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 المدخل 

 الالجئون في اسبانيا وايطاليا وتركيا  

 وتركيا أوروبا في المهاجرين صحة على والسياسات التشريعات آثار 

 وإيطاليا وإسبانيا تركيا في يعيشون الذين المهاجرين لدى الدم أمراض وبائيات 

 أهداف مشروع أي كواليتي 

 المسح واالستشارة الوراثية 

 والدم التالسمية تشخيص 

 وتركيا وإسبانيا إيطاليا في الدم ألمراض الوقائية البرامج 

 إدارة التالسمية 

 ليةالمنج الخاليا مرض إدارة 

 والمنجل الدرقية الغدة التهاب مرض في المضاعفات 

 المصادر 
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 المدخل

 الوضع هذا تأثير من الهروب أوروبا تستطيع وال عصرنا في صعوبة المواقف أكثر من واحدة هي الدولية الهجرة

 ، (EU) وروبياأل االتحاد لدول االقتصادي بسبب الوضع كبير حد إلى  العالمي الوضع تفسير هذا يمكن. المتشابك

 .الجغرافي. موقعها بسبب المهاجرين جذب على وقدرتها الدولية وصورتها

 الهجرة بسبب كبير بشكل أوروبا في الهيموجلوبين اعتالل مرضى صورة تغيرت ، األخيرة السنوات في أنه إلى يشار

 الشرق ودول والعراق سوريا من للمهاجرين المستمر التدفق عن فضالا  ، واآلسيوية األفريقية الدول من الكالسيكية

 األخرى. األوسط

 تعريفات نستخدم هنا. المستخدمة والتعاريف المصطلحات تنوع بسبب تحديات المهاجرين السكان عن البحث يواجه 

 للهجرة المتحدة األمم منظمة

 ألسباب رآخ إلى إقامة مكان أو منطقة أو مكان من ، دائم أو مؤقت بشكل ، ينتقل شخص أي يعني المهاجر (أ)

 التعليم. أو عائلية ألسباب أو( االقتصادية الهجرة أي) أفضل حياة أو عمل عن البحث عديدة مثل

 النظر بغض ، بعد كالجئ وضعه تحديد يتم ولم الدولية الحماية على للحصول سعى شخص هو اللجوء طالب (ب)

 الطلب. فيه قدم قد يكون قد الذي الوقت عن

 الطبيعي. الكوارث أو االضطهاد أو الحرب من هرباا  بلده مغادرة على أُجبر الذي الشخص هو الالجئ  (ت)

ف ِّ  من االستفادة في راغب غير أو قادر غير شخص" بأنه الالجئ الالجئين بوضع المتعلقة 1951 عام اتفاقية تُعر 

 أو سيةالجن أو الدين أو العرق بسبب لالضطهاد التعرض خوف له مبررات محقة مثل بسبب بلده األصلية  حماية

 .طل قبول تم لجوء طالب هو الالجئ"  سياسي رأي أو معينة اجتماعية فئة في العضوية

ا عليهم يُطلق) المصحوبين غير األطفال (ث)  والديهم عن انفصلوا أطفال هم( المصحوبين غير القصر أيضا

 .العادات أو للقانون وفقاا مسؤول بالغ شخص قبل من رعايتهم يتلقون وال اآلخرين وأقاربهم

 وبين األوروبي االتحاد داخل التعريفات وتختلف المسجلين غير أو الشرعيين غير المهاجرين عدد تحديد الصعب من

 صعبة. المقارنات يجعل مما ، البلدان

 تتعلق معقدة واجتماعية وإدارية وقانونية أخالقية مكونات لها السكان وتنقل الهجرة عمليات فإن ، ذلك على عالوة

 المضيفة. والمجتمعات ينالمهاجر بصحة

 أن يمكن المهاجرين مجتمعات في الصحية المؤشرات أو للمهاجرين الصحية بالظروف اإللمام عدم أن األبحاث أظهرت

 الرعاية. فعالية على سلباا يؤثر

 توفيرل األدلة على قائمة توجيهية مبادئ ووضع المهاجرين من معينة لمجموعات الصحية االحتياجات تحديد فإن ، لذلك

 المضيفة. والبلدان المعنيين األفراد من كل مصلحة في هو المهاجرين للسكان الصحية والخدمات الفحص خدمات

 الشرعيين غير والمهاجرين ، بذويهم المصحوبين غير والقصر ، واألطفال النساء ؛ ضعفا األكثر المهاجرين مجموعات

 الخطورة. شديدة المهن في المهاجرين والعمال ، ريبوالته االتجار وضحايا ، اللجوء وطالبي ، والالجئين

  االستوائية وشبه االستوائية المناطق في شائعة الطبيعي االنتقاء عن الناتجة الهيموغلوبين اعتالالت أن من الرغم على

 المالريا. فرضية بسبب العالم من كثيرة أجزاء في مهمة عامة صحية مشكلة كانت أنها إال

 الثالسيميا مكافحة وبرنامج الهيموغلوبين اعتالل مكافحة برامج نتائج مة الصحة العالمية إلىتستند قرارات منظ

 و إلى اآلن.1970عام  منذ المتوسط األبيض البحر منطقة في المجتمعي
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 و السكان من٪ 5.2 من يقرب ما على وتؤثر العالم حول دولة 229 من٪ 60 موجودة في الهيموغلوبين اضطرابات

 (1: الصورة) عام كل الهيموغلوبين باعتالل الوالدة حديث طفل 332.000 يتأثر ، لذلك وفقاا الحوامل النساء من٪ 7

 

 العالم في الوراثية الهيموجلوبين اضطرابات: 1 الصورة
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في  300000اللواقح و مليون في حالة متغايرة  5.5يقدر العدد العالمي للمواليد المتأثرين بفقر الدم المنجلي بحوالي 

حالة متماثلة اللواقح . وتشير التقديرات إلى أن عدد األطفال حديثي الوالدة الذين يعانون من فقر الدم المنجلي هو 

 ( 2ألوربا  )الصورة  1300ألمريكا الشمالية و  2600

 

 العالم. في الهيموجلوبين باضطراب المصابة الوالدات: 2 الصورة

 البحر ومنطقة والهند األوسط والشرق الصحراء جنوب أفريقيا معظم األمراض لهذه األصلية وءةالموب المناطق تشمل

 آسيا. شرق وجنوب المتوسط األبيض

ا اختالفاا يختلف انتشارها فإن ، ذلك ومع. الهجرة بسبب العالم أنحاء جميع في انتشرت المرضية األليالت لكن  بين كبيرا

 ، البلد داخل المناطق وبين ، المنطقة نفس في البلدان وبين العالم من مختلفة أجزاء
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 (3 الصورة) المنطقة نفس في المختلفة الطبية المراكز بين وحتى

 

 الثالسيميا على تؤثر التي الهجرة اتجاهات: 3 الصورة

 

 اعتالل من يعانون الذين والمرضى الهيموغلوبين اعتالل حاملي من كل حالة عن كاملة معلومات نملك ال زلنا ما

 عام. بشكل المقيمين السكان على الوبائية وتأثيراتهم المهاجرين لدى الهيموغلوبين

 وقد واالجتماعية والدينية والثقافية اللغوية الحواجز بسبب الصحية الخدمات إلى الوصول يتعذر قد ، ذلك إلى باإلضافة
 الجديد. المضيف البلد في االستقرار بعد عديدة لسنوات لألسف هذا يستمر

 
 وتركيا وإسبانيا إيطاليا في مهاجرون

 المرضى من المزيد تركيا تستقبل ، الجغرافي قربهما بسبب أفارقة مهاجرين الغالب في وإسبانيا إيطاليا تستقبل بينما

 سطوو غرب وشمال المتوسط األبيض البحر طرق عبر وإيطاليا إسبانيا إلى المهاجرين وصول يُظهر و.سوريا من

 .(4 صورة). 2022 فبراير في الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية في المنشورة إفريقيا

 وطالبي والالجئين ، تركيا في المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين عدد عن بيانات عرض يتم ، ذلك إلى باإلضافة

 .أوكرانيا. من والالجئين ، الدولية للحماية الخاضعين اللجوء
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 الالجئون(. األخضر باللون) المتوسط األبيض البحر طرق عبر وإيطاليا إسبانيا إلى الوافدين عن بيانات. 4 الشكل

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية: المصدر) تركيا في المؤقتة للحماية الخاضعون األوكرانيون السوريون و

 (.2022 فبراير -ألوروبا اإلقليمي المكتب -الالجئين

 

ا 13.780 وإيطاليا جديد لجوء طلب 64500 حوالي إسبانيا سجلت ، 2021 عام نهاية بحلول . البحر طريق عن وافدا

 تم ولكن ، وكولومبيا فنزويال مثل الالتينية أمريكا دول من إسبانيا في الجنسيات أكبر كانت ، السابقة السنوات في كما

ا  تسجيل تم( ومليلية سبتة) والبر البحر طريق عن(. 5 الشكل). والسنغاليين يينوالمال المغاربة من الطلبات تسجيل أيضا

 ، األطلسي إفريقيا غرب/  شمال وطريق المتوسط األبيض البحر غرب طريق عبر الكناري جزر باتجاه شخص 43000

 والعمر الجنس بحس اللجوء لطلبات المئوية النسبة 5 الشكل يوضح. الكناري ساحل إلى نصفهم من أكثر وصل حيث

 المؤقتة. الحماية طلبات فيها قُدمت التي الرئيسية والمحافظات
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 المؤقتة الحماية طلبات تقديم فيها تم التي والمقاطعات ، والعمر الجنس حسب اللجوء لطلبات المئوية النسبة. 5 الشكل

 نشرته ، األوروبية للجماعات اإلحصائي والمكتب إسبانيا ، الداخلية وزارة ، والالجئين اللجوء مكتب: المصدر. )األولية

 (2022 مايو 17 - الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية

 مقارنة البيانات. إيطاليا إلى الجديدة اللجوء لطلبات انتشار نسبة أعلى سجلت التي العشر البلدان 6 الشكل يظهر

.2021 عام من األولى األربعة باألشهر

 

 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية: المصدر) إيطاليا في اللجوء لطالبي شيوعاا األكثر الجنسيات. 6 الصورة

 (.2022 مايو 22-16 - إيطاليا في أسبوعية لقطة - الالجئين
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 مستويات إلى واالضطهاد والعنف الصراع بسبب العالم أنحاء جميع في قسراا  النازحين األشخاص عدد وصول مع

 الجئ مليون 3.7 حالياا تركيا تستضيف. العالم أنحاء جميع في الالجئين من عدد أكبر استضافة تركيا تواصل ، قياسية

 وإيران وأفغانستان منها العراق ، أخرى جنسيات من شخص ألف 320 من يقرب وما (7 الصورة) مسجل سوري

 والصومال

 من ، المستقر غير األمني الوضع عن فضالا  ، ستانأفغان في العمل وقلة فرص االقتصاد في المستمر التدهور سيظل

 وباكستان إيران عبر تركيا إلى لالنتقال األفغان المواطنين من لمزيد الدافعة العوامل

 

 لألمم السامية المفوضية: المصدر) تركيا في السوريين لالجئين األعلى السكاني التعداد ذات المناطق: 7 الصورة

 (.2022 أيار 22 إلى 16 من- إيطاليا أسبوعية لقطة - الالجئين لشؤون المتحدة

 

 . الالجئين من عالية كثافة ذات محافظة 29 في الصحية الخدمات دعم لتقديم التركية الحكومة استراتيجيات تهدف

 الرعاية و األولية الصحية الرعاية خدمات سواء حد على الالجئين لجموع المحددة االحتياجات مع التكيف هو الهدف

 (8 الصورة) الثانوية الصحية

 .وأطفالهن لألمهات وبعدها الوالدة قبل ما رعاية تقديم تم حيث للنساء االستشارات ثلثي تقديم تم
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 الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية:  المصدر) محافظة لكل للمهاجرين الصحية المراكز: 8 الصورة

 (.2022  أيار 22 الى 16 من إيطاليا أسبوعية لقطة
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 للدول  المحلية الوطنية القوانين و األوروبي االتحاد قوانين تتضمن موضوعات ضمن أوروبا إلى الهجرة تنظيم يتم

 األوروبي االتحاد في األعضاء
 
 تواجدهم و األجانب دخول و حدودها  بمراقبة تتعلق التي اإلجراءات تنظيم في الحق األعضاء الدول تمتلك عام بشكل 

  الطويل المدى على
 

 الكافية االقتصادية و الصحية الخدمات إلى المهاجرين وصول كيفية تحدد التي العوامل أهم من القانوني الوضع يعتبر
 للسياسات وفقاا  االجتماعية الخدمات على وحصولهم مسجلين الغير األجانب  وصول طريقة تختلف ، البالد في

 . نيةالوط والتشريعات
 

 . جغرافية و تاريخية ألسباب وذلك الالجئين لحركة مركز تركيا تعتبر
 النطاق على موجهة استراتيجية أو  لالجئين معينة سياسية لتركيا يكن لم الماضي القرن من الخمسينيات حتى

 .الوقت ذلك في للهجرة الكبير التدفق لتجربة مستعدة تكن لم ،وبالتالي االجتماعي
 

 .جغرافية قيود ضمن 1967 عام وبروتوكول 1951 عام اتفاقية على تركيا وقعت
 

 حاليا الالجئين تدفق  خصوصا ،و الالجئين تدفق من كبير عدد تجربة على تركيا حصول الى ، القيود هذه آثار وترجع
 .األوسط الشرق من
 
 .توطينهم وإعادة الالجئين وضع تحديد في المتحدة االمم دور تقييم تم 1994 عام قوائم في
 
 استباقية هجرة سياسة وضع تم  (LFIP) واألجانب الدولية الحماية قانون الى باإلضافة 2014 العام من نيسان في

 اللجوء لطالبي األساسية اإلنسان حقوق انتهاك دون الهجرة تدفقات مع للتعامل
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 وتركيا ياوإسبان إيطاليا في يعيشون الذين المهاجرين عند الهيموغلوبين وباء 

 (9ب  و 9أ الصورتان) تاريخهم طوال لالجئين كبيرة لتحركات وأوروبا األناضول أراضي تعرضت

 

 أوروبا في السكري وداء الثالسيميا توزيع: ب 9 و أ 9 الشكالن

 بلدانال من العديد من يأتون أوروبا إلى المهاجرين أن الماضيين العقدين مدى على الرسمية الوطنية اإلحصاءات كشفت

 المختلفة.

و  10000/ 5إلى  1بين  اختالل الهيموغلوبينالمصابين وناقلي مرض  لحديثي الوالدة المقدر االنتشار معدل ، حالياا

 (.10) الصورة  على الترتيب  1/150أيضا ا و 
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 .أوروبا في الهيموجلوبين داء وتوزيع انتشار يوضح 10 الشكل

 بشكل المنجلي الدم لفقر العالمي العبء سيزداد 2050 و 2010 عامي بين أنه الوبائية التنبؤات تظهر ذلك مع

 اسبانيا. في بخيارا عامة صحية مشكلة نشأة إلى يؤدي مما تدريجي،

 استقر انه يالحظ ،و سنة 15-10 قبل أفريقيا من الهجرة بسبب ملحوظ بشكل المنجلي الدم بفقر المصابين عدد ازداد 

 .محدودة. عالجية ت. ةالماضي القليلة السنوات في

 اعداد تواجه اآلن  لذلك ونتيجة الالجئين من كبيرة اعداداا   وبلجيكا ،ألمانيا ايطاليا،فرنسا من كل استقبلت ذلك ومقابل
 .المرضى من كبيرة

 
 .فيه جدال ال أمر المرضى اعداد زيادة بأستمرار التنبوء و المنجلي الدم فقر مرض عبء زيادة  أوروبا في
 

  عوامل ثالثة  من تنشأ زيادةال هذه
  .الوالدة حديثي األطفال عدد  في الزيادة (أ
 . المنجلي الدم لفقر المتوقع العمر متوسط في الزيادة (ب
 المرتفع االنتشار ذات المناطق من المنجلي الدم بفقر المصابين المهاجرين أعداد في الزيادة (ت
 

 فقر لمرضى المتزايدة لالعداد مشتركة وطنية استجابة تطوير  الاألطف لدى الدم ألورام اإليطالية الجمعية قررت ولذلك

 :االسفل: في التالية  األهداف لتحقيق وذلك المنجلي الدم

 األطفال. لدى المنجلي الدم فقر مرض على يركز وطني عمل فريق تشكيل (أ
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 .المنجلي الدم بفقر المصابين باألطفال يعتنون الذين االشخاص وصول تمكين (ب

 .المجاورة البلدان إلى معظمهم ، الالجئين ماليين هاجر ، 2011 مارس/  آذار في السورية األهلية الحرب العاند منذ

 يقرب ما وضع تم ، 2019 عام لوزارة الصحة في الجمهورية التركية في التابعة للصحة العامة المديرية وفقاا لتقرير

 في والجنس العمر وحسب 11 الصورة في السنة حسب اتوزعه يظهر. المؤقتة الحماية تحت مهاجر مليون 3.6 من

  .12 الصورة

 

 السنوات حسب تركيا في المؤقتة للحماية الخاضعين السوريين المهاجرين توزيع: 11 الشكل

 (From: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma 5638; 2019) 

 

 والجنس العمر حسب السوريين المهاجرين توزيع. 12 الشكل

 (From: https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma 5638; December 2019) 
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 األتراك المواطنين و السوريين كل أن الحكومة أعلنت 2013 عام من الثاني كانون شهر  من عشر الثامن في

 . متساوي. بشكل تطبيقه يتم لم هذا ولكن ، الصحية الخدمات  نفس من سيستفيدون

 
 بواسطة و الطارئة الطبية الحاالت محطات الصحية، المراكز بواسطة األولى بالدرجة حيةالص الخدمات تقديم يتم

  .الخيام. مستشفيات
 في الطبية الخدمات على حصولهم بأمكانية المخيمات في يقيمون الذين الالجئين من بالمائة 90 من اكثر أفاد

 .لالجئين الصحية دماتالخ تقدم الحكومية المستشفيات أن كما ، الميدانية المستشفيات
 حاملي من عالية نسبة يوجد أنه حيث لسوريا، الجغرافي الموقع بسبب شائع بشكل الهيموجلوبين اضطرابات تنتشر
 يضاف تقريبي وبشكل ، الدم بنقل مسجلة  مرضية حالة  8000 من أكثر و بالمائة(5) بنسبة بيتا الثالسيميا مرض
 المرضى. لعدد جديدة حالة 800 سنويا

 

 بلس: المساوة مشروع أهداف

  هي: االساسية األهداف ، التعليم و الوقاية و الفحص على المشروع أهداف تركز

 . اسبانيا و ايطاليا ،و تركيا من كل في يقيمون الذين الالجئين عند الهيموجلوبين داء مع التعامل (أ

 الجنوبية و الجنوبية المحافظات في يةاألول الرعاية خدمات يقدمون الذين الصحة مديري و االسرة أطباء تبليغ (ب

 . كثيف بشكل الالجئون يقطن حيث تركيا من الشرقية

 .الهيموجلوبين بداء المصابين لألشخاص الصحية الرعاية يقدمون الذين األطباء إبالغ (ت

 المشروع شركاء منظمة

 .سيتم تنسيق المساواة بلس بواسطة مؤسسة البحر األبيض المتوسط ضمن برنامج ايراسمو

 

 الشراكات:

 (.تركيا) الصحة وزارة أنقرة، في العامة للصحة العامة المديرية .1

 (.ايطاليا) فيررا في للتمريض كويسيسانا دار .2

 (إسبانيا) برشلونة في اللوكيميا لبحوث كاريراس جوسيب معهد .3

 تحول   زيادة بسبب ةاألخير السنوات في أنه  ،إلى التاريخ عبر معروفة قضية هي السكان تحول قضية أن الرغم على

  المتوقع من اكثر العامة الحادة الصحية المشاكل زيادة إلى أدت الغرب إلى الشرق من و الشمال إلى الجنوب من السكان

 .المزمنة. األمراض في المتوقعة  الزيادة إلى باإلضافة
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 تركيا تستقبل أفريقيا، من الجغرافي القرب سببب ذلك و األفارقة المهاجرين مكثف بشكل وإسبانيا إيطاليا تستقبل بينما

 الذين سكانهم مع حديثاا الوافدين المرضى مع التعامل على قادرون بالكاد إنهم ، سوريا من القادمين المرضى من المزيد

 األصلي. الهيموغلوبين اعتالل مشكلة من يعانون

 

 المنجلي الدم فقر يعتبر. مختارة وراثية راضأم استيراد إلى العالم أنحاء مختلف من األشخاص هجرة أدت كما

 ..أهمها من والثالسيميا

ا  البلدان حكومات تواجه ، وأفريقيا األوسط الشرق في النزاع مناطق من القسرية الهجرة ومدة وتنوع كثافة لتزايد نظرا

 .كانالس لهؤالء اإلنسانية لالحتياجات االستجابة تحدي وخارجها أوروبا في المرتفع الدخل ذات

 

 األعضاء الدول تأخذها أن يجب كبيرة جديدة تحديات تشكل والمستقبلية الحالية والهجرة التنقل فإن ، ذلك ومع

 .االعتبار في األوروبي االتحاد ومسؤولو

 إلى أدى مما ، مناسب بشكل معالجتها في كبير حد إلى وتفشل التحديات لهذه بعد مستعدة ليست الصحية المراقبة أنظمة
 .والالجئين. اللجوء لطالبي الصحية والرعاية الصحية الحالة عن الدقيقة والبيانات المناسب الوقت في االستجابة عدم
 

 األخذ مع ، الهيموغلوبين اعتالل مكافحة أساس المصابة الوالدات من والوقاية العامة والتوعية الصحي التثقيف يشكل
 .حالياا ضىالمر لمعظم جذري عالج يوجد ال أنه االعتبار في
 
 مع المهنيون يعمل أن أمل على ، سنوات ثالث لمدة استمر الذي" بالس المساواة" مشروع خالل األفكار هذه تطوير تم

 والالجئين. اللجوء وطالبي المهاجرين تجاه سكانهم حساسية تحسين على المهاجرين واألسر األطفال
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 الفحص واالستشارة الوراثية
 .األطفال ووفيات ومرض المصابة الوالدات عدد تقليل هو الفحص من الرئيسي فالهد
 المصابة للعائالت المشورة تقديم على مدرب طبي أخصائي قبل من مثالي بشكل الوراثية االستشارة تقديم يتم أن يجب

 .الهيموغلوبين باعتالل
  .االنغراس قبل الوراثي والتشخيص ، والدةال قبل والتشخيص ، الثالسيميا مرض وراثة المستشار يشرح أن يجب

 (. 13)صورة 

 
 الهيموجلوبين اعتالالت وراثة: 13 الشكل

 
 أساسات االستشارة لألسرة :

 
 تعزيز خالل من أجنبية مجموعة كل إلى للوصول الجهود بذل ويجب الوقاية في األولى الخطوة هي المعرفة .1

 الصحية التعليمية البرامج
 العار وصمة أو القلق وليس ، المختلفة الثقافات مع تتكيف وأن معلومات ماتالمعلو توفر أن يجب .2
 الزواج قبل فحص بإجراء يوصى. الزواج قبل تعليمية ودورات أكاديمية معلومات المراهقين إعطاء يجب .3

 والحمل
 الزوجين أو للفرد أخالقيا السليمة القرارات ودعم تحيز دون المعلومات تقديم هو للمستشارين الرئيسي الدور .4

 .األسرة أو
 السياسة قبول لضمان الحمل بداية في والدينيين واألخالقيين القانونيين القادة مع مالئم حوار بإجراء يوصى .5

 .والسكان للبلد الثقافية بالبيئة يتعلق فيما
 السلطات هذه أولويات من وخياراتهما الزوجين رغبات احترام يكون أن يجب .6

 
ا يةاإلسالم الدول بعض تقدم  في أو ، للخطر المعرضين لألزواج االختياري واإلجهاض الوالدة قبل التشخيص أيضا

 .التطور من مختلفة مراحل
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 .البلدان. هذه في الخدمات هذه مثل مقبولية حول اآلن حتى المتاحة المعلومات على التعليق المهم من لذلك
 

 :الوالدة حديثي األطفال فحص
 

 واألطفال ، الهيموغلوبين لمتغير الغريب الناقل حاملي  لألطفال (YDT) الوالدة حديثي اللألطف فحص  إجراء يستحسن
 ومتعددة أخالقية استشارية بمشاكل اإلصابة لخطر المعرضين واألطفال ، عرقي لخطر معرضين مهاجرين آباء من

 ..الثقافات
 المنجلي الدم فقر مرض النتشار الديناميكية تالتغيرا مع مناسب بشكل التعامل أجل من ارك و فرانسيسكو دي اقتراحات

 األوربية: الدول في
 الالجئين عند المنجلي الدم فقر لمرض مبكر بشكل التعرف عملية يسهل انسيابي مخطط مخطط تأمين (أ

 . وصولهم. عند أو الثانية الدرجة من المخيمات في المتواجدين
 الدم أمراض و الداخلية األمراض أطباء و ألطفالا أطباء و الطوارئ أطباء من الصحيين المهنيين تثقيف (ب

 . الحاد األوعية انسداد حوادث عالج و المبكر التشخيص بخصوص
 

 الساقين تململ متالزمة أعراض حاملي االشخاص أو المنجلي الدم بفقر المصابين الالجئين إحالة (ت
 .المتابعة و للعالج شامل مرجعي مركز إلى
 

 .يوريا هيدروكسي مثال المرض مسار فيها يتغير تيال الحاالت عالج في اإلسراع (ث
 

 من تقلل و خطيرة مضاعفات حدوث وتمنع ، مبكر بشكل المنجلي الدم فقر مرضى تحديد في اإلجراءات هذه تساعد
 . السكان من العينة لهذه الصحية الرعاية تكاليف
 الوالدة  حديثي األطفال فحص طرق و سياسات تختلف

 من الدعم  تقديم تم ،وقد أوروبا عموم في المنجلي الدم لفقر العناية وجودة السريرية النتائج تؤثر.  البلدان باختالف 
 حديثي لألطفال المسح و الفحص برامج تطوير أجل من المنجلي الدم بفقر مختصاا  50 من ألكثر األوربية الدول قبل

 .الوالدة
 

 طرق الفحص:

ة التي تحتوي على التحليل الكمي للهيموجلوبين مع الشعيرات الكهربائية تتضمن طرق الفحص االختبارات البيوكيميائي

 الُممرضة العوامل متغيرات تحديد أجل من  الجينية الجزيئات تصحيح يجبأو تقانة الكروماتو

 قلينالنا و المصابين الوالدة حديثي األطفال تحديد يتم الوالدة قبل ما مرحلة و الوالدة حديثي األطفال لفحص بالنسبة

 الدم اختبار طريق عن للمرض

 قبل ما لمرحلة التشخيص إجراءات في يساعد و التشخيص في قطعي بشكل التأكد في  النووي الحمض اختبار يساعد

 ...الوالدة

.غرافيا السائلة عالية األداء أو الهيموجلوبين و الثالسيميا نواقل متغيرات لفحص البياني المخطط يظهر  14 الشكل في

  من أجل تشخيص األفراد حاملي مرض الثالسيميا بيتا يتم أخذ القيمة الحدية لهميوغلوبين الدم الكاملتعداد 
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باإلضافة الى عدد كريات الدم  ٪.3.5على أنها  HbA2لتشخيص حامالت بيتا الثالسيميا ، تؤخذ القيمة الحدية لـ 

 و  MCV مستويات في االنخفاض إلى باإلضافة (MHC) تغاير حجم خاليا الدم ( RDW) الحمراء المرتفع نسبيا
MCH ، ومستوى ، الهيموجلوبين قيمة مع يتناسب بما الحمراء الدم كرات عدد ينخفض  HbA2 أو طبيعيال 

 الحديد. نقص من يعانون الذين األشخاص عند منخفضال

RDW (الحمراء الخلية توزيع عرض )حول االختالف معامل يقيس  MCVالحديد نقص في أعلى تكون أن إلى تميل 
 .الثالسيميا في ليس ولكن

 

 
 الهيموجلوبين واعتالل للثالسيميا الناقل لفحص التدفق مخطط: 14 الشكل

 
 أطفال إلنجاب لألزواج مهم النووي الحمض تحليل. الفحص بعد النهائي للتشخيص النووي الحمض تحليل يستخدم
 .أصحاء.

 قبل  وراثي وتشخيص الوالدة قبل ما تشخيص مع سليم طفل إنجاب الممكن من ألنه
   االنغراس.
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 والدم الثالسيميا مرض تشخيص          
  

 جينات في حذف أو/  و طفرات عن ناتجة للهيموغلوبين وراثية اضطرابات هي الهيموغلوبين اعتالالت
 α-globulin أو β-globulin. للهيموغلوبين الهيكلية توالمتغيرا الثالسيميا: رئيسيتين فئتين إلى هذه تنقسم. 

 
 

 التالسيميا
 ثالسيميا أنها على المصنفة بالثالسيميا اإلصابة في الهيموجلوبين سالسل في التركيب عيوب تتسبب

 α أو β أو γ أو δ التركيب منخفض الجلوبين أو الغلوبين أساس على. 
 نتيجة. ألفا ثالسيميا في الغالب في وحذف بيتا ياثالسيم في نقطية طفرات من الغالب في للثالسيميا الجيني النمط يتكون
 األفراد. في الهيموجلوبين من كافية كمية تكوين يمكن ال ، الطفرات لهذه

 
 

 للهيموجلوبين الهيكلية المتغيرات
 تسلسل تغيير عن ناتجة الغلوبين سالسل في هيكلية عيوب بسبب الهيموجلوبين اضطرابات من المجموعة هذه تحدث

  الهيموغلوبين أنواع من نوعاا 1830 حوالي تحديد تم في يومنا الحالي .األمينية األحماض
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 (http://globin.bx.psu.edu/hbvar)قاعدة بيانات متغيرات الهيموغلوبين البشري والثالسيميا 
 

 الهيموجلوبين اعتالالت تشخيص في المخبرية الطرق
 

 التقليدية الطرق .أ
 األساسية الدم فحوصات .1
  الكهربي الطرق .2

 
 

 
 

 الكروماتوغرافيا طرق. 3
 

 
 

 الكيميائية الطرق.4
 الخاليا علم طرق.5
 الوظيفية األساليب.6
 الكتلي الطيف قياس طريقة.7
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 الجزيئية الطرق .ب
 

 
 
 (ARMS)  التضخمية الحرارية الطفرة .نظام1
 .تحليل بقعة النقطة المعاكسة2
 (MLPA)  المتعدد الربط على المعتمد المجس .تضخيم3
 النووي الحمض تسلسل تحليل .طرق4

 
 (YND) سلسلة الجيل الجديد .5
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  تقنية إدخال مع وبعدها الوالدة قبل الهيموغلوبين اعتالالت تشخيص نجاح ازداد  YND، األخيرة السنوات في 

 .الكاملة الجينوم وتحليالت الكامل واإلكسوم السريري واإلكسوم
 

 الهيموغلوبين اعتالالت في االنغراس وقبل الوالدة قبل الجيني التشخيص
 

 الجينية التحليالت تضمنت حين في ، الوالدة حديثي/  البالغين على تحليلها تم التي البيولوجية االختبارات اشتملت
 ،( الوالدة قبل الجراحي غير التشخيص ذلك في بما) الجنين/  واألجنة ، الوالدة وحديثي ، البالغين الثالسيميا مرضى
 .لإلخصاب السابقة والبويضات ، الزرع قبل واألجنة
 إجراءات تعتبر. سليم طفل بإنجاب للخطر المعرضين لألزواج الهيموغلوبين العتالل للوالدة السابق التشخيص يسمح
 اإلجهاض مخاطر بعض وجود مع خطرة حالياا المستخدمة الجنينية العينات أخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                            E-KİTAP  

24 

 
 
 وتركيا اسبانيا و إيطاليا في الهيموجلوبين داء من الحد رامجب

 
 : ايطاليا

 السكان عدد من بالمائة تسعة بنسبة يقارب وهذا قانوني، بشكل البالد هذه في يقيم اجنبي مواطن مليون 5.1 قرابة 
 . المحليين

 . األوروبي االتحاد دول في الثالثة المرتبة ايطاليا تحتل
 .المرض انتشار منع و الشعب وعي زيادة في الماضي القرن سبعينيات في بدأت التي الثالسيميا فحص برامج ساعدت

 
 الفحص برامج تطبيق توجب كبير بشكل المرض فيها ينتشر  التي المناطق من الهجرة نسبة ارتفاع بسبب إيطاليا في
 المنجلي. الدم فقر لمرضى المبكر الكشف أجل من
 أيار 31 تاريخ في اإليطالية، مودينا محافظة في تجريبية دراسة إجراء بعد و 2013 وحتى 2011 من السنوات في
 لجميع مجاني فحص برنامج تشكيل تم رسمي وبشكل الوطنية الفيسيلوجية التوجيهية للمبادئ ووفقا 2014 العام من

 . العائالت و الحوامل النساء
 حاملي من بالمائة 5.8 نسبة وجود وأظهرت فردا 993 و الجدد األمهات من 17،077 من عينات تحليل تم حيث

  .المنجلي الدم فقر مرض حاملي بالمائة 1.0 نسبة و الثالسيميا لمرض
 15 الصورة .ايطاليا من مختلفة مناطق في المنجلي الدم فقر بمرض اإلصابة معدل الخريطة تظهر

 
 إيطاليا في المنجلي الدم فقر مرض خريطة 15 الصورة

 :إسبانيا

 بيتا، النوع من الثالسيميا هو الرئيسي الهيموجلوبين اضطراب أيضا إسبانيا ففي المتوسط البحر بلدان في الحال كما

 نسبة قبول تم عالمية تجريبية فحص برامج ونتيجة الهيموجلوبين داء انتشار سبب يُعرف لم 2003 العام حتى ولكن

ف ك بالمائة 0.33  . الكلية لإلصابة معرِّ
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 حديثي لألطفال الهيموجلوبين داء فحوصات  أجريت  االسبانية الصحة وزارة من بمنحة و 2008 و 2003 عامي بين

 كاتالونية في أصدقائه و مانو قبل من الوالدة

 الصحراء جنوب ومنطقة الشمالية المناطق) إفريقيا من وخاصة ، المتزايدة الهجرة تدفقات تسببت ، 2003 عام بعد
 .إسبانيا في شيوعاا الوراثية األمراض أكثر من كواحد المنجلية الكريِّات داء رضم ظهور في ،( الكبرى

 
 بدول مقارنة أقل إسبانيا في الهيموغلوبين اعتالالت انتشار أن 2008 عام حتى الدراسات جميع تُظهر ، الختام في

 لكل المنجلي الدم لفقر حالة 15 و للثالسيميا حالة 0.5) األوروبي المتوسط أو األخرى المتوسط األبيض البحر
 بتدفقات بشدة ويتأثر متجانس غير المنجلي الدم فقر مرض انتشار فإن ، ذلك إلى باإلضافة(. السكان من 100000
 (16- صورة الهجرة

   العدد

 
 ( خريطة فقر الدم المنجلي في اسبانيا16الصورة )

 
 تركيا

 
 في لتركيا الصاعدة القوة فإن ، ذلك إلى باإلضافة. لجغرافيا موقعها بسبب عبور كطريق تركيا المهاجرون يرى

 5 من يقرب ما فر ، ولذلك األخيرة السنوات في. عبور بلد من بدالا  الثالثة الدول لمواطني مقصد بلد تجعلها منطقتها
 .تركيا إلى سوري ماليين

 
 غير الهيموجلوبين٪. 2.1 بنسبة بينالهيموغلو باعتالل اإلصابة معدل عن وأركاسوي جافدار أبلغ ، 1971 عام في

 األكثر الشاذ الهيموجلوبين كان Hb O Arab HBS و HbE و Hb C و Hb D و S هي مالحظة األكثر الطبيعي
  Hb :  هو تركيا في شيوعاا

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                            E-KİTAP  

26 

 
 .2003 عام في مقاطعة 33 في الهيموغلوبين اعتالل من الوقاية برنامج بدأتم 

 
 يظهر كما؛ الماضية العشر السنوات مدى على المصابين الوالدة حديثي األطفال في٪ 90.0 بنسبة انخفاض هناك كان
      (17 الصورة) في لنا
 
 الهيموجلوبين اعتالل فحص برنامج" اسم تحت بأكملها الدولة تغطي مقاطعة 81 في التنفيذ موضع HPP وضع تم
 .18  الشكل في الهيموغلوبين اللباعت المصابين المرضى عدد يظهر. 2018 عام في" الزواج قبل
 
 

 
-50: الفضي ، 50-10: الوردي ، 10-1: األصفر ، 0: األبيض تركيا في الهيموغلوبين مرض خريطة: 18 الشكل
 200 من أكثر: الخمري ، 200-100: األخضر ، 100

 
 كل إلى وآسيا وأفريقيا المتوسط األبيض البحر من الهيموغلوبين اعتالل انتشر ، والهجرة التنقل تدفقات بفضل ختاماا؛
 .عالمية عامة صحية مشكلة أصبحت أنها على علمية أدلة وهناك ، وأستراليا وأمريكا أوروبا

 
  و االضطرابات هذه فيها تتوطن التي البلدان في جيد بشكل وإدارتها الهيموغلوبين أمراض من الوقاية وإدارة تنظيم يتم
 المهاجرين استقبال في طويل تقليد لديها أو
 

( أعداد حديثي الوالدة المصابين17الصورة )  
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 اإلجراءات: من مختلفة أنواع ثالثة العامة الصحة لسلطات الوقائية االستراتيجيات تتضمن أن يجب
 الخدمة ومقدمي األجانب السكان معلومات( أ
 ؛( الفرز برامج) المهاجرين بين صحية ناقالت عن الكشف( ب
 .للخطر المعرضين المهاجرين اجواألزو األصحاء للحاملين الوالدة قبل والتشخيص المشورة تقديم( ج

 

( والشبكة األوروبية لألنيميا النادرة والخلقية AKHAVألمراض الدم )األبيض المتوسط انضمت مؤسسة البحر 

(ENERCA( والشبكة الدولية ألطباء أمراض الغدد الصماء في الثالسيميا وطب المراهقين )ICET-A إلى إيطاليا )

شتركة لهذه المشكلة بسبب العدد مشروع إلعطاء إجابة م Equality Plusوإسبانيا وتركيا كجزء من االتحاد األوروبي 

وتواصل عملها من أجل إنشاء مجموعة عمل وطنية تركز على قضايا اعتالل  في تركيا ؛ SCAالمتزايد لمرضى 

 الهيموغلوبين وتطوير مبادئ توجيهية وخوارزميات خاصة.
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 المنجلية الخلية أمراض و الثالسيميا أمراض عالج
 

 الثالسيميا أمراض عالج
 بنقل مرتبطة غير ثالسيميا و( TBT) الدم بنقل مرتبطة ثالسيميا إلى بيتا النوع من الثالسيميا تصنيف يمكن سريريا
 أو المتماثلة االليالت حالة  في الطفرات من واسع طيف عن الناتج الظاهري النمط لشدة وفقا وذلك(  TBOT)  الدم

 .المتغايرة
 

 
 الدم نقل .1
 الدم نقل.  فعالة الغير الحمراء الدم كريات تكوين منع و الدم فقر حالة تحسين:  اتجاهين ذو الدم نقل عملية هدف يكوت
  عيةنو للمرضى يضمن و الطبيعي النمو و النشاط مستويات ويسهل العظام، تشوه يمنع و. المزمن الدم فقر يعوض
 . جيدة حياة

 

 
 

 :المفرطة الحديد شحنة .2
 الحديد حمل زيادة االلية تكون (TBT) الدم بنقل المرتبطة الثالسيميا في: هي الحديد تحميل لعملية الموجهة اآلليات
 المعوي االمتصاص زيادة االلية تشمل  (TBOT) الدم بنقل مرتبطة الغير الثالسيميا في . الدم نقل عالج في الثانوي
 الحديد عناصر من غرام ميلي 250-200 يوجد. فعالة الغير الحمراء الدم كريات تكوين كبح و الهبسيدين لمنع الثانوي

 تم الشهر في انه افتراض على (TBT) الدم بنقل المرتبطة الثالسيميا في ، الدم نقل أجل من  معطى  دم علبة كل في
  0.6 إلى 0.3 نقل بمعدل الحديد  على الحصول يتم شهر طوال ، اءالحمر الدم كريات تعليق وحدات من 4 إلى 2 اعطاء
 يوميا غرام كيلو/غرام ميلي
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 الحديد شحنةتتبع  .3
أشهر في  3( أكثر الواسمات شيوعاا لتقييم الحمل الزائد للحديد ويتم قياسه كل SFيعتبر مستوى الفيريتين في الدم )

 وعضلة الكبد في الحديد تركيز لتقييم  (MRI) المغناطيسي بالرنين يرالتصو باستخدام يعد قيامنا مرضى الثالسيميا.
ا القلب أحرزنا ا تقدما   من كل باستخدام الكبد في الحديد تركيز قياس يمكن من خالله. الثالسيميا مرض عالج في مهما

T2 *  و  R2 
 

 
 

 (DŞT) بالحديد باالستخالب العالج .4
. المرضى هؤالء بين والوفيات المراضة معدالت وتقليل ، الثالسيميا مرض ارةإد في المختارة القياسية الطريقة و هي 

 المصل فيريتين مستوى يكون عندما ثقيل معدن إزالة عملية مراعاة يجب ، الدم بنقل العالج من عامين إلى عام بعد
  دم. نقل عملية 20-10 بعد أو( الجاف الوزن) جم/  مجم 7 حوالي الكبدي الحديد أو مل/  نانوغرام 1000 من أكبر
 أو الجلد تحت الحقن طريق عن (DFO) ديفيروكسامين: للحديد الزائد الحمل لمعالجة للحديد خالب ثالثة حالياا تتوفر
 أو قرص شكل في (DFP) الفم طريق عن ديفيريبرون ؛ الوريد في
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  بالفيلم مغلفة وأقراص (DT) للقسم. قابلة أقراص شكل في (DFX) الفم طريق عن وديفيراسيروكس ؛ محلول 
(FCT). 

 

 
 

 الطحال استئصال .5
 المصحوب الطحال وتضخم الطحال فرط من يعانون الذين المرضى على الطحال الستئصال الحالية التوصيات تقتصر

 ..الدم. نقل متطلبات وزيادة الصفيحات ونقص البيض الكريات بنقص الطحال فرط يرتبط. إكلينيكية بأعراض

 
 

 الفيتامينات ومكمالت األكسدة مضادات .6
 .والخارجية الداخلية األكسدة مضادات طريق عن التأكسدي اإلجهاد تخفيف يمكن

 الجذعية المكونة للدم بيع الزرع .7

 (HSC)  العالج الوحيد المحتمل للثالسيميا بيتا هو زرع الخاليا الجذعية المكونة للدم

 .المتطابق  HLA ع عظم األخوةللزرع هو نخا  (HSC)لـ يزال المصدر الرئيسي ال

 
 

 األدوية بصدد التطور .8
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 سوتايرسبت ولوباستيرست (  عالجات جديدة مثل عوامل النضج للكريات الحمر )مثال:

 
 المنجلي الدم فقر عالج
 فقط ليس السريرية المظاهر وتعتمد ، تقريباا اإلنسان جسم أعضاء جميع على تؤثر مضاعفات لها جهازية حالة هي
ا ولكن جيناتال على  العوامل. من العديد على أيضا
 قد. الكبد التهاب مستوى يرتفع عندما الوالدة من أشهر بضعة بعد المنجلي الدم فقر لـ األولى العالمات توقع يمكن
 مرض هو الدم المنجلي فقر. الحياة من الحق وقت في سريرية مشاكل إلى حدة األقل المنجلية الخاليا اضطرابات تتطور
 حادة. ألم نوبات مع ولكن ، متعددة أعضاء وتلف الدم بفقر يتميز مزمن

 أهم األعراض السريرية لمرض فقر الدم المنجلي :
 

 .والمباشرة المباشرة غير بالطرق الهيموغلوبين في الدم انحالل وجود توثيق تم: الدم انحالل .1
 

 .للمرض الرئيسية السمة وهي للغاية مؤلمة أزمات وهي: الدموية األوعية انسداد أزمات .2
 

 لإلصابة كبير بشكل معرضون أنهم حيث ، األطفال لوفاة شيوعاا األكثر األسباب هي هذه: العدوى .3
 السحائية. والمكورات والمستدمية الرئوية المكورات مثل بالعدوى

 
 الدم لفقر األحيان بعض في ومميت شائع اختالط هي الحادة الصدر متالزمة: الحادة الصدر متالزمة .4

 يمكن الذي الرئوي والتسلل ، األكسجة ونقص ، واأللم ، التنفس وضيق ، بالحمى ويتميز ، لمنجليا
 .السينية الصدر بأشعة بسهولة عليه التعرف

 
  

هي السبب الرئيسي للهجمات ألنها تؤدي  SCAفي  CVAs (:CVAالنوبات الدماغية الوعائية ) .5
 نوبات إقفارية ونزفية للمرض

 
 .الوفيات من عالية نسبة وتظهر العمر من الثالث أو الثاني الشهر في تبدأ :الطحال حبس أزمة .6

 
 

 العالج طرق
 

 إلى الطفولة من اجتماعية نفسية وتدخالت وعالجية وقائية برامج المنجلية الكريِّات داء مرضى عالج يشمل أن يجب
 :رئيسية مجاالت 9 في تلخيصها ويمكن البلوغ

 
 

 اآلباء أو/  و الصحية الرعاية ألخصائيي تُعطى) المنجلي الدم فقر مرض بشأن ورةوالمش والمعلومات التثقيف .1

 (.المرضى أو/  و

 .الرئوية المكورات ولقاح البنسلين من والوقاية الممتد التطعيم برنامج. االلتهابات من للوقاية .2

 الجمجمة عبر دوبلر مسح( أ) مثل السلبية المضاعفات لتحديد سنوياا شديد لخطر المعرضين المرضى مراقبة .3

 خطير لمرض المؤلمة النوبات عدد( ب) و الدماغية للسكتة

 .الحمل أو جراحي بإجراء المتعلقة الحادة األحداث من الوقاية .4
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 الحيوية المضادات ، الحادة الصدر متالزمة أو الحادة الدماغية للسكتة الدم نقل مثل) الحادة األحداث عالج .5

 (.وغيرها ، المؤلمة لألزمة النوعية اتالمسكن ، للعدوى

 أو الحادة األحداث من للوقاية (Hydrea)  كارباميد هيدروكسي مثل العالجات أو المنتظمة الدم نقل عمليات .6

 المزمنة

 Hydrea  مع للعالج المزمنة المضاعفات أو( المزمن الدم لفقر ليس) المزمن الدم نقل عالج .7

 .لزائدا الحديد ومعالجة مراقبة .8

 .الشديد المرض بسبب اا ممكن ذلك كان إذا ، للدم المكونة الجذعية الخاليا بزرع المعالجة العالجية .9
 
 

 المنجلية الخاليا ومرض بالثالزميا المتعلقة المضاعفات
 

 الثالسيميا مضاعفات
 العديد يزال ال ، ذلك معو. الماضيين العقدين خالل كبير شكلب (TBT) الدم نقل عن الناجم الثالسيميا تشخيص تحسن
 للحديد تدريجي ترسب من يعانون الدم نقل على المعتمدين المرضى من
 ضربات انتظام وعدم القلب أمراض بسبب وخاصة ، المطاف نهاية في والموت األنسجة تلف إلى يؤدي أن يمكن هذا

 المرارة حصوات وتشكيل العظام غيراتوت العظام وآالم العظام هشاشة هي األخرى الشائعة المضاعفات. القاتلة القلب
 الغدة بقصور اإلصابة خطر وزيادة والسكري التناسلية الغدد وقصور النمو وتأخر الكبد وتليف الفيروسي الكبد والتهاب
 الصورة أسفله : في القصدير بوتيل ثالثي مركبات في المضاعفات تتلخص. الدرقية

 

 



 

 

                                                            E-KİTAP  

33 

 
 

  الدم : نقل على المعتمد الثالسيميا

/  المناعي الدم ونقل ، النخاع خارج/  النخاعي الدم تكون إلى الثالسيميا مرضى في الرئيسية السريرية المضاعفات رجعت

 باالستخالب. العالج/  الزائد والحمل ، المناعي غير

 ، تناسليةال الغدد وقصور ، النخاع خارج الدم وتشكيل ، العظام هشاشة هي بالمرض المرتبطة شيوًعا األكثر المضاعفات

 .الساق وتقرحات ، الطبيعية غير الكبد وظائف و ، الرئوي الدم ضغط وارتفاع ، الدم تجلط يليه ، الصفراوي والتحصي

 التقدم كان ، المتغيرات متعدد التحليل في .اا تكرار أقل بشكل السكري وداء القلب وفشل الدرقية الغدة قصور حدوث لوحظ
 .باألمراض المرتبطة المضاعفات معظم مخاطر بزيادة نمرتبطي الطحال واستئصال السن في

 فوق وما اا عام 18 بين أعمارهم تتراوح الذين المرضى على تايالند في المراكز متعددة مقطعية دراسة أجريت
 .بالثالسيميا. المصابين

 
 .التالي النحو على بالمرض المرتبطة المضاعفات تحديد تم
 

 والضغط سريرياا به المشتبه الرئوي الدم ضغط ارتفاع أنه على فهتعري تم :الرئوي الدم ضغط ارتفاع (1
 الصدر عبر القلب صدى تخطيط بواسطة زئبق مم 36< األيمن البطين االنقباضي

 
 .فرامنغهام معايير بموجب القصور وأعراض عالمات من تاريخ أو وجود أنه على تعريفه تم :القلب قصور (2

 
 .ديسيلتر/  مجم 126 أنه على الصيام ابالزم جلوكوز تعريف تم :السكري داء (3
 الدم تكون على دليل وجود أو سريرية وأعراض عالمات وجود أنه على تعريفه تم :النقي خارج الدم تكون (4

 المقطعي التصوير) المحوسب المقطعي التصوير أو الصوتية فوق بالموجات التصوير طريق عن النخاع خارج
 .(MRI) طيسيالمغنا بالرنين التصوير أو( المحوسب

 
 .الصوتية فوق الموجات طريق عن المرارة في حصوات وجود أنه على تعريفه تم :المرارة حصوات (5
 حرال T4 في المصل أعلى من الحد األعلى ومستوى TSH تم تعريفه على أنه مستوى  :قصور الغدة الدرقية (6

 .أقل من المعدل الطبيعي

 T<2.5 SDو كثافة المعادن في العظام على أنها وجود كسر مرضي أ تم تحديد درجة :هشاشة العظام (7

تم تعريفه على أنه وجود عالمات سريرية وأعراض تجلط الدم أو وجود دليل على تجلط الدم عن  :تجلط الدم (8

طريق التصوير الوعائي المقطعي المحوسب )التصوير المقطعي المحوسب( ، التصوير المقطعي المحوسب 

وردة ، تصوير األوعية ، تصوير دوبلر بالموجات فوق الصوتية ، أو التصوير )األشعة المقطعية( ، تصوير األ

 . (MRI) بالرنين المغناطيسي
تم تعريفه على أنه تاريخ للعدوى أو وجود عالمات وأعراض سريرية للعدوى أكدها عزل مسببات  :العدوى (9

 .الجسم األخرى أو سوائل (CSF) األمراض من الدم أو القيح أو البراز أو السائل النخاعي
 .يعرف بوجود تقرحات وريدية مزمنة على الساقين :قرحة الساق (10

 :الدم نقل مضاعفات .أ
ا الثالسيميا مرض في والمضاعفات الدم نقل سياسات تعتبر  .الحياة قيد على والبقاء الحياة لنوعية األهمية بالغ أمرا

 
 الدم نقل تفاعالت
 االنحاللي الدم نقل تفاعالت •
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 يديةالهيموس داء •
 عدوى •

 
 الحادة الرئة وإصابات ، والحساسية ، االنحاللية غير بالحمى اإلصابة ؛( متأخرة ، حادة) االنحاللي الدم نقل تفاعالت
 التنفس وضيق ، للضغط الخافضة والتفاعالت ، الدم بنقل المرتبط GVHD و ، الدم نقل بعد وما ، الدم بنقل المرتبطة
 .الدم بنقل المرتبط
 .الدم بنقل للعالج الخطيرة السلبية النتائج من الذاتي والتحصين الخيفي نيعالتم يعتبر

 
 

 
 

 هيموسيديريات داء .ب
 

 ثالثي مركبات في الدم بنقل للعالج الثانوي الحديد حمل زيادة الحديد تحميل عملية تقود التي المهيمنة اآلليات تتضمن
 وقمع الدم نقل عن الناجم الفعال غير الحمر الكريات لتكوين الثانوي المعوي االمتصاص وزيادة القصدير بوتيل

 الهيبسيدين.
 

 القلب مضاعفات .ت
 المرضى بين للوفاة الرئيسي السبب القلب أمراض تظل ، الكبرى الثالسيميا مرض عالج في التقدم من الرغم على
 ، القلب عضلة ضعف لمث االضطرابات من مجموعة بالثالسيميا القلب إصابة تشمل. المرض هذا من يعانون الذين
 .الطرفية الدموية األوعية وأمراض ، الرئوي الدم ضغط وارتفاع ، القلب ضربات انتظام وعدم

 
 الكبد ومضاعفات المرارة حصوات .ث

 
 TBOT و TBT مرضى من٪  57-10 في المضاعفات هذه عن اإلبالغ تم

 .العوامل متعدد المرارة حصوات في التسبب
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 . الدم انحالل زيادة نتيجة الصفراء في البيليروبين ترسيب هو اهمالمس الرئيسي العامل يعتبر
ا المرارة في الحديد تراكم يلعب ا أيضا  الحصوات. تكون في دورا
 :العظمي والهيكل العظام مضاعفات .ج
ا فقط ليس الثالسيميا في العظام مرض ا ولكن المتعدد الهرموني النقص من مزيجا  .متعددة أعضاء أمراض أيضا

 نخاع وتضخم الهرمونات ونقص الوراثية العوامل ذلك في بما المعقدة الخطر عوامل بسبب يحدث العظام مضاعفات
 العظام. دوران معدل وزيادة والمخلبات الحديد وسمية العظمي الهيكل وتشوه العظام
 :التخثر فرط .ح
 مرضى في البابي الوريد وتجلط العميقة األوردة وتجلط الرئوي االنسداد مثل الوريدي الخثاري االنصمام حاالت لحظت

TBOT في وخاصة ، الثالسيميا. 
 :العصبية لمضاعفاتا .خ
 الزائد والحمل ، العظم نخاع وتضخم ، المزمن األكسجة نقص ذلك في بما ، عوامل عدة إلى العصبية المضاعفات تُعزى
 للديفيروكسامين. العصبية والسمية ، للحديد
 :العين مضاعفات .د

   المجال ، النكتالوبيا ، األلوان رؤية نقص ، العدسة عتامة ، الشبكية اعتالل مثل بصرية عفاتمضا عن اإلبالغ تم  
 TDT مرضى في التباين حساسية وانخفاض ، البصر حدة انخفاض ، المكبوت البصري

 
 :واألسنان الفم مضاعفات .ذ

 وارتفاع ، العلوي الفك وبروز ، الثانية الدرجة من اإلطباق سوء في الفم طريق عن للثالسيميا الرئيسية المظاهر تتمثل 
 .الحاد اللثة والتهاب ، األسنان تسوس معدل

 
 :الصماء الغدد مضاعفات .ر
TDTمرضى   يصاب ما غالباا 

 التشخيص تتطلب والتي ، المزمنة الكبد وأمراض الدم وفقر الحديد فرط بسبب الصماء الغدد في خطيرة بمضاعفات 
 المتخصصين. قبل من دقيقةال والمتابعة والعالج الفوري

 
 هي السكري مرضى في توثيقها تم التي شيوعاا الصماء الغدد مضاعفات أكثر (:TBT) التناسلية الغدد قصور .1

 .لها المصاحبة واألمراض العمر تقدم مع تزداد والتي  hypogonadotropic التناسلية الغدد قصور
 

 الطبيعي غير التوازن آليات لمرضى المهمة المضاعفات من السكري مرض يعتبر: (TBT) السكريداء  .2
 تم ، الوزنTM وفقدان التبول كثرة مثل المعتادة األعراض إلى باإلضافة. العوامل ومتعددة معقدة للجلوكوز
 .مرضى  في 5≤ السكري الكيتوني الحماض حدوث عن اإلبالغ

 
 بسبب األطفال عند(GHD)  النمو هرمون نقص تشخيص السهل من يكون ما عادة: النمو هرمون نقص .3

 اا صعب يكون ما اا غالب البالغين عند GHD تشخيص فإن ، ذلك ومع. النمو في تأخر وجود
 

ا ،٪ 29 و٪ 4 بين TBT  مرضى لدى األولي الدرقية الغدة قصور تواتر يتراوح: الدرقية الغدة قصور .4  اعتمادا
 .مختلفة تقارير في ،TSH و FT4 / T4 مستويات على

 
 الجلوكوكورتيكويد إفراز ألن نسبياا سهل (AI) الكظرية الغدة قصور تشخيص : (AI) ظريةالك الغدة قصور .5

 .بعمق تثبيته يتم
 

 مستويات بارتفاع المرتبطة النادرة المضاعفات من هو (HPT)  الدريقات قصور: الدرقية جارات قصور .6
 ، (PTH)   درقية الجار الغدة هرمون مستويات انخفاض أو وغياب الدم في الفوسفور
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  .الدم كالسيوم نقص بأعراض اا مصحوب
 

 المنجلي الدم فقر مضاعفات
 ،اا تقريب اإلنسان جسم أعضاء جميع على تؤثر مضاعفات لها جهازية حالة هو المنجلي الدم فقر مرض

 .الوراثية العوامل فقط وليس ، العوامل المنظمة من العديد على السريرية مظاهره وتعتمد 
 

 .المنجلي الدم فقر لمرض المختلفة المضاعفات تاليالشكل ال يوضح

 
 
 
 

.  المفاجئ القلب لتوقف الموهنة العواقب أكثر بين من المزمن الدماغي التروية ونقص الحادة الدماغية السكتة تعتبر
 في صامت دماغي احتشاء ويحدث الحياة من األولين العقدين في المرضى من٪ 10 حوالي في دماغي احتشاء يحدث
 التعلم. وتطور اإلدراكية الوظيفة بضعف ويرتبط األطفال مرضى من٪ 17 حوالي

 
 من بين أكثر العواقب الموهنة لتوقف القلب المفاجئ.تعتبر السكتة الدماغية الحادة ونقص التروية الدماغي المزمن 

اة ويحدث احتشاء دماغي صامت في ٪ من المرضى في العقدين األولين من الحي10يحدث احتشاء دماغي في حوالي 
 ٪ من مرضى األطفال ويرتبط بضعف الوظيفة اإلدراكية وتطور التعلم.17حوالي 
 ارتفاع بسبب باألمراض اإلصابة معدالت ارتفاع من حياتهم من والثالث الثاني العقدين في والشباب المراهقون يعاني
  .صحيةال الرعاية تكاليف وارتفاع مفاجئ بشكل العمل عن بالتوقف المرتبطة المضاعفات معدالت
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 واألمراض والعدوى والكلى التنفسي والجهاز القلب أمراض هي ،يالتنازل بالترتيب ، للوفاة اا شيوع األكثر األسباب
 انخفاض ، الحادة الصدر متالزمة من المتكررة النوبات ، الكلوي الفشل.  الصفراوي والكبد الهضمي والجهاز العصبية
 الدكتايل التهاب مع البيضاء الكريات عدد وزيادة الدم انحالل معدالت ارتفاع ، يمالوخ الدم فقر ، F الهيموجلوبين تركيز
 المواتي. غير للتنبؤ هاما مؤشرا تظل العمر من واحد عام قبل
 

 اضطرابات في.  االلتهاب مستوى يرتفع عندما الوالدة من أشهر بضعة بعد الدم النحالل األولى العالمات توقع يمكن
 مزمن مرض هو:  الدم انحالل.  الحياة من الحق وقت في السريرية المشكالت تتطور قد ، شدة األقل المنجلية الخاليا
 .حادة مؤلمة نوبات يتخللها ولكنه ، األعضاء من العديد وتلف الدم بفقر يتميز

 
  :OHA لـالمضاعفات الرئيسية 

 
 ، العظم اعنخ في الدم تنسج فرط. المباشرة وغير المباشرة بالطرق  الدم انحالل وجود توثيق تم: الدم انحالل .1

 نازعة وقيم البالزما هيموجلوبين ارتفاع ، المباشر غير الدم بيليروبين فرط وجود ، الشبكية الخاليا كثرة
 الدم. انحالل مرض إلى تشير  اللبنيك حامض هيدروجين

 
 أن يمكن.  للمرض الرئيسية السمة وهي للغاية مؤلمة أزمات هي :(VOC) الدموية األوعية انسداد أزمة .2

 فإن ، ألم نوبات من يعانون ال المرضى ثلث أن حين في.  متغيرة وشدتها تواترها ويكون مكان أي في تحدث
 إلى٪ 60 و االستشارات من٪ 60 إلى٪ 50 األلم نوبات تمثل.  السنة في نوبات 6 من أكثر لديهم منهم٪  1
 المستشفى. دخول تتطلب٪ 80

 
.  ونزفية إقفارية نوبات إلى وتؤدي لالعتالل سيالرئي السبب هي :(CVAs) الوعائية الدماغية المضاعفات .3

 50 من وأكثر العمر من سنوات 8-2 بين شيوعاا أكثر وهو العاديين السكان من مرة 300 اا انتشار أكثر إنه
 .اا عام

 
 كبير بشكل معرضون أنهم حيث ، األطفال بين للوفاة شيوعاا األكثر السبب هي المتكررة العدوى: العدوى .4

 ، الناعور ، السحائية المكورات ، الرئوية المكورات) المغلفة الدقيقة الكائنات تسببها التي لعدوىبا لإلصابة
( الطحال لوظيفة جزئي فقدان) الوظيفي الطحال انقطاع عن ناتج بالعدوى لإلصابة المرتفع الخطر هذا(.  إلخ

 .الطحال. اضطرابات أو/  و (C) البالزما ومكمالت
 

 بعض في والمميتة الشائعة المضاعفات من الحادة الصدر متالزمة تعتبر  (ACS)حادةال الصدر متالزمة .5
 اكتشافها ويمكن ، الرئوي واالرتشاح الدم في األكسجة ونقص واأللم التنفس وضيق بالحمى وتتميز األحيان
 وعيةاأل في المتطايرة العضوية المركبات من المتالزمة هذه اعتبار يمكن.  السينية الصدر بأشعة بسهولة
 .والوفاة. المزمنة الرئة وأمراض  المتكررة للنوبات مهم خطر عامل وهي الرئوية الدموية

 
 بشكل يؤثر الذي المفاجئ القلب توقف من حدوثها يُخشى التي المضاعفات من الطحال عزل يُعد: الطحال عزل .6

  الطحال وتضخم لقلبا وتسرع وضعف مفاجئ شحوب إلى الطحال عزل يؤدي.  الصغار األطفال على أساسي
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 في الدم من كبيرة كميات تراكم نتيجة لتر/  جم 30-10 إلى الهيموجلوبين تركيز انخفاض مع وصدمة البطن في وآالم
 الطحال.

 
 إلى يؤدي مما ، ووظيفتها الكلى بنية على كبير بشكل المنجلي الدم فقر يؤثر: (SCN) المنجلي الدم فقر .7

 واضطرابات ، كلوي حليمي ونخر ، البول في ونقص ، وبروتينية ، يةدمو بيلة مثل مختلفة كلوية متالزمات
 الكلى مرض أو/  و. حاد بمرض اإلصابة إلى يؤدي مما ، المنجلية الخاليا كبيبات واعتالل ، كلوية أنبوبية
 المزمن.

 
فة التي عتالل الكبد المنجلي هو تعريف أنماط إصابة الكبد المختلا:   (SCH)فقر الدم المنجلي اعتالل الكبد .8

يمتد الطيف اإلكلينيكي للمرض إلى الضرر اإلقفاري الناجم عن منجل خاليا الدم . تظهر في مرضى فقرالدم 

 .الحمراء في الجيوب الكبدية وحصى المرارة الصبغية ومتالزمة الحبس الحاد / المزمن
 
 
 

 أنسجة بموت يتميز ويديالرومات المفاصل التهاب من اختالط هو  الالوعائي النخر: (AVN) الالوعائي النخر .9
 مفصل أو الورك مفصل في العظام إلى الدم إمداد في دائم أو مؤقت ضعف عن ناتجة أنها يُعتقد التي العظام
 رأس على يؤثر أن ويمكن الوقت نفس في متعددة مفاصل أو واحد مفصل على النخر يؤثر أن يمكن. الكتف
 الفخذ.

 
 

 : باختصار
 ما.  العالم في شيوعاا الجين أحادية الهيموجلوبين أمراض أكثر من والثالسيميا الدم فقر/  المنجلي الدم فقر مرض يعد 

.  عام كل مصاب طفل 332000 ويولد ، الوراثي الهيموجلوبين الضطراب أليالا  يحملون العالم سكان من٪ 7 إلى يصل
 عام كل المنجلي الدم لفقر الطبيعي غير بينبالهيموغلو المتأثرين الوالدة لحديثي العالمي العدد أن إلى التقديرات تشير
 المتماثل الهيموغلوبين مع الخاطف المرض حالة في 300000 و( الناقل) الزيجوت متغايرة حالة في مليون 5.5 هو

(HbS). 
ا خمسين من أكثر منذ  .العمر من األول العقد في قاتلة الكبرى الثالسيميا كانت ، عاما
 المبكر والعالج المنتظمة المراقبة خالل من المضاعفات هذه عن الناجمة والوفيات ضةالمرا من الكثير تقليل يمكن

 .الهيموجلوبين اعتالل لرعاية مخصصة التخصصات متعددة متخصصة مراكز في والمتابعة
 

 ىمحتو لتقييم التصوير وطرق الجديد الفموي الحديد خالب باستخدام باالستخالب العالج في الحديثة التطورات أدت
 قلة لكن. القصدير بوتيل ثالثي بمركبات المصابين الشباب المرضى نتائج في كبيرة تحسينات إلى األعضاء في الحديد
 .حياتهم من األولى السنوات منذ التطورات هذه من استفادوا المسنين المرضى من قليلة
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