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جمعية أصدقاء مرىض الثالسيميا
هي جمعية فلسطينية أهلية غري ربحية تأسست عام  1996من قبل مجموعة
من املرىض وأهاليهم واملهنيني املهتمني بهذا املرض .رسالة الجمعية هي التأثري يف
السياسات العامة ورفع مستوى الوعي املجتمعي للحد من والدات جديدة مصابة
بالثالسيميا ،ورفع املستوى الصحي ملرىض الثالسيميا من خالل كوادر مهنية تتمتع
بالكفائة والتعاون مع املؤسسات ذات العالقة .وتحقق الجمعية اهدافها من خالل:
أوال :اسرتاتيجية رفع مستوى الخدمات املقدمة للمرىض من قبل مقدمي الخدمات
الصحية وبالتحديد وزارة الصحة الفلسطينية من خالل التأكيد عىل اهمية تأمني الدم
اآلمن بشكل مستمر والخدمات الطبية الشاملة ذاتجودة عالية ،وتوفري الدعم النفيس
واملجتمعي للمرىض.
ثانيا :اسرتاتيجية نرش الوعي يف املجتمع الفلسطيني من اجل الوقاية من املرض
من خالل تنفيذ حمالت توعية جامهريية واسعة موجهة اىل جميع فئات املجتمع
وبالرتكيز عىل الفئات العمرية الشابة واملقبلة عىل الزواج من اجل ترسيخ أهمية
الفحص الطبي قبل الزواج لتفادي زواج من يحملون صفة املرض الوراثية وذلك ملنع
والدة أطفال مرىض جدد.
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املقدمة
أعزائنا مرىض وأهايل مرىض الثالسيميا:
تحية طيبة وبعد،
لن نخاطبكم مثلام اعتدنا سابقا الحديث عن مرض الثالسيميا بل نحن بحاجة إىل
ترسيخ مفهوم جديد هو التعايش يف هذه الحالة الصحية ألنكم أثبتم قدرة عالية وقوة
احتامل مكنتكم من تجاوز صعوبات عديدة عجز عنها كثري من األصحاء .نضع بني
أيديكم هذا الدليل األول والذي يأخذ بيد كل واحد منكم للوصول إىل وضع صحي
أفضل ،ميثل هذا الدليل احد الجهود الهادفة اىل تزويد املرىض وأهايل املرىض مبصدر
هام ألحدث املعلومات مقدمة بطريقة بسيطة مع رشح جزيئ يغطي بعض الجوانب
املتعلقة بعالج ومتابعة هذا املرض.
نتوجه من خالل هذا الدليل للمرىض بأخذ زمام املبادرة ومعرفة الحقائق حول املرىض
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وإمكانيات العالج وأهمية املحافظة عىل مستوى الحديد املرتاكم يف الدم يف الحدود
الطبيعية ملنع املضاعفات الخطرية فضبط مستوى الحديد هو املفتاح للنجاح ويرتكز
عىل مشاركة املريض الفعالة يف العالج .نتمنى لكم الصحة والعافية وان تأخذوا
أماكنكم التي تستحقونها عن جدارة يف املجتمع الفلسطيني ،عنارص بناء وعمل.
والسالم عليكم ورحمة الله.
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ما هو الثالسيميا؟

الثالسيميا مرض ورايث يؤثر يف صنع الدم ،فتكون مادة الهيموغلوبني يف كريات الدم
الحمراء غري قادرة عىل القيام بوظيفتها ،مام يسبب فقر دم ورايث ومزمن يصيب
األطفال يف مراحل عمرهم املبكره .وينترش مرض الثالسيميا يف جميع أنحاء العامل ،ولكن
بنسبة أكرب يف بعض البلدان ،مثل بلدان حوض البحر األبيض املتوسط ،ويقسم مرض
الثالسيميا إىل أنواع أهمها ثالسيميا ألفا وثالسيميا بيتا ،اعتامدا عىل موقع الخلل إن كان
يف املورث املسؤول عن تصنيع السلسلة الربوتينية ألفا يف خضاب الدم «الهموجلوبني»
أو بيتا عىل التوايل .ويعد مرض الثالسيميا من األمراض الخطرة التي كانت تسبب الوفاه
لألطفال املصابني به يف سنوات عمرهم املبكرة ،ومع تطور الوسائل العالجية الحديثة
أصبح بإمكان املرىض مواصلة حياتهم بشكل طبيعي باالعتامد عىل تدابري وعالجات
منتظمة للبقاء عىل قيد الحياة ومامرسة النشاطات الحياتية املختلفة.

طرق معالجة مرىض الثالسيميا

قدرتك
عىل التعايش
1.1العالج من خالل نقل الدم الدوري وما يلحق ذلك
واالبداع مع مرض
من متابعات عالجية للمضاعفات ،وسوف يقترص
الحديث بالتفصيل عن هذا النوع من العالجات الثالسيميا تجعلك تدرك مدى
قوة ارادتك وتصميمك
الواردة أدناه.
عىل التحدي
2.2العالج من خالل إجراء عملية زراعة النخاع العظمي
والجذعي.
3.3استخدام محفزات انتاج الدم.
4.4العالج باملورثات.
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العالج من خالل نقل الدم الدوري
ويعد نظام العالج من خالل نقل الدم هو النظام األكرث شيوعاً يف العامل ملتابعة مرىض
الثالسيميا الكربى ،وهو النظام املعتمد بشكل أسايس يف فلسطني ،ويتضمن اآليت:
اوالً :نقل الدم بهدف املحافظة عىل مستوى قوة دم قريبة من النسبة الطبيعية
ويتم ذلك بشكل دوري كل  4-3أسابيع.
ثانيا :عالج تراكم مادة الحديد يف بعض أعضاء الجسم.
ثالثا :استئصال الطحال -وذلك عند تضخم هذا العضو.
رابعا :إعطاء فيتامني ج وحمض الفوليك.

عالج املضاعفات املرتتبة عىل اإلصابة بالثالسيميا وتشمل:
•مضاعفات إصابة الغدد الصامء :مثل عالج قصور النمو ،وتأخر البلوغ،
وقصور الغدة الدرقية ،وانخفاض الكالسيوم ،وارتفاع نسبة السكر يف الدم.
•مضاعفات ضعف عضلة القلب ومضاعفات الكبد :مثل ترسب الحديد،
والتهاب الكبد الفريويس  Bو  ،Cوهشاشة العظام.
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أوالً :نقل الدم
إن حاجة املريض تتلخص يف كريات الدم الحمراء والتي يفتقر إليها بسبب
تكرسها املبكر جراء املرض ،واإللتزام بنقل كريات الدم الحمراء الدوري يف الوقت
املناسب وبجرعات مالمئة من خالل مرشح (فلرت خاص) مينع دخول كريات الدم
البيضاء والصفائح الدموية وغريها بهدف تقليل مضاعفات املرض بشكل كبري
ويوفر للمريض فرصة للحياة تكاد تكون طبيعية .إن اتباع منهج نقل الدم املرتفع،
يجنب املريض مضاعفات املرض املرتتبة عن فقر الدم املزمن ويضمن ذلك تجنب
مشاكل النمو وتأخر البلوغ ،كام وإن إعطاء كريات الدم الحمراء من خالل مرشح
مغسول ومفلرت يحول دون مضاعفات املرض املناعية.
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إن إعتامد منهج (نقل الدم املرتفع ) يوفر للمريض اآليت:
تلقي كمية كريات الدم الحمراء الالزمة وتوفري األكسجني ألنسجة الجسم املختلفة.
يحافظ عىل استقرار نخاع العظام وعدم افراطه يف النشاط مام يتيح للعظام منوا ً طبيعياً.
يحول دون أو يبطء تضخم الطحال.
كمية الدم الواجب إعطاؤها يف كل عملية نقل دم عىل النحو التايل-:
 15مل/كغم ،عادة يعطى  12مل/كغم كل  4-2أسابيع من packed cells
مبعدل رسعة إعطاء الدم تصل إىل  5مل/غم/ساعة .
يف حال وجود مضاعفات بالقلب أو مستوى الخضاب أقل من  5غم  %فإنه يتم
نقل كمية قليلة من الدم كل  2 – 1أسبوع ،ومبعدل رسعة تصل 2مل/غم/ساعة،
باإلضافة إىل مدر البول ( .)lasixوتحسب كمية الدم التي يجب اعطاؤها للمريض
وفق املعادلة:
الكمية (مل) =  – 13مستوى هيموجلوبني× 2.5لرت× الوزن
( مبعنى( 13 :مستوى خضاب الدم املنشود)  -مستوى خضاب دم املريض الحايل X

اعتمدت معامل13-(Hb) x Body weight kg x 2.5=) 2,5
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ثانياً :عالج تراكم الحديد
يحتوي كل  500-400مل من الدم املنقول حوايل  200مليغرام من الحديد ،وال ميكن
للجسم التخلص مبفرده من الحديد ،لذا ومع تكرار عمليات نقل الدم يزداد تراكم
الحديد يف الجسم تدريجياً ،ويتم اختزانه يف بعض أعضاء الجسم السيام الكبد والقلب
والغدد الصامء والجلد وغريها .إن ارتفاع مستويات تركيز الحديد عن نسب معينة
يؤدي إىل تسمم الجسم بهذا العنرص وتلف تلك األعضاء .ولقد طور العلامء أدوية من
شأنها أن تلتقط الحديد وتطرحه خارج الجسم عرب البول والرباز ،ومن هذه األدوية
املستخدمة يف فلسطني:
أ الديسفرال
الديسفرال عبارة عن مادة عالجية تتفاعل مع الحديد املوجود يف الجسم وتخرج
مرتبطة بعنرص الحديد عن طريق البول ،ومن هنا تأيت أهمية الديسفرال الذي
يحقن تحت الجلد لفرته  10- 8ساعات يومياً أو عن طريق الوريد والذي ميكّن
الجسم من التخلص من الحديد املرتاكم.
يتم فحص مستوى الحديد يف الدم الفرتيني ( )Ferritinكل  6أشهر ملنع ارتفاع
مستوى الحديد عن الرتاكيز املقبولة طبياً.
إذا كان الفرتني أقل من  20ميكروجرام /لرت فهو مريض بفقر الدم نتيجة نقص الحديد.
زيادة الحديد تحدث عندما يكون مستوى الفرتني عند اإلناث >  100ميكروجرام/لرت.

زيادة الحديد تحدث عندما يكون مستوى الفرتني عند الذكور>  200ميكروجرام/لرت.
يعطى الديسفرال تحت الجلد بواسطة مضخة عندما يكون مستوى الفرتني أكرث من 600
 10ميكروجرام/ملرت ملدة  12-8ساعة 6 ،أيام اسبوعياً من الديسفرال برتكيز .%10

إن إرتفاع مستويات الحديد يف أنسجة الجسم له آثار سلبية جدا ً عىل املريض لذلك
يجب التخلص من الحديد الزائد عن طريق إستخدام الديسفريال املنتظم

جرعات الدسفرال العالجية:
 )1الفرتني >  2000ميكروجرام/مل  25 -ملغم/كغم/اليوم .
 )2الفرتني  3000-2000ميكروجرام/مل  35 -ملغم/كغم/اليوم .
 )3الفرتني <  3000ميكروجرام/مل  55 -ملغم/كغم/اليوم.
العالج بالديسفرال يجب أن يتوقف بشكل مؤقت عند حدوث:
•مرض حاد مع إرتفاع بدرجة الحرارة.
11

العالج الوريدي يكون بإرشاف
اختصايص أمراض دم

•أمل بطن حاد.
•إسهال شديد.
عىل املريض مراجعة الطبيب املرشف عىل وحدة الثالسيميا يف املستشفى.
ب -دواء أكسجيد
يتوفر اآلن دواء األكسجيد ( /EXJADEواسمه العلمي الصيدالين )Deferasirox
الطارد للحديد من الجسم ويأخذ عن طريق الفم بدالً من الحقن التحت جلدية.
أثبتت األبحاث املتتالية فعالية هذا الدواء مقارنة بالديسفريال الذي يؤخذ عن طريق
الحقن .ويتم تطوير ودراسة ادوية اخرى تعطى عن طريق الفم لكنها غري متوفرة
وغري مدرجة يف وزارة الصحة الفلسطينية.
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مالحظة :ممكن للمريض اخذ دواء الديسفرال واألكسجيد معا حسب الحالة ووصف
االخصايئ املعالج .ويف حالة مل يتوفر احدهام لسبب ما ،يجب االستمرار باآلخر املتوفر
واستشارة الطبيب املعالج لتعديل الجرعة الدوائية ،علام انه ال توجد دراسة علمية
تثبت أو تنفي فعالية عالجية اكرب من استعامل دواء الديسفرال واألكسجيد معا يف

الوقت الحايل ،لكن استمرارية العالج رضورية لتخفيف املضاعفات الناتجة عن تراكم
الحديد يف الجسم.

ثالثاً :استئصال الطحال
إن وظيفة الطحال الطبيعية هي التخلص من خاليا الدم الحمراء الهرمة ومع
دواء األكسجيد

أعتمد يف الواليات املتحدة األمريكية.
يعطى لعمر سنتني فام فوق.
يعطى مرة واحدة يف اليوم إذا مل يكن هنالك أعراض جانبية
الجرعة العالجية  40-20ملغم/كغم/اليوم.
له نفس التأثري عىل الكبد والقلب مثل الديسفرال.
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مرور الوقت ،وحني يصاب الطحال بفرط النشاط ،يبدأ يف تدمري خاليا الدم
الحمراء السليمة أيضاً ،مام يؤدي إىل تضخم الطحال ،وعندها تتناقص فعالية نقل
الدم مرة تلو األخرى ،وتزداد الحالة سوءا ً عند املريض ،وعندئذ يصبح من الرضورة
استئصال الطحال.
وقبل استئصال الطحال يجب التأكد من إعطاء املريض جميع التطعيامت حسب
برنامج التطعيم الوطني والتأكد من االنتهاء من التطعيم خالل  3-2أسابيع عىل
األقل قبل استئصال الطحال ،ومن التطعيامت اإلضافية:
 تطعيم نزليات االنفلونزا  :H.Influenzaيعطى املريض بعمر  5 – 1سنواتجرعتني ،واملريض األكرب من  5سنوات يعطى جرعة واحدة.
 تطعيم املكورات الرئوية  :Pneumcocalتعطى جرعة مبقدار  0.5سم 3للمريضبعمر سنتني أو أكرث .وتعطى جرعة خفيفة (ناعمه) كل  3سنوات.
وقد يلجأ الطبيب العطاء مضادات حيوية حامية للمريض من خطر اإلصابة
بااللتهابات الجرثومية.
وهنا ال بد من التأكيد عىل دور وعي األرسة ألعراض االلتهابات وخاصة ارتفاع
درجة الحرارة لدى املريض والتوجه فورا للطبيب يف حال حدوث ذلك.
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رابعاً :إعطاء فيتامنب ج وحمض الفوليك
يعطى فيتامني ج ( )Cمبقدار  50ملغم يومياً للمريض الذي يقل عمره عن 10
سنوات ،ومبقدار  100ملغم يومياً للمريض الذي يزيد عمره عن  10سنوات.
ويتوجب تناوله بعد البدء باملعالجة بالدسفرال /اكسجيد.
ويعطى حمض الفوليك للمريض مبعدل  5ملغم باألسبوع بغض النظر عن عمره.
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عالج مضاعفات الثالسيميا
املضاعفات للمرض
وتشمل مضاعفات القلب ومضاعفات الكبد ،وهشاشة العظام ،والتهاب الكبد
الفريويس ،وفشل النمو الهرموين ،ومشاكل التطور والبلوغ ،وقصور الغدة الدرقية،
وانخفاض الكالسيوم ،وأية مضاعفات أخرى ممكن أن تنتج من املرض أو عمليات نقل
الدم .ويجب إجراء متابعات صحية وفحوصات وفق الجدول اآليت:

يف حالة حدوث أي مضاعفات يف الغدد الصامء
والعظم ،يتم تحويل املريض إىل طبيب االختصاص
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متابعات مريض الثالسيميا لتجنب سوء املضاعفات

#
1
2

3
4
5
7
8
9
10

اسم الفحص
فحص الطول والوزن
قياس مستوى الفرتني بالدم
وقياس مستوى الكالسيوم والفوسفات بالدم
وفحص وظائف الكىل
فحص النمو والتطور

وفحص توازن الحديد
تقييم القلب
فحص الطول والوزن وحجم الخصيتني للمرىض
بعمر  6سنوات.
تقييم الغدد الصم  /عند خمس سنوات
فحص النظر
فحص هشاشة العظام
التقييم و الدعم النفيس

الفرتة الزمنية
كل  3أشهر
كل  6أشهر

كل عام
كل  6أشهر
أوقات مختلفة
كل سنة
كل سنة
كل سنتني
حسب الحاجة

الغدد الصم  :ال تزال املضاعفات املتعلقة بالغدد الصامء شائعة ونأمل ان تصبح اقل
انتشارا خاصة وان املرىض الذين اخضعوا للعالج يف سن مبكر ينمون عىل نحو طبيعي.
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زراعة نخاع العظم والخاليا الجذعية

يف السنوات األخرية بدأت زراعة نخاع العظم والخاليا الجذعية التي يحصل عليها من
شقيق أو متربع يف حالة التطابق النسيجي تأخذ مكاناً مهامً يف معالجة بعض أمراض
الدم الوراثية مثل البيتا ثالسيميا واألنيميا املنجلية .ويف عام  1981أجريت وبنجاح أول
عملية زراعة نخاع العظم ملريض بالثالسيميا وكان يبلغ من العمر  16شهرا ً .ويف خالل
السنوات التالية وإعتامدا ً عىل الدراسات املستمرة يف مجال زراعة نخاع العظم والخاليا
الجذعية أصبحت زراعة نخاع العظم حالياً من أحد العالجات املختارة واملتفق عليها
علمياً يف جميع مراكز زراعة نخاع العظم العاملية.
وتعتمد هذه العملية عىل وجود متربع ويفضل أن يكون من أشقاء أو شقيقات
املريض ويف حالة املتربع الغريب يجب التأكد من وجود التطابق النسيجي والخلوي
(بنسبة  )%100بني املتربع واملريض.
معلومات وحقائق عن زراعة نخاع العظم ملرىض البيتا ثالسيميا
•نسبة نجاح زراعة نخاع العظم يف حالة البيتا ثالسيميا أفضل لدى املرىض األقل
من  3سنوات من العمر والذين نقل إليهم القليل من الدم ومل يتعرضوا بعد
للمضاعفات الخطرة.
•ظاهرة أو عملية رد الفعل (داء مهاجمة الطعم املزروع للجسم) أقل شيوعاً
لدى األطفال تحت سن  3سنوات عام هو عليه الحال عند البالغني.
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•تحسني طرق تحضري املريض قبل الزراعة أدت لخفض حاد يف مضاعفات زراعة
نخاع العظم.
وتعتمد هذه العملية عىل وجود متربع ويفضل أن يكون من أشقاء أو شقيقات املريض
ويف حالة املتربع الغريب يجب التأكد من وجود التطابق النسيجي والخلوي (بنسبة
 )%100بني املتربع واملريض.
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نتائج زراعة نخاع العظم لدى املرىض األكرب من  3سنوات
تعتمد النتائج عىل:
 *  عدد مرات نقل الدم ونسبة الحديد يف الجسم.
 *  مدى تأثر أعضاء الجسم وخاصة الكبد بسبب زيادة الحديد.
 *  انتظام العالج بالديسفريال وتقبله.
 *  نسبة التطابق النسيجي بني املتربع واملريض.

وفيام بخص املتربع فهو ال يعاين من أي مخاطر صحية وجسمية قادر
عىل تعويض كمية نخاع العظام أو الخاليا الجذعية التي تربع بها
خالل ثالثة أشهر وال يحتاج للبقاء يف املستشفى أكرث من يوم واحد
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حقائق مهمة للمرىض يف عالج مرىض الثالسيميا:
·رضورة أن تتم العناية والرعاية السليمة تحت اإلرشاف املستمر يف مراكز متخصصة .
·رضورة املتابعة واإللتزام بتناول األدوية التي تعطى تحت اإلرشاف الطبي املتواصل .
·الحصول عىل اإلستشارة النفسية للمرىض حتى ينظروا ألنفسهم كأشخاص وليس
كمرىض وتشجعيهم عىل أن يكونوا أعضاء فعالني يف املجتمع وتعويدهم عىل الصرب
وقوة التحمل ،ليستطيعوا التغلب عىل التحديات التي قد تواجههم يف هذه الحياة
وذلك عن طريق املراكز املتخصصة التي تكون مؤهلة من الناحية الطبية واإلنسانية.
·رضورة معالجة اإلصابة بااللتهابات املتكررة.
·النظام الغذايئ :عموما ال يحتاج املرىض املصابون بالثالسيميا اىل اتباع نظام غذايئ
خاص ،ومع ذلك ينبغي عىل املرىض تجنب االطعمة الغنية بالحديد .وينصح املريض
ان يحرص عىل تناول كوب من الحليب يوميا وهذا األمر مفيد من ناحيتني:
أوال :يقلل امتصاص الحديد املوجود يف األطعمة.
ثانيا :أنه مينع حدوث هشاشة يف األنسجة العظمية لدى هؤالء املرىض.
ويجب تجنب املرشوبات الكحولية الن الكبد يكون ضعيفا يف حالة االصابة
بالثالسيميا بسبب مستوى الحديد الذي يخزنة ،وتجنب التدخني واالراجيل ،الن ذلك
يزيد احتامالت حدوث املضاعفات املرضية.
·الخصوبة والتكاثر :يعترب تأخر البلوغ وقصور الغدد التناسلية من اكرث مضاعفات
االفرازات الداخلية حدوثا فيام يتعلق بالحديد .اذ ميكن لزيادة كمية الحديد يف
الجسم ان تعيق أي من مراحل التطور الجنيس ،لذلك تعتمد املعالجة الفعالة لتأخر
البلوغ عىل التقييم الدقيق للمسبب .ويؤدي العالج بإزالة الحديد دورا حيويا يف
معالجة تلك املضاعفات.
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o oميكن للنساء املصابات مبرض الثالسيميا امتام الحمل بأمان ،إال ان قرار الحمل
يجب دراسته من قبل الزوجني بالتشاور مع الطبيب االخصايئ .وعند التأكد
من حدوث الحمل لدى املريضة بالثالسيميا يجب اتخاذ عدد من االجراءات-:
1.1التوقف عن استخدام الديسفرال /االكسجيد عند تشخيص الحمل،
حيث ان تأثري الدواء عىل الجنني غري واضح.
2.2يجب مراقبة وظيفة القلب عن كثب ،الن القلب يعمل بشكل افضل
عندما يكون الحديد مبستوى منخفض لدى الحامل.
3.3يجب مراقبة
املريضة الحامل
خشية تطور
الحالة اىل السكري
او أي اعتالل يف
الغدد الصامء.
o oاما الذكور املصابني
بالثالسيميا والذين يعانون
من فقدان الحييات املنوية
فإنهم يستجيبون اىل العالج
برتكيبة من الهرمونات
العالجية بحيث تعطى عىل
فرتة عام وبإرشاف الطبيب
االخصايئ.
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الوقاية خري من العالج
للوقاية من أمراض الدم الوراثية بشكل عام ومن مرض الثالسيميا بشكل خاص وما
يرتتب عليه من املشاكل واملضاعفات الجسدية الصحية والنفسية للمريض ولذويه
ننصح جميع الشباب املقبلني عىل الزواج القيام بإجراء الفحص الطبي قبل الزواج.
وبفضل التقدم العلمي والطبي ميكن حالياً فحص كل شخص يرغب مبعرفة فيام إذا
كان حامالً للجينات املسببة لبعض األمراض الوراثية.
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:املراجع العلمية
·	 Eleftheriou A. About Thalassaemia. Published by
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www.ukts.org/pdfs/aboutthal/english/about_thalassaemia.pdf)

·	 Sayani F, et al. Guidelines for the Clinical Care of
Patients with Thalassemia in Canada. 2009: Ontario.
(Maybe accessed on line: http://www.readbag.com/
thalassemia-ca-wp-content-uploads-thalassemia-guidelines-lr accessed 01/02/2013).

·	 Taher, Ali. Clinical management of thalassemia: an international perspective. American University of Beirut,
Lebanon. 2011: Canada.
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احصائيات مرض الثالسيميا واالنيميا املنجلية لعام 2013

جنوب

وسط

شامل

املحافظة
ثالسيميا بيتا أنيميا منجلية املجموع
552
116
436
الضفة الغربية
27
78
نابلس
21
55
طولكرم
43
68
جنني
3
38
قلقيلية
6
7
طوباس
1
14
سلفيت
10
59
رام الله والقدس العربية
1
6
أريحا
4
109
الخليل
0
2
بيت لحم

25

شامل

قطاع غزة
شامل غزة

الجنوب

وسط

غزة

274
63
80

الوسطى

43

رفح

50

خانيونس

47

املجموع الكيل

9

283

710

125

835

فقر الدم املنجيل (: )sickle cell anemiaمرض ورايث من أمراض الدم بعض املصابني
لديهم املرضني يف آن واحد ،فيكون الشخص أما لديه مرض األنيميا املنجلية ومرض
الثالسيميا معا ،أو يكون حامال لألنيميا املنجلية مع مرض الثالسيميا .يتم تشخيص وعالج
املرضني بأساليب متشابهة ،ولكن يختلف العالج حسب شدة الحالة.
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