�صحة
يف خف�ض ن�سبة الإ�صابة ب�أمرا�ض
الدم الوراثية ال�شائعة يف البحرين من
خالل م�شاريع كربى كربنامج الفح�ص
قبل الزواج وفح�ص الطالب و فح�ص
املواليد بالإ�ضافة الى احلمالت التوعوية
و املحا�ضرات التثقيفية والفعاليات
االجتماعية املخ�ص�صة لزيادة الوعي
لدى عامة �أفراد املجتمع .
كما مت تكرمي ال�شخ�صيات الداعمة
لأن�شطة الق�سم ملا بذلوه من جهود طوال
هذه الأعوام .
و�صرحت الدكتورة �أماين الهاجري
رئي�سة ق�سم الأمرا�ض الوراثية ان ن�سبة

الإ�صابة بفقر الدم املنجلي قد انخف�ضت
الى بن�سبة كبرية لدى املواليد وان الن�سبة
مازالت يف انخفا�ض �إال ان اخلطط
الوقائية البد لها من اال�ستمرارية ل�ضمان
احلفاظ على هذه الن�سبة املنخف�ضة.
كما �شددت الدكتورة �أماين الهاجري
على �أهمية دعم ق�سم الأمرا�ض الوراثية
وتطويره ليواكب التقدم الهائل يف علوم
اجلينوم واجلينات ليقدم الأف�ضل
للمجتمع وللوطن.
وقد قام الق�سم بتكرمي نخبة من االطباء
الرائدين يف جمال علوم اجلينوم كما
كرم الق�سم الدكتورة �شيخة العري�ض
رئي�سة اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم
الوراثية التي كانت من م�ؤ�س�سي الق�سم
ود�أبت على تطويره وتقدمي اخلدمات
اال�ست�شارية يف جمال الوراثة من خالله .
زيارة وفد عماين لال�ستفادة من
جتربة البحرين يف جمال مكافحة
امرا�ض الدم الوراثية
لال�ستفادة من جتربة مملكة البحرين
الرائدة يف جمال مكافحة امرا�ض الدم

الوراثية قام وفد حكومي من �سلطنة عمان
بلقاء الدكتورة �شيخة العري�ض رئي�سة
اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية
لال�ست�شارة عن الطرق التي متكنت
بها مملكة البحرين من تخفي�ض ن�سبة
املواليد املر�ضى بن�سبة � .%90شمل الوفد
كل من الدكتور احمد �سعيد البو�سعيدي
والدكتور احمد ال�شكي والدكتور احمد
اخلتامي من جلنة اخالقيات الطبية
( )Bioethical committeeالتابعة
للحكومة العمانية ،وذكروا �أنهم يف �صدد
تنظيم حملة مماثلة ويريدون اال�ستفادمة
من جتربة البحرين واخلطوات التي
اتبعتها حيث انها اكرث دولة خليجية
جنحت يف املكافحة ح�سب التقارير من
املنظمات العاملية.
و�شرحت لهم الدكتورة �شيخة العري�ض
الربامج التى اتبعتها البحرين للو�صول
لهذا الهدف من تكوين اللجنة الوطنية
ملكافحة االمرا�ض الوراثية ،ون�شر الوعي
عن هذه االمرا�ض ،وبرامج الفح�ص
املختلفة مثل الفح�ص قبل الزواج وفح�ص
الطالب وفح�ص املواليد.

وتعاون اجلميع للو�صول لهذا الهدف
مثل وزارة ال�صحة وجمعية امرا�ض الدم
الوراثية والوزارت املختلفة مثل وزارة
الرتبية والتعليم ووزارة العدل واالعالم
واملجتمع ككل
الرحلة ال�سنوية مبنا�سبة عيد
الفطر املبارك الى منتزة عذاري
نظمت جمعية �أمرا�ض الدم الوراثية
رحلة ترفيهية الى منتزه عذاري م�ساء
يوم ال�سبت املوافق  2016/7/16ظمن
فعاليات عيد الفطر املبارك ،وقد ا�ستمتع
املر�ضى ب�ساعات من اللعب يف جميع
االلعاب ال�شيق مع تقدمي لهم وجبة ع�شاء،
كما اعرب امل�شاركون بفرحهم وا�شادوا
ب�أهمية مثل هذه الفعاليات الرتفيهية
للمر�ضى البعادهم عن جو املر�ض
وحماولة لتنا�سيهم هذا املر�ض الوراثي
الذي الزمهم منذ ال�صغر ولكن مل ي�ؤثر
يف معنوياتهم وزادهم ا�صرار ًا و مت�سك ًا
باحلياة واعطاهم دافع اكرب ملواكبة
ومواجهة اعباء الدنيا وقد ح�ضر عدد
كبري من املر�ضى وذويهم يقدر عددهم
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 200ع�ضوا .و اعربوا عن جزيل �شكرهم
و ر�ضائهم ملا تقدمه جمعية امرا�ض الدم
الوراثية من رحالت ترفيهية للمر�ضى
ودعمهم وم�ساندتهم يف جمال تدريب
و ت�أهيل املر�ضى ل�سوق العمل و هي من
احدى الربامج التدريبية و التعليمية
املجانية املقدمة للمر�ضى .ون�شكر �شباب
اجلوالة االجتماعية مل�شاركتهم يف تنظيم
و اجناح الفعالية.
احتفال جمعية �أمرا�ض الدم
الوراثية باليوم العاملي لل�سكلر
2016
احتفلت اجلمعية باليوم العاملي لل�سكلر
ونظمت برناجما حافال ا�شتمل على
العديد من الفقرات ال�شيقة هدفت
الى ادخال الفرحة يف نفو�س املر�ضى
ون�شر ثقافة مر�ض ال�سكلر كما �صاحب
االحتفال العديد من االن�شطة االخرى
املتنوعة متثلت يف:
حما�ضرة توعوية يف م�ست�شفى ابن
النفي�س
مقال تثقيفي يف جملة رم�ضانيات
زيارة املر�ضى �إلى منتزة عذاري
�إعداد العدد الرابع من جملة
التحدي و احلياة
موا�صلة دعم برنامج تدريب
املر�ضى
موا�صلة برنامج تدري�س تالميذ
الإعداد لربنامج فح�ص الطالب
القادم
االحتفال بيوم الثال�سيميا العاملي 8
مايو2016
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احتفلت اجلمعية االهلية المرا�ض
الدم الوراثية بيوم الثال�سيميا العاملي
الذى يوافق الثامن من �شهر مايو بعدة
ن�شاطات.
حيث اقامت اجلمعية رحلة ترفيهية الى
ماجك ايالند مبجمع ال�سيف و �سينما
جممع ال�سيف ملر�ضى الثال�سيميا احتفاال
بهذه املنا�سبة ،وح�ضر هذه املنا�سبة اكرث
من  90مري�ض ًا وعدد مماثل من ا�سرهم،
وقد ا�ستمتع اطفال الثال�سيميا وذويهم
بهذه الفعالية بح�ضور نائب رئي�س
اجلمعية الدكتورة جناة مهدي وعدد من
اع�ضاء جمل�س ادارة اجلمعية كما اعرب
امل�شاركون بفرحهم وا�شادوا ب�ضرورة
القيام بالفعاليات الرتفيهية للمر�ضى
البعادهم عن جو املر�ض الوراثي الذي
الزمهم منذ ال�صغر ولكن مل ي�ؤثر يف
معنوياتهم وزادهم ا�صرارا ومت�سكا
باحلياة واعطاهم دافع اكرب ملواكبة
ومواجهة اعباء الدنيا .
ً
كما اقامت اجلمعية احتفاال يف جممع
ال�سلمانية الطبي بوحدة نقل الدم حتت
اجواء عائلية اذ ان مر�ضى الثال�سيميا
والطاقم الطبي املتواجد يف الوحدة
ميثلون ا�سرة واحدة وقد قدمت الدكتورة
جناة مهدي حما�ضرة توعوية بهذه
املنا�سبة وتلى املحا�ضرة احتفاال وتبادل
للهدايا بهذه املنا�سبة.
ت�شكر اجلمعية �شركة نوفارت�س لدعمها
املتوا�صل لن�شاطات جلنة مر�ضى
الثال�سيميا و�شركة عقارات ال�سيف
لدعمها امل�ستمر للن�شاطات الرتفيهية
للمر�ضى كما ن�شكر �شركة �سينما

البحرين لأ�ست�ضافة املر�ضى يف العر�ض
ال�سينمائي ( كتاب الغابة ) ,ون�شكر
�شباب اجلوالة االجتماعية مل�شاركتهم يف
تنظيم واجناح الفعالية وندعو م�ؤ�س�سات
املجتمع بدعم فعاليات اجلمعية ور�سم
االبت�سامة على وجوه املر�ضى ودعم �شباب
اجلوالة وت�شجيعهم لال�ستمرار بالعمل
التطوعي املتميز.
حتت رعاية حمافظ املحافظة
ال�شمالية
اجلمعية حتتفل بيوبيلها الف�ضي ب�إقامة
مهرجان تثقيفي
نظمت اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم
الوراثية املهرجان الرتفيهي التثقيفي
الأول ملر�ضى الدم الوراثية و�أ�سرهم
وذلك بالتزامن مع �إحتفال اجلمعية
مبرور  25عام ً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�سرهم.
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 الأ�سر املنتجة وذلك
�إنطالق�أ 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 �إن اجلمعية

ان�ش�أت يف عام  1991يف 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�شر الوعي عن ما هية هذه الأمرا�ض
وعن عالجها وطرق الوقاية منها .م�ؤكدة
�أن اجلمعية تكفلت بفح�ص الطالب على
مدى  16عام ًا على نفقة اجلمعية مما
كلف �أكرث من � 240ألف دينار بحريني،
مبعدل � 20ألف دينار كل عام .و�أ�ضافت
لقد حر�صنا �أن نحتفل بيوبيلنا الف�ضي
بطريقة مميزة ت�شمل جميع عنا�صر
الأ�سرة� ،إذ �أن �أن�شطة اجلمعية لي�ست
فقط موجهة �إلى امل�صابني بالأمرا�ض
الوراثية بل �أي�ض ًا جميع �أفراد الأ�سرة.
وتقدمت اجلمعية الأهلية للأمرا�ض
الوراثية بال�شكر �إلى جمموعة ا�ستثمارات
الزياين ،جمعية اجلوالة البحرينية ،ق�سم
الأمرا�ض الوراثية بوزارة �صح ،م�ست�شفى
�إبن النفي�س و�شركة ميديا �سني للعالقات
العامة والرتجمة �سعلى دعمهم الفعالية.
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تقارير

رئيسة مجموعة األمراض الوراثية بالسلمانية د .أماني الهاجري:

والدة  27طفالً مصاباً بمتالزمة
داون سنوياً في البحرين
ق���ال���ت رئ��ي�����س��ة جم��م��وع��ة الأم����را�����ض
الوراثية يف م
ال���دك���ت���ورة �أم�����اين ع��ل��ي ال��ه��اج��ري ان
البحرين ت�سجل والدة  27م�صابا
مبتالزمة داون �سنويا �أي ما يعادل
�إ�صابة واحدة بني  700و 800مولود،
فيما ي��وج��د  1700م���ص��اب ح��ال�ي�اً،
م���ش�يرة ال��ى ان م�ت�لازم��ة داون من
الأمرا�ض ال�شائعة التي ت�سبب ت�أخرا
يف النمو اجل�سمي والعقلي والقدرات
ال �ك�لام �ي��ة وت �ع �ت�بر امل� �ت�ل�ازم ��ة من
امل�سببات الرئي�سية للت�أخر الإدراك��ي
ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل ول�ي����س ل�ه��ا اي
عالقة بالعرق او اجلن�س او احلالة
االجتماعية او املادية.
وذك��رت �أن  %50 - 30من امل�صابني
مب�ت�لازم��ة داون ي�ع��ان��ون م��ن عيوب
خلقية يف القلب وح ��وايل %12 - 8
من عيوب يف القناة اله�ضمية و�أغلبية
ه��ذه العيوب م��ن املمكن �إ�صالحها
جراحيا ،مو�ضحة �أن��ه رغ��م ان %80
من امل�صابني يولدون لأمهات دون �سن
ال �ـ 35ف ��إن احتمالية الإ�صابة ت��زداد
بعد هذه ال�سن ،م�ؤكدة �أن العديد من
امل�صابني البالغني قادرون على العمل
والعي�ش با�ستقاللية والتمتع مب�شاركة
افراد املجتمع بهواياتهم ومهاراتهم.
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د� .أماين علي الهاجري
ج��اء ذل��ك خ�لال االحتفال امل�شرتك
باليوم العاملي ملتالزمة داون والتوحد
ال�ت��ي �أق��ام�ت�ه��ا وزارة ال�صحة حتت
�شعار «بدعمكم نحيا �سعداء» برعاية
الدكتورة عائ�شة بوعنق وكيل وزارة
ال���ص�ح��ة ،وذل ��ك يف جم�م��ع الرملي
التجاري.
و�أو�ضحت �أن ق�سم االمرا�ض الوراثية
يف جم�م��ع ال�سلمانية ال�ط�ب��ي يقدم
اال�ست�شارة الالزمة ل��ذوي امل�صابني
وت�أكيد الت�شخي�ص ب�أحدث التقنيات
احلديثة ..وت�أمل �أن تو�ضع خطة وطنية
للتعامل مع الفئة امل�صابة مبتالزمة
داون با�شراك االخت�صا�صات املختلفة
مم ��ن ل �ه��م ع�لاق��ة ب �ع�لاج وت ��أه �ي��ل
امل�صابني حتت مظلة واح��دة ،كذلك
�إن���ش��اء �سجل وط�ن��ي مل�ت�لازم��ة داون

ودعم امل�ؤ�س�سات الأهلية املعنية بهذه
الفئة كاجلمعية البحرينية ملتالزمة
داون� ..أم� ��ا ف�ي�م��ا ي�خ����ص ال�ت��وح��د
وعالقته بالوراثة ف�أ�شارت الهاجري
الى ان الدرا�سات احلديثة ت�ؤكد �أهمية
العامل الوراثي يف الت�سبب باملر�ض.
فقد ك�شفت درا� �س��ة علمية جديدة
�أن ال�ت��وح��د يعترب مر�ضا وراث �ي��ا يف
الأ�سا�س ،حيث �إن ما بني  %74و%98
من احلاالت لها �أ�سباب بيولوجية.
ومن جانبها �أو�ضحت د .عبري الغاوي
القائم ب��أع�م��ال م��دي��ر ادارة تعزيز
ال�صحة �أن االحتفال امل�شرتك باليوم
العاملي ملتالزمة داون والتوحد يهدف
الى التوعية بهاتني امل�شكلتني و�إلقاء
ال�ضوء على اهم �سبل الدعم املتوافرة
وت�صحيح بع�ض املفاهيم اخلاطئة
وخ�صو�صا فيما يتعلق بو�صم امل�صابني
وحتجيم قدرتهم على االن��دم��اج يف
املجتمع .وقد ا�شتملت الفعالية على
عدد من االن�شطة التوعوية والتثقيفية
والرتفيهية و ت�ضمنت معر�ضا توعويا
تخللته اال�ست�شارات التوعوية من قبل
املخت�صني وتوزيع الن�شرات التوعوية
والهدايا التذكارية ،كما مت تخ�صي�ص
زاوي��ة للعب االطفال وتقدمي عرو�ض
لهم والر�سم احلر.

مبنا�سبة العيد الوطني املجيد وعيد جلو�س جاللة امللك املفدى
يت�شرف رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة

اجلمعية الأهلية لأمرا�ض الدم الوراثية

برفع �أ�سمى �آيات التهاين والتربيكات �إىل مقام

ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه

و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر

و�إىل �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
و�إىل العائلة احلاكمة الكرمية
و�إىل �شعب البحرين الويف
داعني املوىل العلي القدير �أن يدمي على هذا الوطن الغايل الأمن
والأمان واملزيد من التقدم والإزدهار

م�شاركات

بمشاركة الجمعية األهلية
ألمراض الدم الوراثية
صرح الميثاق ينظم لقاء مفتوحاً مع
مؤسسات المجتمع المدني

شاركت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في اللقاء
المفتوح مع مؤسسات المجتمع المدني ال��ذي أقيم
في مبنى صرح الميثاق الوطني حيث قامت الدكتورة
شيخة العريض رئيسة الجمعية األهلية ألمراض الدم
الوراثية بالتعريف بالجمعية وطرح اهم االنجازات التي
قامت بها الجمعية وال زالت تقدمها في سبيل إزدهار
ورقي المجتمع البحريني .

د .خولة املهندي
وك ��ان � �ص��رح م�ي�ث��اق ال�ع�م��ل الوطني
قد نظم لقاء مفتوح ًا مع م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين يف البحرين ،بح�ضور
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ال�سيد خالد �شوقي النائب يف الربملان
الإيطايل ،وعدد من الدبلوما�سيني يف
االحتاد الأوروبي وباحثني و�أكادمييني،
وذل� ��ك يف �إط�� ��ار زي��ارت��ه��م ململكة
البحرين ،بهدف تعريفهم باحلراك

املجتمعي العام الذي حتظى به مملكة
البحرين .كما ح�ضر اللقاء النائب
الأول رئي�س جمل�س النواب اال�ستاذ

علي ال �ع��رادي ،و�أع���ض��اء م��ن جمل�س
جمل�سي ال���ش��ورى وال �ن��واب ،ورئي�س
جمعية ال�صحفيني البحرينية الأ�ستاذ
م�ؤن�س امل��ردي ،وع��دد من امل�س�ؤولني
باململكة ،وم��ن ق �ي��ادات املجتمع يف
امل�ج��االت املختلفة .ويف ه��ذا ال�سياق
قالت د .خولة املهندي املدير العام
لل�صرح �أقمنا فعاليتني كبريتني الأولى
كانت يف الفرتة ال�صباحية ا�ست�ضفنا
فيها ع ��ددا م��ن ق ��ادة املجتمع وم��ن
املثقفني والأك��ادمي �ي�ين وامل���س��ؤول�ين
وامل ��واط� �ن�ي�ن ح �ي��ث ع��رف �ن��اه��م على
�صرح ميثاق العمل الوطني ،و�أهدافه
ور�ؤي��ة �صاحب اجلاللة امللك املفدى
يف ت��أ��س�ي���س��ه وا� �ض��اف��ت ان ال�ف�ك��رة
ال�سامية يف �أن ال نن�سى تلك اللحظة
التاريخية يف حياة ال�شعب البحريني
و�أن تكون خالدة يف الذاكرة الوطنية

واملجتمعية ،و�أن نحتفي دوما بالقيمة
البحرينية التي �أدت �إلى حتقيق جزء
م��ن ط�م��وح��ات ال�شعب البحريني .
وا��ش��ارت املهندي يف ت�صريح لوكالة
�أنباء البحرين (بنا) الى �أن الفعالية
الثانية التي اقيمت بال�صرح يف الفرتة
امل�سائية كانت مكملة ل�ل�أول��ى حيث
ا�ست�ضفنا على �شرف الوفد الربملاين

االورب� ��ي ال��زائ��ر  35م��ن م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين الفاعلة والعاملة يف
االرتقاء باملجتمع واالن�سان البحريني
يف ال �ع��دي��د م��ن امل �ج��االت احل�ي��وي��ة،
وك� ��ان م �ف��رح��ا ل �ن��ا ج���دا و�أ� �ش �ع��رن��ا
ب��ال�ف�خ��ر واالع� �ت���زاز �أن ق� ��ادة ه��ذه
امل�ؤ�س�سات قدموا تعريفا خمت�صرا عن
م�ؤ�س�ساتهم يف دقيقتني فقط ،وعك�سوا
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خالد �شوقي النائب يف الربملان الإيطايل
اجنازاتهم و�أعمالهم التي يقومون بها �أن �صرح امليثاق العمل الوطني يت�شرف
يف املجتمع من تلقاء �أنف�سهم بدافع ب�أن يحت�ضن الفعاليات املجتمعية التي
حب الوطن  .و�أ�ضافت ان العرو�ض ت�سهم يف حتقيق �أهداف ميثاق العمل
ال���ذي مت ت�ق��دمي�ه��ا م��ن امل��ؤ��س���س��ات الوطني ،ويف جت�سيد ر�ؤية جاللة امللك
املدنية عك�ست يف احلقيقة ما حتظى املفدى يف االنتقال مبملكة البحرين
به البحرين من فكر جمتمعي متقدم �إل��ى �أ�سمى املراتب لتكون يف املكانة
ي� �ن ��درج يف �أع �م��ال �ه��ا ال �� �ش �ب��اب من ال�لائ�ق��ة بها وب��االن���س��ان البحريني،
اجلن�سني والكبار �أي�ضا وقد مل�ست كل م�شرية �إلى �أن م�ؤ�س�سة ال�صرح مل تكن
جوانب احلياة املختلفة ،االم��ر الذي مو�سمية كما يعتقد البع�ض بل كانت
�أكد حيوية مملكتنا العزيزة وما يتحلى ن�شطة جدا طيلة ايام ال�سنة من خالل
به امل��واط��ن البحريني من �سلوكيات اقامة الفعاليات املختلفة وا�ستقبال
متح�ضرة تعك�س التجذر احل�ضاري يف الزوار من الطلبة والطالبات ،وتنظيم
�أر���ض البحرين ،وقد ر�أينا االعجاب الأن�شطة التي ت�صب يف حتقيق �أهداف
ال�شديد يف �أوج ��ه �ضيوفنا ال�ك��رام ،امليثاق  .ويف ت�صريح خا�ص لـ(بنا)
وا��ش��ادت�ه��م مب��ا ع��ا��ش��وه م��ن حلظات ق ��ال ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي����س جمل�س
مفعمة بروح التحدي وبروح االن�سانية النواب الأ�ستاذ علي العرادي ت�شرفنا
يف كفاحها �ضد كل ما هو معيق لها ،اليوم بح�ضور هذه الفعالية الكبرية
وعمال د�ؤوبا من �أجل الرقي والتقدم املتميزة �شكال وم�ضمونا يف �صرح
واالزده��ار  .و�أك��دت د .خولة املهندي م�ي�ث��اق ال�ع�م��ل ال��وط �ن��ي ،ون�ي��اب��ة عن
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نف�سي وزمالئي مبجل�س النواب نتقدم
ب�شكرنا اجلزيل للقائمني على م�ؤ�س�سة
ال�صرح ود .خولة املهندي املدير العام
لل�صرح على دعوتنا مع الوفد الأوربي
ال��زائ��ر للمملكة ب��دع��وة م��ن جمل�س
النواب ،وذلك من �أجل االطالع على
جتربة البحرين احلديثة يف التطور
وال��ت��ق��دم واالزده�� � ��ار يف امل �ج��االت
املختلفة بف�ضل امل�شروع اال�صالحي
جلاللة امللك املفدى .وا�ضاف العرادي
�أن م�شاهدتنا اليوم للفعاليات التي
مت فيها عر�ض م�شروعات م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين يف ال�ب�ح��ري��ن ،ت�ؤكد
ب�شكل وا�ضح التطور ال��ذي ح��دث يف
مملكتنا الغالية وقد ت�شرفنا حقيقة
بال�سماع �إل��ى جتربة املجتمع املدين
يف تلخي�ص ب�سيط ح��ول التعريف
بنف�سها و�أه ��داف وم��ا قامت ب��ه من
�أعمال ،وما �ساهمت به من �أدوار يف
االرتقاء باملجتمع البحريني ،حقيقة
نحن فخورون مب�ؤ�س�ساتنا و�أعمالها
الوطنية واجنازاتها يف �سبيل التقدم
بالبالد �إل��ى م�صاف ال��دول املتقدمة
 .ويف ذات ال�سياق ا�شاد ال�سيد خالد
�شوقي النائب يف ال�برمل��ان الإيطايل
ع�ضو الوفد االوربي الزائر مبا �شاهده
من عرو�ض �أك��دت حيوية املجتمع يف
البحرين ،وق��ال ان ح�ضورنا اليوم
هذه الفعالية لكي نتعرف على نا�شطي
املجتمع البحريني ومدى تنوع الن�شاط
املدين البحريني من ال�شباب والن�ساء
ون�أمل حقيقة �أن نبني عالقات وطيدة
م��ع املجتمع البحريني ون�ع�م��ل على
ربطه باملجتمع االيطايل ومب�ؤ�س�ساته
املجتمعية .

اليوسف :تقليص عدد مراجعي عيادة الرعاية اليومية للسكلر بنسبة ٪ 90

انخفاض نسبة استخدام
المورفين خالل  3أشهر إلى 79.5%
�أك� ��دت ن��ائ��ب رئ�ي����س الأط� �ب ��اء لل�شئون
الت�شخي�صية يف جممع ال�سلمانية الطبي
رئي�س جمل�س �إدارة مركز �أمرا�ض الدم
ال��وراث�ي��ة رج��اء اليو�سف �أن��ه مت تقلي�ص
عدد املراجعني �إلى عيادة الرعاية اليومية
مبركز �أمرا�ض الدم الوراثية بن�سبة 90
يف املئة ،وذل��ك بعد تطبيق خطة وطنية
ملكافحة املر�ض ،م�شرية �إل��ى �أن العيادة
ت�ستقبل  30مري�ض ًا يوم ّياً.
و�أو� �ض �ح��ت اليو�سف �أن ف�ترة االنتظار
تقل�صت �إلى  15دقيقة يف عيادة الرعاية
اليومية ،بعد �أن كانت متتد �إل��ى �ساعة
ون���ص��ف ،مبينة �أن اخل �ط��ط اجل��دي��دة
ا�ستطاعت تقلي�ص قائمة االنتظار بن�سبة
 85يف املئة عما كانت عليه يف الن�صف
الأول من العام .2016
ج ��اء ذل ��ك ع �ل��ى ه��ام ����ش ح �ف��ل اف�ت�ت��اح
امللتقى الوطني ملر�ض فقر الدم املنجلي
(ال�سكلر) والذي �أقيم �أم�س اخلمي�س (29
�سبتمرب� /أيلول  )2016بفندق الريجن�سي
والذي �شارك فيه  18متحدث ًا وخمت�صّ ًا يف
�أمرا�ض ال�سكلر من م�ست�شفيات البحرين
احلكومية واخلا�صة.
ولفتت اليو�سف �إلى �أن مركز �أمرا�ض الدم
الوراثية ي�ضم فريق ًا متكام ًال ي�سعى �إلى
حتقيق اجنازات كثرية من خالل العديد
من اخلطط التي انتهى من تنفيذها ،ومن
�أهمها مد اجل�سور مع الرعاية الأولية،
وذل ��ك حل���ص��ول م��ر��ض��ى ال�سكلر ذوي
احل��االت امل�ستقرة على عالجاتهم من
خ�لال مراكزهم ال�صحية دون احلاجة

• رجاء اليو�سف
�إلى اللجوء �إلى ال�سلمانية.
و�أك��دت �أن عيادة الرعاية اليومية كانت
ت�ستقبل يف ال�سابق �أكرث من  300مري�ض
يوم ّي ًا �إال �أن��ه ب�سبب توزيع املر�ضى على
امل��راك��ز ال�صحية و� �ض �م��ان ح�صولهم
على العالج نف�سه يف املركز تقل�ص عدد
املراجعني �إلى  30مراجع ًا يوم ّياً ،بن�سبة
و�صلت �إلى  90يف املئة مقارنة بالن�صف
الأول من العام  .2016ولفتت اليو�سف �إلى
�أن الفريق الطبي العامل ي�ضم � 7أطباء
منهم طبيب ا�ست�شاري ب��أم��را���ض ال��دم
ال��وراث�ي��ة وع��دد م��ن الأط �ب��اء املخت�صني
بالإ�ضافة �إلى كادر متري�ضي متخ�ص�ص.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ق��ال��ت وزي�� ��رة ال���ص�ح��ة
ف��ائ�ق��ة ال���ص��ال��ح« :الإح �� �ص��ائ �ي��ات التي
مت عر�ضها خ�لال امللتقى �أك ��دت جناح
اخل�ط��ة ال�ت��ي و�ضعها الفريق املتكامل،
وي�ضم ا�ست�شاريني وخ�براء و�أخ�صائيني
وممر�ضني ،وقد ا�ستطاع الفريق �أن يحقق

�إجناز خالل فرتة زمنية ب�سيطة وذلك من
خالل خطط ور�ؤية لتطوير العالج».
و�أ� �ض��اف��ت �أن «ه� ��ذه ال ��ر�ؤي ��ة مرتبطة
مب�ؤ�شرات تابعتها الوزارة وتبني من خالل
تقييمها حتقيق العديد من هذه امل�ؤ�شرات،
ون�ح��ن ن�سعى �إل��ى حتقيق ت�ق��دمي رعاية
�صحية �أف�ضل وذل��ك بعد عمل ال��وزارة
�ضمن ب��رن��ام��ج ع�م��ل احل�ك��وم��ة و�ضمن
خطط وب��رت��وك��والت تتما�شى م��ع خطط
ور�ؤية .»2030
وذكرت ال�صالح �أن الوزارة �ضمن خطتها
يف ع�لاج مر�ضى ال�سكلر وتقدمي رعاية
�صحية متكاملة لهم �ستقوم با�ست�ضافة
طبيب زائ��ر م��ن الأردن متخ�ص�ص يف
�أمرا�ض الكلى عما قريب وال��ذي �سيتابع
احلاالت ملدة �أ�سبوع كل �شهر.
من جهته� ،أو�ضح رئي�س جمعية البحرين
لرعاية مر�ضى ال�سكلر زكريا الكاظم� ،أن
الوزارة خالل ال�شهور القليلة املا�ضية �سعت
�إلى توفري خدمات �صحية متكاملة ملر�ضى
ال�سكلر ،م�شري ًا �إلى �أن املر�ضى الحظوا
م�ستوى ال�ت�ق��دم يف م�ستوى اخل��دم��ات
العالجية للمر�ضى .ولفت الكاظم �إلى �أن
من �أهم الإجنازات التي قامت بها الوزارة
خالل ال�شهور الثالثة املا�ضية هي تقلي�ص
ن�سبة ا�ستخدام املورفني الى  79.5يف املئة
لدى املر�ضى ،وهذا ما �أعلن خالل امللتقى،
فقد كان ا�ستخدام املورفني من �أهم و�أكرب
التحديات التي يواجهها املر�ضى ووزارة
ال�صحة.
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رعاية �صحية

الرعاية
الصحية
لـمــرضـى
فـقـر الـدم
المــنــجــلي
الرعاية الأ�سا�سية:
الفح�ص الدوري يف ق�سم الرعاية يف
املركز ال�صحي عند �شهرين و�أربعة و�ستة
وت�سعة و 12و� 15شهر و�سنتني ذلك للت�أكد
من منو الطفل ب�صورة طبيعية وكذلك
لإعطاء التطعيمات كباقي الأطفال.
بع�ض التحاليل ال�ضرورية :
فح�ص نوع الهيموجلوبني ملعرفة نوعية
فقر الدم املنجلي (� )HBSSأو (Sβ
 )thalوكذلك ن�سبة الهموجلوبني
( )SHBوالهيموجلوبني (.)HBF
فح�ص ن�سبة الهيموجلوبني :يجب
�إجراء هذا التحليل دوريا ملعرفة ن�سبة
الهيموجلوبني اخلا�صة بالطفل ( )HBو
هذه الن�سبة تختلف من مري�ض �إلى �آخر,
ن�سبة الهيموجلوبني الطبيعية 14 -11
لكن مر�ضى فقر الدم املنجلي ترتاوح
ن�سبتهم .13-7
ن�سبة التك�سر ( : )reticsهي كريات الدم
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احلمراء ال�صغرية و التي يتم ت�صنيعها
يف النخاع العظمي ون�سبتها يف الدم
تعك�س ن�شاط النخاع العظمي فكلما زادت
الن�سبة يعني �إن النخاع ي�ؤدي وظيفتة على
�أكمل وجه.
يف كل زيارة �إلى الطبيب :يحتاج الطبيب
�إلى بع�ض املعلومات عن �صحة الطفل
يف الفرتة املا�ضية ليتمكن من تقيم منو
الطفل و و�ضعه ال�صحى وكذلك طباعه.
لذا يحب �إجابة �أ�سئلة الطبيب بدقه.
منوذج لبع�ض الأ�سئلة:
 هل �أ�صيب طفلك بارتفاع يفدرجة احلرارة �أو الريقان (ا�صفرار
العني)؟
 هل �أ�صيب بالر�شح ( الزكام ) ؟ هل �أ�صيب طفلك بنوبة �أمل ماذا ي�أكل الطفل؟ هي الأودية التي ي�ستخدمها يفاملنزل ؟ ما

 هل يواجه طفلك �صعوبة يف تناولالدواء مثل البن�سلني؟
امل�شاكل ال�صحية من �سن �ستة �أ�شهر و ما
بعد �أهم امل�شاكل ال�صحية التي قد تواجه
الطفل امل�صاب بفقر الدم املنجلي :
 االلتهابات العامة االلتهاب الرئوي م�شاكل الطحال فقر الدم ( نق�ص الهيموجلوبني) انتفاخ اليدين و القدمني نوبات الأمل م�شاكل الكلى بطئ النمو ح�صوة املرارة م�شاكل �أقل ح�صوال «اجللطةالدماغية و االنت�صاب امل�ؤمل ».
االلتهابات العامة:
االلتهابات العامة كانت ال�سبب الرئي�س
للوفاة عند الأطفال امل�صابني بفقر الدم

املنجلي و مازالت م�شكلة �أ�سا�سية.
بع�ض �أنواع االلتهابات اخلطرة:
 التهاب يف الدم ( جرثومة يف الدم)
 االلتهاب الرئوي االلتهاب ال�سحائي التهاب البولهذه االلتهابات قد حت�صل ب�سبب
�أنواع خمتلفة من اجلراثيم ( بكرتيا,
فريو�سات )
الوقاية من االلتهابات:
البن�سلني الوقائي مرتني يف اليوم جلميع
الأطفال امل�صابني من �سن � 3شهور و حتى
اخلام�سة من العمر للتقليل من حدوث
االلتهابات اخلطرية  ,لقد �أو�ضحت
الدرا�سات �أن ا�ستخدام البن�سلني الوقائي
مرتني فى
اليوم يح�سن مناعة امل�صابني وبدون
�أعرا�ض جانبية .

 وكدلك لقاحاتPneumovax( .), Prevenar

 لقاح الآنفلونزا لقاح اجلدري املائي ( ال�شنيرت).الأعرا�ض:
ارتفاع درجة اجل�سم �أكرث من 38.5
ي�ستدعي مراجعة الطبيب فورا ( املركز
ال�صحي �أو الطوارئ ).
�سيقوم الطبيب بفح�ص الطفل و بعمل
بع�ض الفحو�ص مثل الدم و البول و رمبا
�أ�شعة لل�صدر.
�إذا كانت الفحو�ص ت�شري �إلى التهاب
فريو�سي و �إذا كان الو�ضع ال�صحي
لطفلك جيد ميكن عالجه يف املنزل.
�إذا كانت التحاليل ت�شري �إلى وجود
جرثومة يف الدم هذا ي�ستلزم ادخال
طفلك للم�ست�شفى لإعطائه امل�ضاد
احليوي عن طريق الوريد ملدة ْ 14-10
يوم وقد يحتاج لإكمال العالج فى املنزل.

اذا كان �سبب ارتفاع درجة احلرارة
غري وا�ضح ي�ستح�سن ادخال الطفل الى
امل�ست�شفى لإعطائه امل�ضاد احليوي عن
طريق الوريد.
يجب �إتباع �إر�شادات الطبيب بدقة و
�إكمال العالج فى املنزل حتى عندما
تتح�سن حالة الطفل ملنع حدوث انتكا�سة.
االلتهاب الرئوي:
التهاب �شائع بني مر�ضى فقر الدم
املنجلي ال�صغار و الكبار ,الطفل امل�صاب
بفقر الدم املنجلي  300مرة �أكرث عر�ضة
لاللتهاب الرئوي من �أقرانه وهو من
االلتهابات اخلطرة التي حتتاج �إلى عالج
عاجل.
الأعرا�ض:
 ارتفاع يف درجة احلرارة �سعال التنف�س ال�سريع �صعوبة يف التنف�سالعدد اخلام�س  -دي�سمرب 2017م
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 الإرهاق امل يف ال�صدر�إذا كان طفلك امل�صاب بفقر الدم املنجلي
يعاين من ر�شح و �سعال و يبدو مرهق
ا�ست�شاري الطبيب ال�ستبعاد �إ�صابته
بااللتهاب الرئوي و ذلك بالفح�ص و
الأ�شعة� ,إذ �أن التهاب ب�سيط مثل الر�شح
قد يتطور �إلى التهاب رئوي.
العالج:
االلتهاب الرئوي ي�ستدعي الدخول �إلى
امل�ست�شفى ملالحظة ن�سبة الأوك�سجني يف
دم الطفل �إذ �أن انخفا�ضها قد ي�ؤدي �إلى
متنجل كريات الدم احلمراء يف الرئة مما
ي�ؤدي �إلى امل حاد يف ال�صدر و �صعوبة
يف التنف�س يف هذه احلالة يحتاج الطفل
�إلى الأوك�سجني و نقل دم بالإ�ضافة �إلى
امل�ضاد احليوي عن طريق الوريد ,ن�سبة
قليلة من الأطفال يعانون من التهابات
رئوية متكررة.
م�شاكل الطحال:
تقع الطحال يف الزاوية الي�سرى لأعلى
البطن �أ�سفل القف�ص ال�صدري ,وظيفة
الطحال تر�شيح الدم من كريات الدم
املتك�سرة وكذلك حماية اجل�سم من
االلتهابات ( اجلر اثيم) يت�ضخم الطحال
50
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عند معظم الأطفال ال�صغار امل�صابني
بفقر الدم املنجلي خالل ال�سنة الأولى
والثانية من العمر وقد يبد�أ بال�ضمور عند
ال�ست �سنوات وذلك ب�سبب تليف الطحال
الذي يفقدها وظائفها الأ�سا�سية وهى
حماية اجل�سم من اجلراثيم لذا مري�ض
فقر الدم املنجلي معر�ض لاللتهابات
املختلفة ب�صورة كبرية .يجب معرفة
حجم الطحال عند كل طفل م�صاب بفقر
الدم املنجلي.
ت�ضخم الطحال املفاجئ و احلاد:
يف بع�ض الأحيان تت�ضخم الطحال
ب�صورة كبرية و مفاجئة مما ي�ؤدي �إلى
انخفا�ض حاد يف ن�سبة الهيموجلوبني قد
ي�ؤدي �إلى هبوط يف القلب و الوفاة �إذا مل
يعالج ب�سرعة (نقل دم )
الأعرا�ض:
ت�ضخم الطحال احلاد قد يحدث عندما
يكون الطفل م�صاب بالر�شح �أو يعاين من
التهاب ولكن فى معظم الأحيان بدون
�سبب .ي�صاب الطفل بت�ضخم حاد يف
الطحال مع �أمل و انتفاخ يف البطن مع
�شحوب �شديد يف اللون و الإرهاق.
العالج  :نقل دم ب�صورة عاجلة.
بعد النوبة الأولى للت�ضخم احلاد ي�صبح

الطفل �أكرث عر�ضة لتكرار النوبات مما
ي�ستدعي ا�ستئ�صال الطحال ادا كان عمر
الطفل �سنتني �أو �أكرث �أم �إذا كان طفلك
�أقل من �سنتني عند �أول نوبة �سيحتاج
لنقل دم �شهريا ملنع تكرار النوبة حتى
�سن ال�سنتني.
ميكن العي�ش ب�صورة طبيعية بدون
طحال و ي�ستلزم الأمر موا�صلة ا�ستخدام
البن�سلني مرتني يف اليوم مدى احلياة
للوقاية من االلتهابات.
فقر الدم ( نق�ص الهيموجلوبني ) :
�أغلب امل�صابني بفقر الدم املنجلي لديهم
عدد �أقل من كريات الدم احلمراء التي
حتمل الأوك�سجني للع�ضالت لذا ي�شعر
امل�صاب باملر�ض بالتعب �أ�سرع من �أقرانه
ال�سلميني.
يف بع�ض الأحيان ارتفاع درجة احلرارة �أو
االلتهابات ي�سبب نق�ص يف الهيموجلوبني
�أكرث من املعتاد �إما ب�سبب خمول النخاع
العظمي �أو زيادة ن�سبة التك�سر ,يف حالة
زيادة التك�سر ي�صبح لون العينني �أ�صفر
(الريقان ) و لون البول �أغمق من املعتاد.
متى يجب مراجعة الطبيب ؟
يف احلاالت الآتية:
 -زيادة يف �شحوب اللون

 قلة ال�شهية قلة الن�شاط يرقان «�إ�صفرار العني �أو اجللد ». البول �أغمق من املعتادالعالج:
الإنخفا�ض ال�شديد يف ن�سبة الهيموجلوبني
ي�ستدعي نقل دم يف احلال ملنع الهبوط يف
القلب و الوفاة.
انتفاخ يف اليدين والقدمني:
 3/1الأطفال امل�صابني بفقر الدم املنجلي
ممن هم دون �سن الثالثة قد يعانون من
انتفاخ م�ؤمل يف اليدين و القدمني ب�سبب
ان�سداد ال�شعريات الدموية ال�صغرية يف
عظام اليدين و القدمني .
العالج:
يف معظم الأحيان ميكن عالج هذه
احلالة يف البيت بزيادة كمية ال�سوائل
مع امل�سكنات مثل البندول و الربوفني.
�إذا كانت احلالة م�صحوبة بارتفاع درجة
احلرارة �أو امل �شديد يجب مراجعة ق�سم
الطوارئ لإدخال الطفل �إلى امل�ست�شفى
لإعطائه ال�سوائل عن طريق الوريد و
كذلك م�سكنات الأمل.
ح�صوة املرارة :

ت�صيب  3/1الأطفال امل�صابني بفقر الدم
املنجلي ممن هم دون �سن ال�سابعة ب�سبب
تراكم ال�صبغة ال�صفراوية الناجتة عن
تك�سر كريات الدم احلمراء .مثل هذه
احل�صوات قد ت�سبب التهاب يف املرارة
�أو ان�سداد يف القناة املرارية مما ي�سبب
ا�صفرار �شديد يف العني و اجللد ( الريقان
) و �أمل يف اجلانب الأمين �أعلى البطن
العالج:
ا�ستئ�صال املرارة وميكن العي�ش ب�صورة
طبيعية بعد اال�ستئ�صال مع مراعاة
التقليل من �أكل الدهون.
الأمل:
نوبات �آالم نادرة عند الأطفال ال�صغار،
�إذا كان االمل خفيف �أو ينتهي ب�سرعة
يجب عدم حرمان الطفل من اللعب قد
تكون الآالم ناجتة عن كدمات خفيفة �أو
�أ�سباب �أخرى.
العالج :
معظم الآم فقر الدم املنجلي خفيفة و
ميكن عالجها يف املنزل .عن طريق:
 زيادة ال�سوائل بندول �أو بروفني اللعب الهادئ حمام دافئ كمادات دافئة م�ساج ان�شغال الطفل مب�شاهدة فيلمكارتون �أو لعبة يحبها
�إذا مل ي�ستجيب طفلك جلميع ما �سبق
يجب مراجعة ق�سم الطوارئ لإعطاء
الطفل ال�سوائل عن طريق الوريد و
امل�سكنات.
يجب مراجعة الطبيب فورا �إذا كان
الطفل يعاين من �أي من التايل :
� -أمل يف ال�صدر � +أو – �ضيق يف

التنف�س
 �أمل يف البطن �أمل مع ارتفاع يف درجة احلرارة معانتفاخ �أو �إحمرار .
 �صداع �شديد �أمل ال ي�ستجيب للعالج املنزيلعند ما ي�شتكي الطفل من �أمل يف اليد �أو
الرجل عليك بالتعامل معه بهدوء ولطف،
يجب جتنب الع�صبية واالهتمام الزائد
الن ذلك يرعب الطفل وي�ضاعف �شعوره
بالأمل �أو قد ي�ستغل الطفل ذلك للفت
االنتباه واحل�صول على كل ما يريد.
الكلى:
ت�ساعد اجل�سم يف االحتفاظ بكمية
ال�سوائل املطلوبة .يف فقر الدم املنجلي
كريات الدم احلمراء املتنجلة قد ت�سبب
تلف يف الكلى مما ي�ؤدي �إلى نق�ص يف
القدرة على تركيز البول مما يعني زيادة
التبول وبالتايل زيادة احلاجة �إلى �سوائل
ملنع اجلفاف ،عند ما يكون الطفل مري�ض
وغري قادر على تناول كمية كافية من
ال�سوائل �أو عندما يفقد ال�سوائل ب�سبب
التقي�ؤ �أو الإ�سهال �أو ارتفاع درجة احلرارة
قد ي�صاب الطفل باجلفاف.
�أعرا�ض اجلفاف:
 العط�ش جفاف ال�شفاة و الفم الإرهاقكمية البول �أقل من املعتاد�إذا الحظت �أي من هذه الأعرا�ض عليك
ب�إعطاء الطفل كمية كبرية من ال�سوائل.
التبول الال�إرادي:
كرثة التبول قد ت�ؤدي �إلى التبول الليلي
الال�إرادي وهي م�شكلة �شائعة بني مر�ضى
فقر الدم املنجلي .هناك طرق كثرية
مل�ساعدة الطفل منها تقليل ال�سوائل يف
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امل�ساء وتعوي�ض ذلك بكرثة ال�سوائل طوال
اليوم ،ميكنك �إيقاظ الطفل مرتني يف
الليل للتبول و�إذا كان الطفل كبري ميكن
ا�ستخدام ال�ساعة املنبة لإيقاظه يف الليل.

الكلى عندها يكون البول �أحمر قاين �أو
بني اللون .يف الغالب الدم يختفي بعد
ب�ضع �ساعات لكن من بع�ض احلاالت
قد يتوا�صل النزيف للأيام و قد ي�سبب
م�شكلة �صحية.
يجب مراجعة الطبيب فورا عند ظهور دم
يف البول.
يحتاج الطفل �إلى كمية كبرية من ال�سوائل
و �إلى راحة تامة .

يجب مراجعة الطبيب �إذا كان
طفلك يعاين �أي مما يلي:
 زيادة التبول التبول الال�إرادي بعد �أن كان طفلكجاف
 رائحة كريهة للبول ارتفاع درجة احلرارة امل عند التبول امل يف البطن و الظهر�إذا عانى طفلك من التهاب يف املثانة
فعليك فح�ص البول من وقت �إلى �آخر
للت�أكد من عدم معاودة االلتهاب
�إذا كان طفلك يعاين من �إلتهابات متكررة
يف املثانة ف�أنه �سيحتاج �إلى م�ضاد حيوي
وقائي ملنع تكرار االلتهاب.

بطئ النمو:
معظم الأطفال امل�صابني بفقر الدم
املنجلي ينمون ب�صورة طبيعية �أثناء ال�سنة
الأولى من عمرهم .بعدها يبطئ النمو
حتى مرحلة البلوغ التي قد تت�أخر لذلك
بع�ض املر�ضى يكونون �أنحف و �أق�صر
من �أقرانهم هذا البطء يف النمو م�ؤقت و
جميع املر�ضى ي�صلون �إلى الطول النهائي
يف مرحلة الحقة� ,إذا كان الطفل نحيف
جدا ميكن �إعطائه وجبات خفيفة بني
الوجبات الأ�سا�سية الثالث ويجب تقليل
احللويات وامل�شروبات الغازية والأطعمة
الغري مفيدة لتح�سني �شهية الطفل.

التهاب البول:
قد يح�صل عند مر�ضى فقر الدم املنجلي.
�إذا مل يتم عالج التهاب املثانة ب�سرعة قد
ميتد االلتهاب �إلى الكلى .تكرار االلتهاب
قد يودي الى تلف الكلى.

ظهور دم يف البول :
فقر الدم املنجلي قد ي�سبب نزيف من
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اجللطة الدماغية:
نادرة احلدوث لكنها خطرية جدا ،تنتج
عن ان�سداد الأوعية الدموية الدماغية
بكريات الدم التمنجلة.

الأعرا�ض:
 الإغماء ال�ضعف املفاجئ يف اليد �أو الرجل�أو ن�صف اجل�سم �صداع �شديد
 الت�شنجات �صعوبة يف الكالميجب مراجعة ق�سم الطوارئ فورا عند
ح�صول �أي من الأعرا�ض ال�سابقة �إذا �أن
العالج املبكر تكون له نتائج �أف�ضل ,بعد
النوبة الدماغية الأولى يكون الطفل �أكرث
عر�ضة لنوبات متكررة لذا يجب نقل الدم
�شهريا على الأقل ملدة خم�س �سنوات �أو
حتىا تظهر الأ�شعة املغناطي�سية حت�سن
ملحوظ يف الأوعية الدموية.
االنت�صاب امل�ؤمل:
من امل�شاكل اخلطرية لفقر الدم املنجلي
ت�صيب الذكور وتن�ش�أ عند ان�سداد الأوعية
الدموية ال�صغرية يف الع�ضو التنا�سلي
للذكر مما ي�سبب انت�صاب م�ؤمل ,ميكن
�أن ت�صيب �أي فئة عمرية .يف بع�ض
الأحيان قد يحدث انت�صاب م�ؤمل لفرتات
ق�صرية جد ًا و قد تتكرر العملية .يف هذه
احلالة يجب مراجعة الطبيب الن النوبات
الق�صرية قد ت�سبق نوبة طويلة� ،إذا مل
تتح�سن احلالة بزيادة كمية ال�سوائل
وامل�سكنات ،يحتاج املري�ض �إلى نقل دم،
نادرا قد يحتاج �إلى عملية جراحية.

