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  )الثالسيميا ومرض الخاليا الِمنَجلية(فقر الدم الوراثي

  . أم الالدم الوراثي

  من الممكن أنإذا كان كال الزوجين الصحيين حامل للمرض 
  إال أَن نسبة والدة طفل يعاني من نوع . ينجبوا أطفال أصحاء

  تبلغ) يميامرض الخلية الِمنَجلية أو التالس(شديد من فقر الدم 

  إن احتمالية شفاء ھذا الطفل قليلة أومعدومة . في كل حمل 4على  1

  ).أنظر التوضيح(

  إذا كاَن كال األبوين حامٌلً◌ للمرض، فأن احتمالية والدة طفل 

  إن احتمالية والدة طفل يعاني من %. 50حامل للمرض تبلغ 

  %.25مرض فقر الدم الوراثي أو طفل صحي تبلغ 

  

مرض    ل ل مل  ا ح يس  ل مرض   ل ل مل  ا ح مرض   ل ل مل  ا ح   مريض   

  
  المزيد من الفحوص

  أي زوجين يمكن أن (إذا كاَن كال األبوين حامالً للمرض 

  وكانت لديھما رغبة في إنجاب طفل فينصح ) ينقال المرض

  فھو يستطيع . أن يتصلوا بطبيب العائلة في وقت مناسب

  قديم معلومات أكثر وربما تحويل األبوين إلى أحد المراكزت

  في ) Klinisch Genetica Centra(الجينية الطبية 

  ھولندا من أجل إجراء المزيد من الفحوصات والحصول 

  .على النصيحة

  

  ھل الفحص ضروري؟

  على الرغم من أن الحاملين ال يعانون أو فقط قليالً فقط من 

   المھم معرفة ما إذا كنَت حامالً لفقرمنھذه الصفة، إال أنه 

  :ھناك ثالثة أسباب يمكن ذكرھا. الدم الوراثي أم ال

  . كثيراً ما يتم معالجة فقر الدم بواسطة أقراص الفوالذ    •

  كثيراً ما يكون ھذا العالج غير ضروري في حالة فقر     

  .الدم الوراثي ال بل وقد يكون ضاراً في بعض األحيان     

  لدى حاملي فقر ) اإلرھاق(قد تحدث بعض الشكاوى     •

  الدم الوراثي بسبب نقص مواد بناء معينة في الجسم      

  .من الممكن تزويد الجسم بھا بسھولة). حامض الفوليوم(     

  إن السبب الثالث واألھم ھو الخطورة التي تنشأ من إنجاب    •

  بوين الذين إن ھذين األ.أطفال من حاملين أثنين للمرض     

  يتمتعان بصحة جيدة يمكن أن يحصلوا على أطفال يعانون      

  . من نوع شديد جداً من فقر الدم     

  
  

  ھل أنَت حامل للمرض؟

   معرفة ما إذا كان  بواسطة تحليل دم بسيطمن الممكن

  يمكن لطبيب العائلة . الشخص حامالً لفقر الدم الوراثي

  .تحليل الدم ھذاالخاص بك أن يقوم بطلب إجراء 

  إذا تبيَن بأنَك حامل لفقر الدم الوراثي فليس ھناَك داعي  

  في الغالب ليس لدى الحاملين إال شكاوى قليلة . للقلق

  إن حمل المرض ليس معدياً . أو ليست لديھم شكاوى

  .ل إلى المرض الحقيقيو ال يتحو

  
  ھل لديَك رغبة في إنجاب أطفال؟

  ب في إنجاب أطفال، فمن إذا كنت حامالً للمرض وترغ

  المھم جداً معرفة ما إذا كاَن شريكَك ھو أيضاً حامل لفقر 

  

  من المحتمل أن يكون األشخاص الذين أصلھم من بلدان ينتشر فيھا مرض المالريا،

  .أو كان قد أنتشر، حاملين لمرض فقر الدم الوراثي

 كون الشخص حامالً لمرض فقر الدم الوراثي يوفر له حماية أفضل في طفولته ضد العواقب إن

  .الوخيمة لمرض المالريا

  إن غالبية الحاملين للمرض ليست لديھم شكاوى، أو يعانون في أقصى الحاالت من فقر دم

  لىغالباً ما يتعلق األمر بأشخاص أصحاء ترجع أصولھم إ. خفيف ليست له عواقب خطيرة

  .بلدان حول البحر األبيض المتوسط أو في أفريقيا أو في آسيا
  
  

  
  كم تبلغ احتمالية اإلصابة بالمرض؟

  تبلغ نسبة حمل مرض فقر الدم الوراثي في كل أنحاء العالم

  يمكن أن يتواجد المرض في ھولندا . شخص 20 من كل 1نسبة 

    

    

    

     

 • 

  :لدى البالغين أو أطفالھم من الذين

•   

•   

  الصين، الھند، جنوب (من أفريقيا، الشرقين األوسط واألقصى

  :أصلھم من بلدان شمال أوربا بنسبة

  :بنسبة

  ) السورينام، كوراساو إلخ(ومنطقة الكاريبي ) شرق آسيا

  ، )تركيا، المغرب، إيطاليا، اليونان ألخ(األبيض المتوسط

  ا قبل فترة قصيرة من بلدان حول البحر جاءوا إلى ھولند

  :استوائية بنسبة) شبه(جداد جاءوا من بلدان ينحدرون من أ

   1  

   1  

   1  

  شخص 1300من كل

  شخص 15من كل

  شخص 30من كل
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