
من  منتظمة  اإمدادات  اإىل  الب�صري  اجل�صم  خاليا  كافة  حتتاج 
حيث  الأ�صا�صية،  بوظائفها  القيام  من  تتمكن  حتى  الأك�صجني 
خمتلف  اإىل  الأك�صجني  حمل  مبهمة  احلمراء  الدم  خاليا  تقوم 
ي�صبه  الذي  �صكلها  على  معتمدة  فائقة  مبرونة  اجل�صم  اأجزاء 
ب�صهولة  املرور  من  ميّكنها  الذي  الأمل�ض  وملم�صها  املُحّلى  الكعك 
هذه  اأداء  على  وي�صاعد  �صيًقا.  الدموية  الأوعية  اأكرث  خالل 
الهيموغلوبني  ي�صمى  اخلاليا  تلك  يف  معني  بروتني  الوظيفة 
وين�صاأ  اجل�صم.  اأجزاء  لكل  وينقله  بالأك�صجني  يرتبط  والذي 
الهيموغلوبني  جزيئات  تتجمع  عندما  املنجلية  اخلاليا  مر�ض 
غري الطبيعية )HbS( والتي جتعل خاليا الدم احلمراء منجلية 
ال�صكل، وبذلك تفقد مرونتها وكفاءتها الوظيفية. وبينما ي�صل 
عمر خاليا الدم احلمراء العادية اإىل مائة وع�صرين يومًا جند 
اأن  وحيث  فقط.  يومًا  ع�صرين  خالل  متوت  املنجلية  اخلاليا  اأن 
نخاع العظام ل ي�صتطيع تعوي�ض اخلاليا امليتة بال�صرعة الكافية 
فاإن عدد خاليا الدم احلمراء يتناق�ض ب�صكل خطري، وتلك حالة 
اأنه  ذلك  اإىل  وي�صاف  املنجلي".  الدم  "فقر  با�صم  طبًيا  تعرف 
ال�صعريات  يف  تعلق  مرونتها  احلمراء  الدم  خاليا  تفقد  حينما 
اأع�صاء  خمتلف  نحو  الدم  تدفق  من  يقلل  مما  ال�صيقة  الدموية 
اجل�صم، وينتج عن ذلك اآلم وتلف يف هذه الأع�صاء وخا�صة يف 

الطحال.

يعاين املاليني من الب�صر من مر�ض اخلاليا املنجلية على م�صتوى 
)مثل  املتو�صط  البحر  حو�ض  ودول  اأفريقيا  يف  وبخا�صة  العامل 
والهند  العربية  اجلزيرة  و�صبه  واإيطاليا(  وتركيا  اليونان 
واأمريكا الالتينية )اأمريكا اجلنوبية واأمريكا الو�صطى واأجزاء 
من منطقة البحر الكاريبي(. ومما يف�صر ذلك التوزيع اجلغرايف 
املناطق، وذلك  باملالريا يف تلك  الإ�صابة  زيادة معدلت  للمر�ض 
لأن طفيلي املالريا يكمل جزًءا من دورة حياته داخل خاليا الدم 
احلمراء لل�صخ�ض ال�صليم. اأما يف حالة حامل �صمة مر�ض اخلاليا 
من  املالريا  طفيلي  يتمّكن  فال  الأعرا�ض(  ظهور  )دون  املنجلية 
�صالبتها  ب�صبب  املنجلية  احلمراء  الدم  خاليا  داخل  العي�ض 
وافتقارها لكميات الأك�صجني املطلوبة لتاأمني احتياجاته، وعليه 

فاإن حامل �صمة املر�ض يكت�صب مقاومة �صّد مر�ض املالريا.

عوامل الخطورة 

ينتج مر�ض اخلاليا املنجلية عن طفرة يف مورثة البيتاغلوبني، 
اأن  يعني  الذي  الأمر  متنحية،  وراثية  �صفة  ذو  مر�ض  وهو 
ال�صخ�ض الذي يحمل ن�صختني من املورثة الطافرة ي�صاب باملر�ض 
�صمة  )حامل  واحدة  مورثة  يف  لطفرة  احلامل  ال�صخ�ض  بينما 

املر�ض( ل تظهر عليه اأعرا�ض �صريرية.

اخلاليا  مبر�ض  امل�صابني  الأفراد  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
الأملية  بالنوبات  الإ�صابة  احتمالت  عندهم  تزداد  املنجلية 
العوامل  لبع�ض  تعر�صهم  عند  الوراثي  العيب  لذلك  امل�صاحبة 
وقرحات  للربد،  والتعر�ض  والنزف،  النتانات،  مثل  البيئية 

ال�صاق، وان�صداد الأوعية الدموية.

التشخيص والعالج

اإ�صابتهم  عن  للتحري  الولدة  حديثي  الأطفال  فح�ض  ينبغي 
مبر�ض اخلاليا املنجلية اأو حملهم ل�صمة املر�ض، وذلك با�صتخدام 
و�صائل ت�صخي�صية على امل�صتوى اجلزيئي. ويكت�صب الأمر اأهمية 
م�صابني  كونهما  اأو  املر�ض  ل�صمة  الأبوين  حمل  حالة  يف  خا�صة 
به. وتتوفر الختبارات الوراثية يف مرحلة ما قبل الولدة، يف 

كثري من املختربات حول العامل.

الأمد  طويل  العالج  اأ�صكال  من  �صكاًل  العظام  نخاع  زراعة  تعّد 
ولكن  املر�ض،  هذا  من  ال�صفاء  اإىل  للو�صول  الوحيدة  والطريقة 
يتطلب هذا الإجراء توّفر مترّبع �صليٍم ذو مناعة قوية و�صمات 
ذلك،  اإىل  اإ�صافًة  املري�ض.  لدى  التي  تلك  مع  تتطابق  ن�صيجية 
يت�صمن عالج مر�ض اخلاليا املنجلية تخفيف الأعرا�ض وجتنب 
الفوليك  حم�ض  م�صتح�صرات  باإعطاء  وين�صح  امل�صاعفات. 
ومن  املري�ض.  عند  جديدة  حمراء  دم  كريات  اإنتاج  لتحفيز 
الرئوي  اللتهاب  مثل  املُعدية  الأمرا�ض  من  الوقاية  جًدا  املهم 
اخلاليا  مبر�ض  امل�صابني  الأطفال  لوفاة  الرئي�صي  ال�صبب  لأنه 
�صرورية  البن�صلني(  )مثل  احليوية  امل�صادات  فاإن  لذا  املنجلية. 

مرض الخاليا المنجلية
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جًدا لعالج الأطفال امل�صابني. اأّما امل�صابون بنوبات موؤملة نتيجة 
تغلق  عندما  النوبات  هذه  )حتدث  الدموية  الأوعية  ان�صداد 
املنجلية(  اخلاليا  تراكم  ب�صبب  ال�صغرية  الدموية  الأوعية 
الطبية  العناية  اإىل  بالإ�صافة  الأمل  مب�صكنات  تزويدهم  فيتم 

ة. اخلا�صّ

مرض الخاليا المنجلية في العالم العربي

ملر�ض اخلاليا املنجلية معدلت اإ�صابة مرتفعة يف العامل العربي، 
ال�صعودية )١- العامل كما يف عمان )٣٫٨٪(  بل تعد الأعلى يف 
٢٪( والإمارات العربية املتحدة )١٫٩٪(. وتكون هذه املعدلت 
الدول  من  وغريها   )٪٠٫٤( والبحرين   )٪٠٫٩٥( اليمن  يف  اأقل 
العربية. لقد بينت الدرا�صات يف علم الوراثة ال�صكانية اأن �صدة 
الأعرا�ض ال�صريرية يف مر�ض اخلاليا املنجلية ترتبط باخللفية 
( لالأ�صخا�ض امل�صابني. يرتبط مر�ض  َمُط الَفْردايِنّ اجلينية )النَّ
من  بنوعني  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  املنت�صر  املنجلية  اخلاليا 
َمُط الَفْردايِنّ الإفريقي وهو النوع الأكرث  اخللفيات الوراثية؛ النَّ
�صدة وينت�صر يف املر�صى املوجودين يف املناطق الغربية من �صبه 
َمُط الَفْردايِنّ العربي/الأ�صيوي وهو منط  اجلزيرة العربية والنَّ
حديث الظهور وينت�صر يف املر�صى املوجودين يف املناطق ال�صرقية 

من �صبه اجلزيرة العربية.  

باملر�ض  لالإ�صابة  العالية  املعدلت  اأدت  فقد  احلال،  وبطبيعة 
العربية  الدول  كافة  وا�صعة حوله، وقامت  درا�صات  اإجراء  اإىل 
تقريًبا ببحوث مكثفة حول املالمح ال�صريرية والعوامل الوراثية 
الدول  من  العديد  واأخذت  وعالجه.  ت�صخي�صه  و�صبل  للمر�ض 
العربية على عاتقها تطبيق ا�صرتاتيجيات على نطاق وا�صع من 
اأجل احلّد من معدلت الإ�صابة بهذا املر�ض. ويعّد تطبيق برامج 
فعالية.  ال�صرتاتيجيات  هذه  اأكرث  من  واحدة  ال�صامل  الفح�ض 
هذه  تطبيق  اأدى  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  بع�ض  ففي 
الأ�صخا�ض  على  وفر�صها  اجلدد  واملواليد  الطالب  على  الربامج 
ففي  جًدا.   فعالًة  نتائج  اإىل  الو�صول  اإىل  الزواج  على  املقبلني 
البحرين على �صبيل املثال اأدى تطبيق هذه الربامج اإىل انخفا�ض 
كبري يف معدل الإ�صابة بهذا املر�ض من ٢٫١٪ يف عام ١٩٨٥ اإىل 
اأقل من ٠٫٦٪ يف عام ٢٠٠٩. اأما مبا يخ�ض املعاجلة الطبية لهذا 
هذا  مع  للتعامل  موجهة  خطًط  ال�صعودية  و�صعت  فقد  املر�ض، 
مر�ض  يحتل  املتحدة  العربية  الإمارات  ويف  وعالجه.  املر�ض 
اخلاليا املنجلية املرتبة الثانية من حيث معدل النت�صار من بني 
اعتاللت الهيموغلوبني. ولقد مت احلد من ن�صبة النت�صار العالية 
تلك من خالل فحو�ض ما قبل الزواج والتي اأ�صبحت اإجبارية يف 
العام ٢٠٠٦. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن الوراثة امل�صرتكة للطفرات 
اأنتج  ثال�صيميا  البيتا  ومر�ض  املنجلية  اخلاليا  ملر�ض  املوؤدية 

جمموع من املر�صى ذوي اأمناط ظاهرية غاية يف التنوع.  
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