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بدوٍر  يقوم  وهو  اجل�صم  يف  ال�صامة  الأن�صجة  اأحد  الدم  يعترب 
بالغ الأهمية يف جهاز الدوران. ويتاألف الدم من الكريات احلمر 
والكريات البي�ض وال�صفيحات والكثري من اأنواع الربوتينات التي 
البال�صما.   يدعى  لال�صفرار  مائل  �صائل  يف  معلقة  بحالة  تكون 
وحتتوي كل خلية من خاليا الدم احلمراء على ٢٤٠-٣٠٠ مليون 
الدم احلمراء  الهيموغلوبني، وهو بروتني يف كريات  جزيء من 
الإن�صان.  ج�صم  اأنحاء  خمتلف  اإىل  الأك�صجني  نقل  عن  م�صوؤول 
ي�صار  )�صال�صل(  فرعيتان  وحدتان  هيموغلوبني  جزيء  ولكل 
الأك�صجني  لربط  �صروري  وكالهما  وبيتا،  بـاألفا  عامة  اإليهما 
اأي  اأمرا�ض الدم عن  واأن�صجة اجل�صم. وتنجم  اإىل خاليا  ونقله 
اآنفة  املكونات  من  اأي  وظيفة  اأو  كمية  ت�صيب  ا�صطراب  حالة 

الذكر. 

وتختلف  الدم  لأمرا�ض  امل�صببة  العوامل  من  العديد  هناك 
بح�صب  الأمرا�ض  تلك  من  واحدة  لكل  امل�صاحبة  الأعرا�ض 
احلالة، ومن اأمثلة الأمرا�ض الدموية ال�صائعة ن�صبًيا �صرطانات 
)املت�صمنة  الهيموغلوبني  واعتاللت  الدم(  )كابي�صا�ض  الدم 
يف  الهيموغلوبني  جزيء  ت�صيب  التي  البنيوي  اخللل  حالت 
الكريات احلمر( واأمرا�ض تخرث الدم واأمرا�ض املناعة الذاتية. 
خلقية،  )اأمرا�ض  بالوراثة  تنتقل  اأن  الأمرا�ض  لهذه  وميكن 
تبداأ منذ الولدة( اأو اأن ت�صيب الإن�صان يف اأحد مراحل حياته 

الالحقة.  

ت�صري الدرا�صات اإىل اأن عدد املواليد الذين يعانون �صذوًذا خلقًيا 
اأمرا�ض  ترتبع  �صنوًيا.  ماليني  �صبعة  اإىل  ي�صل  وراثًيا  ا  مر�صً اأو 
اأعلى قائمة تلك الأمرا�ض، وبالتحديد �صمن  الدم الوراثية يف 
املراتب اخلم�صة الأَول لأكرث احلالت �صيوًعا، ومن تلك الأمرا�ض 
الأمر،  واقع  ويف  الهيموغلوبني.  واعتاللت   G6PD اأنزمي  ِعَوز 

الدم  وفقر  الثال�صيميا  مثل  )من  الهيموغلوبني  اعتاللت  تعد 
املنجلي( م�صوؤولة لوحدها عن ٣٣٠٠٠٠ حالة من ال�صطرابات 
منظمة  تقديرات  بح�صب  العامل  م�صتوى  على  �صنوًيا  اخللقية 

ال�صحة العاملية. 

 أمراض الدم الوراثية في الشرق األوسط

جًدا  عالية  انت�صار  معدلت  وجود  اإىل  احلالية  البيانات  ت�صري 
وهناك  الأو�صط،  ال�صرق  منطقة  يف  الهيموغلوبني  لعتاللت 
العديد من العوامل التي ت�صاهم يف ارتفاع معدلت الإ�صابة تلك، 
اجليني  للخلل  اجلزيئية  اخل�صائ�ض  يف  كبري  تنوع  يوجد  كما 
العامل.  من  املنطقة  هذه  يف  الهيموغلوبني  لعتاللت  امل�صبب 
والتقاليد  العادات  �صمن  تندرج  التي  الأقارب  زيجات  وتعترب 
بهذه  الإ�صابة  معدلت  ارتفاع  وراء  الكامنة  الأ�صباب  اأهم  اأحد 
الأمرا�ض، كما اإن العوامل البيئية كتواجد املالريا لزمن طويل يف 
املنطقة اأعطت الأفراد احلاملني جلينات الهيموغلوبني الطافرة 
املناعة �صد املالريا. ويف نف�ض  للبقيا لأنها متنح اجل�صم  اأف�صلية 
ال�صياق يعترب اإجناب عدد كبري من الأطفال يف العائلة وارتفاع 
تزيد  التي  الأ�صباب  من  املنطقة  يف  الداخلية  الهجرة  معدلت 

انت�صار هذه الأمرا�ض. 

وبالرغم من كون الدرا�صات ال�صكانية على هذه احلالت املر�صية 
اإن العبء املر�صي يف ال�صرق الأو�صط  اإل  حمدودة وغري مكتملة 
الواقع  ويف  الوقائية،  ال�صحية  ال�صرتاتيجيات  تبني  ي�صتدعي 
الولدة  حلديثي  ال�صتق�صائي  امل�صح  مثل  برامج  تر�صيخ  مت  فقد 
وتقدمي  الوراثية  الدم  اأمرا�ض  عن  املبكر  الك�صف  اأجل  من 
مثل  دول  يف  وقائية  لأ�صباب  الزواج  قبل  الوراثية  ال�صت�صارة 
اململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة. ونتيجة 
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لتلك ال�صيا�صات فقد انخف�ض معدل حدوث اأمرا�ض دموية معينة 
من  الوقائية  الإجراءات  فاإن  وبالطبع  كبري.  ب�صكل  كالثال�صيما 
مثل الت�صخي�ض قبل الولدة لتقليل فر�ض اإ�صافة حالت جديدة 
ن�صر  اأهميتها  يف  توازي  احلايل  العدد  اإىل  الأمرا�ض  هذه  تعاين 
الرعاية  يقدمون  الذين  والأفراد  ال�صكان  بني  العام  الوعي 
عدًدا  ت�صجع  اأن  هذه  التوعية  لربامج  لهذه  وميكن  للم�صابني. 
اأكرب من النا�ض للجوء اإىل ا�صتخدام املوارد املتاحة بالرغم من 
الو�صمة الجتماعية والقيود التي تفر�صها العادات والتقاليد. 
لفهم  الهادفة  العلمية  بالدرا�صات  املدعومة  املقاربات،  هذه  اإن 

لهذه  )الطفرات(  اجلزيئي  اخللل  ونوعية  النت�صار  خ�صائ�ض 
الدم  باأمرا�ض  الإ�صابة  معدلت  تقلي�ض  يف  ت�صاعد  الأمرا�ض، 

الوراثية. 

عن  مف�صلة  معلومات  الكتيب  هذا  من  التالية  الأق�صام  تقدم 
العديد من اأمرا�ض الدم الوراثية، مبا يف ذلك اأعرا�صها والعوامل 
العربية  املجتمعات  تاأثر  ومدى  والتدبري  والت�صخي�ض  املوؤهبة 
بها. لقد مت اختيار هذه الأمرا�ض بناًء على مدى انت�صار املر�ض 

وتوفر العالج والختبارات الت�صخي�صية. 
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What is in your Blood?

Plasma

White Blood Cells
& Platelets

Red Blood Cells

Platelets

White Blood Cells

Red Blood Cells

ماذا يحتوي الدم؟

الكريات الحمر 

البالسما 

كريات دم بيض وصفيحات 

كريات دم حمر 

الكريات البيض 

الصفيحات 




