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.أم ال الدم الوراثي

من الممكن أنإذا كان كال الزوجین الصحیین حامل للمرض 

إال أَن نسبة والدة طفل یعاني من نوع . ینجبوا أطفال أصحاء

تبلغ) مرض الخلیة الِمنَجلیة أو التالسیمیا( الدم شدید من فقر

إن احتمالیة شفاء ھذا الطفل قلیلة أومعدومة .  في كل حمل4 على 1

).أنظر التوضیح(

إذا كاَن كال األبوین حاملًٌ للمرض، فأن احتمالیة والدة طفل 

إن احتمالیة والدة طفل یعاني من . %50حامل للمرض تبلغ 

.%25اثي أو طفل صحي تبلغ مرض فقر الدم الور

ض    ری مرض  م ل ل ل  م ا ح ض    مر ل ل ل  م ا ض  ح مر ل ل ل  م ا ح س  ی ل

المزید من الفحوص

أي زوجین یمكن أن (إذا كاَن كال األبوین حامًال للمرض 

وكانت لدیھما رغبة في إنجاب طفل فینصح ) ینقال المرض

فھو یستطیع . أن یتصلوا بطبیب العائلة في وقت مناسب

تقدیم معلومات أكثر وربما تحویل األبوین إلى أحد المراكز

في ) Klinisch Genetica Centra(الجینیة الطبیة 

ھولندا من أجل إجراء المزید من الفحوصات والحصول 

.على النصیحة

ھل الفحص ضروري؟

على الرغم من أن الحاملین ال یعانون أو فقط قلیًال فقط من 

من المھم معرفة ما إذا كنَت حامًال لفقرة، إال أنھ ھذه الصف

:ھناك ثالثة أسباب یمكن ذكرھا. الدم الوراثي أم ال

.     كثیرًا ما یتم معالجة فقر الدم بواسطة أقراص الفوالذ•

     كثیرًا ما یكون ھذا العالج غیر ضروري في حالة فقر

.األحیان     الدم الوراثي ال بل وقد یكون ضارًا في بعض 

لدى حاملي فقر ) اإلرھاق(    قد تحدث بعض الشكاوى •

     الدم الوراثي بسبب نقص مواد بناء معینة في الجسم 

.من الممكن تزوید الجسم بھا بسھولة). حامض الفولیوم     (

    إن السبب الثالث واألھم ھو الخطورة التي تنشأ من إنجاب•

إن ھذین األبوین الذین .رض     أطفال من حاملین أثنین للم

     یتمتعان بصحة جیدة یمكن أن یحصلوا على أطفال یعانون 

.      من نوع شدید جدًا من فقر الدم

ھل أنَت حامل للمرض؟

 معرفة ما إذا كان  بواسطة تحلیل دم بسیطمن الممكن

یمكن لطبیب العائلة . الشخص حامًال لفقر الدم الوراثي

.م بطلب إجراء تحلیل الدم ھذاالخاص بك أن یقو

 إذا تبیَن بأنَك حامل لفقر الدم الوراثي فلیس ھناَك داعي 

في الغالب لیس لدى الحاملین إال شكاوى قلیلة . للقلق

إن حمل المرض لیس معدیًا . أو لیست لدیھم شكاوى

. إلى المرض الحقیقيلو ال یتحو

ھل لدیَك رغبة في إنجاب أطفال؟

 للمرض وترغب في إنجاب أطفال، فمن إذا كنت حامًال

المھم جدًا معرفة ما إذا كاَن شریكَك ھو أیضًا حامل لفقر 

)الثالسیمیا ومرض الخالیا الِمنَجلیة(فقر الدم الوراثي

من المحتمل أن یكون األشخاص الذین أصلھم من بلدان ینتشر فیھا مرض المالریا،

.لدم الوراثيأو كان قد أنتشر، حاملین لمرض فقر ا

یوفر لھ حمایة أفضل في طفولتھ ضد العواقب  إن كون الشخص حامًال لمرض فقر الدم الوراثي

.لمرض المالریا الوخیمة

إن غالبیة الحاملین للمرض لیست لدیھم شكاوى، أو یعانون في أقصى الحاالت من فقر دم

ء ترجع أصولھم إلىغالبًا ما یتعلق األمر بأشخاص أصحا. خفیف لیست لھ عواقب خطیرة

.بلدان حول البحر األبیض المتوسط أو في أفریقیا أو في آسیا

كم تبلغ احتمالیة اإلصابة بالمرض؟

تبلغ نسبة حمل مرض فقر الدم الوراثي في كل أنحاء العالم

یمكن أن یتواجد المرض في ھولندا .  شخص20  من كل1نسبة 

:لدى البالغین أو أطفالھم من الذین

جاءوا إلى ھولندا قبل فترة قصیرة من بلدان حول البحر    •

، )، الیونان ألخاتركیا، المغرب، إیطالی(    األبیض المتوسط 

الصین، الھند، جنوب (   من أفریقیا، الشرقین األوسط واألقصى 

) السورینام، كوراساو إلخ(ومنطقة الكاریبي )     شرق آسیا

:    بنسبة

 شخص15 من كل 1   

:استوائیة بنسبة) شبھ(   ینحدرون من أجداد جاءوا من بلدان •

 شخص30 من كل 1   

: أصلھم من بلدان شمال أوربا بنسبة•

 شخص1300 من كل 1   


