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Among the serious diseases widely spread in societies are those
transmitted from parents to their children, called genetic blood
diseases. Such diseases can be due to several causes, for example,
inbreeding or taking no premarital medical examinations. Those
give rise to diseases and other severe complications, such as spleen
and liver enlargement and bone deformity. People with these kinds
of diseases need constant blood transfusions, treatment and followup by competent doctors. The current research aims at identifying
genetic blood diseases and the significance of taking premarital
medical examinations. Methodologically, the study is analytical
descriptive in nature, using a questionnaire to collect the data from
an intentional sample involving 50 participants. The data analysis
revealed a number of conclusions:
Most of those with blood genetic diseases were among males, 54%
while only 46% were females. This indicates that genetic blood
diseases transmitted from parents to children affect both females
and males.
Most of those affected were by the age group (6-10) years, 30%,
while the age group (10-14) years were 24%. It indicates that the
young are more affected by genetic blood diseases.
The educational level of the participants was 60% primary, while
22% was intermediate, which indicates that people with this
disease were at the primary education level.
Keywords: Blood Diseases, Genetics, Medical Examination,
Marriage.
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أمراض الدم الوراثية وعالقتها ابلفحص الطيب قبل الزواج دراسة ميدانية يف مستشفيات بغداد

امللخص:

إن األمراض الدم الوراثية من األمراض اخلطرية واملنتشرة بشكل كبري وخطرييف اجملتمع.تنتقل هذه األمراض
عن طريق اجلينات الوراثية اليت ينقلها األابء إىل األبناء .و يعود لألسباب عديدة ومنها زواج األقارب أو
عدم إجراء الفحص الطيب قبل الزواج الذي يكتشف هذه األمراض اليت هلا مضاعفات شديدة على املصاب
ومنها تضخم الطحال والكبد وتشوه يف العظام .حيتاج املصاب هبذه األمراض إىل نقل الدم بشكل مستمر
وعالج ومتابعة من قبل الطبيب املختص.
وكان هدف البحث التعرف على األمراض الدم الوراثية ،والتعرف على أمهية الفحص الطيب قبل الزواج ،ومت
استعمال املنهج الوصفي التحليلي ،مت اخذ عينة قصدية بلغ عدد املبحوثني ( )50مبحوث مت توزيع استمارة
االستبانة على املبحوثني وكان أهم النتائج اليت توصل اليها البحث:

إن أغلب املصابني من الذكور بنسبة  %54من جمموع املبحوثني ،اما نسبة اإلانث  %46وهذا يدل ان
األمراض الدم الوراثية يصاب هبا األشخاص من اإلانث والذكور على حد سواء بسبب انتقال جينات
الوراثية من األابء إىل األبناء.
توصلت الدراسة ان أغلب املصابني من الفئة العمرية ( )10-6سنة بنسبة  ،%30اما الفئة العمرية (-10
 )14سنة بنسبة  %24وهذا يدل على ان الفئة ذات االعمار الصغرية أكثر إصابة ابألمراض الدم الوراثية
اليت تنتقل هلا عن طريق اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء ويصاب به الطفل منذ الوالدة.
بينت الدراسة ان املستوى التعليمي للمبحوثني بنسبة  %60ابتدائية ،اما نسبة  % 22متوسطة ،وهذا
يدل على ان املستوى التعليمي للمبحوثني حصلوا على شهادة األبتدائية.
الكلمات املفتاحية :أمراض الدم ،الوراثة ،الفحص الطيب ،الزواج.

املقدمة:
تعترب األمراض الدم الوراثية من أكثر األمراض انتشارا يف العامل  .التعترب من األمراض املعدية اال ان الطريقة الوحيدة للصابة
هبذه األمراض انتقاهلا ابلوراثة من األبوين احلاملني للجينات املسببة للمرض البنائهم .واهنا تالزم الشخص املصاب طيلة فرتة حياته،مما
يتوجب املتابعة املستمرة من قبل األبوين والطبيب املختص أبمراض الدم..واملعاانة الصحية اليت يواجهها املريض املصاب أبمراض الدم
الوراثية واملضاعفات اليت يتعرض هلا واالزمات الصحية اليت مير هبا ومنها أمراض القلب،وتليف الكبد،وتضخم الطحال وتشوه
يف العظام الوجه.اما معاانته االقتصادية هوعدم توفر العالج والتكلفة اليت يتحملها املصاب واسرته .اما معاانته االجتماعية وعالقاته
األسرية وتكون حمدودة بسبب ما يتعرض له املريض من اآلالم ومضاعفات الشديدة وأتثريها على عالقاته االجتماعية أبصدقائه
بسبب تغيبه عن املدرسة وقلة اللعب .اما معاانته النفسية شعوره ابلكابة والتعب وامللل من حالته الصحية واالنعزال عن أصدقائه
واقرانه يف نفس عمره وعدم أداءه لأللعاب وقلة وممارسته نشاطه اليومي بسبب حالته املرضية.
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أهداف البحث:
أهم أهداف البحث:
 -1التعرف على أمراض الدم الوراثية وكيفية انتقاهلا.
 -2التعرف على املعاانة اليت يتعرض هلا املريض املصاب أبمراض الدم الوراثية واسرته.
 -3التعرف على الفحص الطيب قبل الزواج وامهيته.
مشكلة البحث:
أمراض الدم الوراثية من األمراض الشائعة اليت تنتشر يف اجملتمع يف االونة األخرية يعود ذلك بسبب زواج األقارب وعدم إجراء
الفحص الطيب قبل الزواج مجيع هذه األسباب تؤدي إىل اإلصابة هبذه األمراض.وسببها انتقال اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء.
وهذه من األمراض اخلطرية على اجملتمع والفرد مبا تسببه من أعراض ومضاعفات ومنها امل يف املفاصل وتضخم الطحال وتشوه يف
عظام اجلسم،واحلاجة املصاب إىل نقل الدم بصورة مستمرة وحيتاج إىل رعاية واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل الطبيب واألهل وحيتاج
إىل العالج املستمر .قد اليتوفر يف املستشفيات بشكل دائم .ان عمليات نقل الدم املتكررة ما تسبب من زايدة احلديد يف الدم
تؤدي إىل تضخم يف الكبد والطحال وتشوه يف العظام .اضافة إىل العالج الذي يتناوله الذي له أتثري كبري على اعضاء اجلسم ولفرتة
طويلة ،مما يؤدي إىل تغيبه عن الدوام يف املدارس أو العمل ،ضعف عالقته أبصدقائه واألقارب بسبب حالته املرضية وما يتعرض له
من املضاعفات واألعراض الشديدة تؤدي إىل أتزم حالته الصحية وبعض احلاالت اليستطيع اكمال دراسته أو ينقطع عن العمل
بسبب االزمات الصحية اليت يتعرض هلا املريض .واملضاعفات احلادة اليت جتربه عن التغيب عن العمل والدوام يف املدارس.
أمهية البحث:
أمراض الدم الوراثية من األمراض اليت تنتشر بشكل كبري بسبب زواج األقارب وعدم إجراء الفحص الطيب قبل الزواج الذي
جيري يف املراكز الصحية املتخصصة .ينتشر املرض بني أفراد العائلة الواحدة بسبب انتقال اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء.
اما من الناحية العلمية:ان أمراض الدم من األمراض اخلطرية والشائعة يف اجملتمع فيجب دراسة هذه األمراض وأسباهبا والعوامل
اليت تؤدي إىل اإلصابة هبا ومعرفة املعاانة اليت يتعرض هلا املريض من الناحية االجتماعية والنفسية والصحية.

أمراض الدم الوراثية:
أمراض الدم :جمموعة من األمراض اليت تنتقل من األبوين إىل األبناء يكون السبب يف حدوثها وجود خلل يف تركيب مكوانت
كرايت الدم احلمراء ،تكون غري قادرة على أداء وظائفها الطبيعية وظهور أعراض مرضية على املصاب.اهم األمراض الدم الوراثية
(االنيميا املنجلية،الثالسيميا) تنتقل هذه األمراض من األابء إىل األبناء عن طريق املورواثت يعين (اجلينات) املوجودة يف الكرموسومات
احتمال بنسبة  ً%25أن يولد الطفل مصاب .أما إذا كان أحد األبوين سليما
يف حالة وجود اضطراب يف جينات األبوين.
ً
واألخرغري سليم فمن املمكن أن ينتقل املرض إىل بعض األبناء ويصبحواً حاملني للصفة املرضية(.عبد اجمليد واخرون ،ص -151
)156،2001
أمراض الدم :يشمل هذا املصطلح ( )blood diseasesأي املرض أو اضطراب ميكن ان يؤثر على مكون من مكوانت
الدم مما مينعه من القيام بوظائفه بشكل صحيح حتدث هذه األمراض ألسباب خمتلفة منها وراثية،وجينية ميكن ان حتدث من أسباب
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أخرى مثل (أمراض الكلى،نتيجة استخدام االدوية اليت تؤثر بدورها على كرايت الدم احلمراء ،أو نقص ببعض العناصر الغذائية.
(املوسوي ،ص )103،2004-97

Issue: 6

الدم :هو سائل أمحر الذي مير عرب اجلسم والميكن للنسان ان يعيش بدونه ويتكون من (كرايت الدم احلمراء،كرايت الدم
البيضاء ،والصفائح الدموية).

Volume: 4

الوراثة :هو العلم الذي يدرس الصفات املوروثة اليت تنتقل من األبوين إىل األبناء حيث حتدد هذه الصفات وحدات صغرية
تسمى املورواثت.
عالقة الوراثة ابلدم:
هناك عالقة بني صفات الوراثية والدم من خالل ما تسببه املورواثت املنقولة من األبوين إىل األبناء أمراضا ابلدم (فقر الدم
االنيميا ،انيميا البحر املتوسط ،الثالسيميا) (احلاجي)2011
الفرق بني املصاب واحلامل للمرض:
ان جينات معظم أمراض الدم الوراثية ذات صفة وراثية متنحية (اي وجود جني مرضي على أحد الصبغتني وجني سليم على
الصبغة األخرى ال يؤدي إىل ظهور أعراض املرض).
لذا ميكن تقسيم الناس من حيث محلهم ألمراض الدم الوراثية على الشكل التايل:
السليم :وهو الشخص الذي ال حيمل جينات مرضية (حيمل صبغتني سليمتني).
احلامل للمرض :وهو الشخص الذي حيمل صفة املرض وال تظهر عليه أعراض املرض أي ان (جني مرضي يف أحد الصبغتني
واجلني األخر سليم)( .املوسوي ،ص )105،2004
املصاب :وهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض املرض أي انه (حيمل اجلينني املرضني يف كال الصبغتني).
مرض أنيميا البحر املتوسط من أكثر األمراض الدم الوراثية انتشارا الذي ينتج عنه نقص يف كمية اهليموغلوبني ،نتيجة لعدم
قدرة النخاع العظمي على تصنيع كرايت الدم احلمراء بكفاءة ،فهذا املرض يؤدي إىل ارتفاع مستوايت احلديد يف الدم نتيجة لتكسري
كرايت الدم احلمراء ،ما يؤدي إىل حدوث مضاعفات ،وإحلاق الضرر ابألجهرة احليوية للجسم ،وعلى رأسها القلب ،والكبد،
والبنكرايس ،وتضخم الطحال ،وتسمم العظام(.الطييب)1997،
اثنيا :الفحص:
الفاء واحلاء والصاد اصل صحيح  ،وهو كالبحث عن الشي .يقال :فحصت عن آالمر فحصا.وافحوص القطا :موضعها
يف االرض ،الهنا تفحصه .حديث ايب بكر الصديق رضي هللا عنه انه قال :وستجد قوما فحصوا عن اوساط رؤوسهم من الشعر
فاضرب ما فحصوا عنه ابلسيف .كأهنم تركوها مثل افاحيص القطا فلم حيلقوا عنها ،وفحص املطر الرتاب اذا قلبه.وهو فحيصي
ومفاحصي وفاحصين  ،كأن كال منهما يفحص عن عيب صاحبه وسره.والفحص :طلب يف حبث .وايضا التفتيش.معىن الفحص
يف الفحوصات الطبية جند ان املقصود هبا :ان يتوجه الشخص إىل العيادة للقاء الطبيب أو املختربات املعينة للقاء مسؤول املخترب ،
وحتديد بعض الفحوصات املختربية اليت ليس ابلضرورة ان تستدعي أوامر الطبيب(.ابن منظور()1955اتكيد على ضرورة وجود
عالقة واتصال ما بني العيادات من جهة  ،واملختربات من جهة أخرى.
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اثلثا :الزواج:
يطلق الزواج يف اللغة على :االزدواج واالقرتان واالرتباط .يقال :زوج الرجل ابله  ،اذا قرن بعضها إىل بعض  ،ومنه قوله تعاىل
احشروا الذين ظلموا وازواجهم .اي :وقرانءهم الذين كانوا يزينون هلم الظلم ويغروهنم به.واقرتان الرجل ابملرأة واملزاوجة بينهما  ،فيقال:
ازدوج الكالم وتزاوج  ،اشبه بعضه بعضا يف السجع أو الوزن  ،أو كان إلحدى القضيتني تعلق ابألخرى .وزوج الشي ابلشي ،
(النجار1425هـ)وزوجه اليه :قرنه .ومنه قوله تعاىل :وزوجناهم حبور عني أي قرانهم .عرف العديد من الباحثني مفهوم الزواج ابلفقه
االسالمي :عقد وضعه الشارع يفيد حل االستمتاع كال الزوجني بشكل املشروع من اجل تكوين أسرة تقوم على املودة والرمحة.معىن
البايولوجي :إشباع الغريزة اجلنسية وفق اطر معينة حيدده اجملتمع الستمرار احلياة البشرية.
أهم أمراض الدم:
 -1أنيميا اخلالاي املنجلية:
االنيميا املنجلية من أشهر أمراض الدم الوراثية االحناللية (تكسر كرايت الدم احلمراء) وتعترب األكثر شيوعا يف العامل ،حيث
يعاين منها العديد من األشخاص من عدة مشاكل نفسية ومضاعفات جسدية هي أحد أمراض الدم الوراثية اليت حيدث فيها
اضطراب يف اجلينات املسؤولة عن تكوين اهليموغلوبني ،ويتسبب يف التصاق هذه الكرايت داخل األوعية الدموية الدقيقة ،وابلتايل
يقل تدفق الدم وأالوكسجني إىل أعضاء اجلسم.
فقر الدم املنجلي :هو مرض وراثي نتيجة تغري يف تركيبة اجلينات املسؤولة عن تكوين الدم ،مما ينتج عنه اختالل يف تركيب
اهليموغلوبني ،فيصبح له صفات غري طبيعية مما يؤثر يف وظيفته اليت هي نقل االوكسجني من الرئة إىل بقية اجزاء اجلسم ويسمى
بفقر الدم املنجلي ،الن كرايت الدم احلمراء الدائرية الشكل يف الشخص السليم تتحول عند تعرضها لنقص اهلواء أو املاء أو
االلتهاابت لكرايت تشبه املنجل ،وتلتصق ببعضها البعض وتؤدي إىل انسداد األوعية الدموية ونقص االوكسجني يف االعضاء املصابة
وتسبب اآلالم ،وقصور يف عضلة القلب (بن مجعة.)2018،وهو مرض وراثي ينتقل من األبوين إىل األبناء،والميكن الشفاء منه
ولكن ميكن التقليل من حدوث النوابت ،ابحملافظة على الصحة ال عامة والغذاء املتوازن والعناية ابلنظافة العامة وشرب كميات كبرية
من السوائل وابقاء اجلسم دافئا.
أهم األعراض:
إن األشخاص احلاملني ملرض (االنيميا املنجلية) التظهر عليهم أي أعراض وقد يتم اكتشافه ابلصدفة من خالل إجراء
الفحوصات قبل إجراء أي عملية جراحية أو الفحوصات قبل الزواج ومن األعراض املصاحبة لدى املصابني ابالنيميا املنجلية ومنها
أمل شديد ،ضيق يف التنفس ،نوابت متكررة من اآلالم يف أجزاء خمتلفة من اجلسم حسب مكان حصول تكسر خالاي الدم احلمراء
وانسداد األوعية الدقيقة مثل آمل البطن أو املفاصل،أو أحد أالطراف ،فقر الدم املزمن،التهاابت متكررة،أعراض سوء التغذية وقصر
القامة وبطء النمو،تشوهات يف العظام ،مخول واعياء،مشكالت يف الرؤية(بن مجعة.)2018
املضاعفات اليت تصاحب املرض:
حتدث مضاعفات نتيجة انسداد األوعية الدموية الدقيقة وتكسر خالاي الدم احلمراء وموهتا مبكرا ،اجللطات املختلفة يف
القلب أو املخ زايدة اإلصابة ابللتهاابت،الريقان،تكوين احلصوات املرارية ،اضطراابت وفقدان البصر ،أتخر النمو عند األطفال.
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الوراثة واالنيميا املنجلية:

الثالسيميا:
مرض الثالسيميا من أهم أمراض الدم الوراثية االحناللية (تكسر يف كرايت الدم احلمراء) كلمة ثالسيميا (يواننية االصل تعين
(فقر الدم منطقة البحر األبيض املتوسط)،ويف والوالايت املتحدة آالمريكية كانت تعرف انيميا كوليز .هو اضطراب وراثي يف خالاي
الدم ،يوصف ابخنفاض مستوى اهليموغلوبني واخنفاض عدد كرايت الدم احلمراء عن املعدل الطبيعي(،الطييب )1996 ،ويرجع
السبب يف ظهور أعراض االنيميا كاجلهاد والتعب ونقص اهليموغلوبني وهي املادة املوجودة يف خالاي الدم احلمراء واملسؤولة عن محل
االوكسجني .الثالسيميا مرض وراثي يؤثر يف صنع الدم ،فتكون مادة اهليموغلوبني يف كرايت الدم احلمـراء غري قادر على القيام
بوظيفتها ،مايسبب فقر الدم املزمن وتظهر عالمات املرض عند األطفال يف مراحـل عمرهم األوىل ،نتيجة لتلقيهم مورثني مرضيني،
أحدمها من األب واألخر من آالم)) UK:1995p 15(.
أعراض املرض:
ختتلف عالمات وأعراض الثالسيميا على األشخاص احلاملني لصفة املرضية اليعانون من مشاكل صحية واحلاالت الشديدة
اليت تؤدي إىل موت اجلنني يف بطن آالم املصابة .فبعض األطفال تظهر لديهم األعراض منذ الوالدة ،يف حني أن البعض األخر يبدأ
ظهوره خالل العامني األولني من العمر ،وقد تظهر األعراض لدى األطفال املصابني ابضطراابت يف جني واحد من اهليموغلوبني .
ومن أهم األعراض االحساس ابلتعب ،والضعف العام ،و ضيق التنفس ،والشحوب ،و اصفرار اجللد)الريقان ،و تشوهات
يف عظام الوجه ،و بطء النمو ،و انتفاخ البطن ،و تغري لون البول إىل الداكن) .)Cantan:2003p 819
مسببات اإلصابة ابلثالسيميا:
حيدث مرض الثالسيميا بسبب طفرة جينية يف احلمض النووي للخالاي املكونة للهيموغلوبني ،وتنتقل هذه الطفرة وراثًّيا من
األبوين إىل األبناء، .تسبب يف حدوث الطفرات اجلينية يف تعطيل إنتاج اهليموغلوبني الطبيعي ،واخنفاض مستوايت اهليموغلوبني،
وارتفاع معدل تلف خالاي الدم احلمراء،وهو ما حيدث لدى مرضى الثالسيميا ويؤدي إىل ظهور أعراض فقر الدم (بن مجعة.)2018،
أنواع الثالسيميا:
ثالسيميا ألفا :يتكون اهليموغلوبني من أربع سالسل جينية من النوع ألفا ،واثنتني من األب واثنتني من آالم ،وعند حدوث
خلل أو قصور يف هذه السالسل ينتج ما يسمى ثالسيميا ألفا( ،وختتلف حدهتا حسب درجة اخللل ،فعند حدوث اختالل يف واحد
حامل للجني املصاب ،ويعاين املصاب من أعراض ظاهرة.
فقط من السالسل اجلينية تسمى الثالسيميا الساكنة( ،ويعد الشخص
ً
وعند حدوث خلل يف سلسلتني جينيتني من النوع ألفا تنتج حالة الثالسيميا ألفا البسيطة ،ويعين الشخص احلامل هلذه اجلينات،
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االنيميا املنجلية أحد األمراض الدم الوراثية،اليت تنتقل من األبوين إىل األبناء واليت تعرف (الوراثة املتنحية) أي ان كال األبوين
حاملني لصفة املرضية .ويصاب هبذا النوع من املرض كال اجلنسني (اإلانث،الذكور) على حد سواء.
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وقد تكون ظاهرة؛ وميكن اكتشافها من خالل فحص الدمً ) .(LouthrenooO:2002وعندما يكون القصور يف ثالث
سالسل جينية من ألفا ينتج فقر دم الشديد وترتاوح األعراض اليت يعانيها الشخص ما بني املتوسطة إىل الشديدة ،وتسمى احلالة
مرض هيموغلوبني ( )Disease H Hemoglobinويظهر حتليل الدم للمصاب بكرايت دم محراء صغرية
ومشوهة(،احلسيين)،ويصاب املريض بتضخم يف الطحال وتشوه يف العظام بسبب زايدة نشاطها لتعويض اخلالاي احلمراء التالفة ،وعند
حدث القصور يف أربع سالسل جينية فتحتاج احلالة لنقل الدم ليتمكن من احلياة بشكل طبيعي(HamamyHA:2007).
الثالسيميا ألفا الشديدة ( )Thalassemia Alpha Majorوتتسبب يف وفاة اجلنني قبل الوالدة أومباشرة بعد الوالدة
ثالسيميا بيتا :يتكون اهليموغلوبني من سلسلتني من النوع بيتا ،تورث كل سلسلة من أحد األبوين ،وحسب عدد السالسل
اليت حيدث فيها االضطراب تنقسم حاالت اإلصابة إىل قسمني
ـ الثالسيميا الصغرى :حتدث بسبب حصول اعتالل يف إحدى السالسل اجلينية ،وال يعاين املصاب من أعراض ظاهرة سوى
فقر الدم بسيط يظهر أثناء التحاليل الروتينية للدم (.احلسني)،
ـ الثالسيميا الكربى :حيدث خلل يف سلسليت بيتا اجلينية ،ويعاين املصاب أعراض فقر دم الشديد وتشوه يف العظام وتضخم
يف الطحال ويكون حباجة إىل نقل الدم بشكل منتظم ليتمكن من احلياة بشكل طبيعي ،وال تظهر هذه األعراض عند والدة الطفل
وتبدأ يف الظهور خالل العامني األولني من العمر.
املضاعفات :أتخر منو الطفل ،تضخم الطحال وانتفاخ البطن ،تشوه العظام ،تفاقم مشكلة فقر الدم واالحساس إبجهاد
وتعب مستمر.
األعراض :أن األعراض هذا النوع من الثالسيميا تكون خفية أو على شكل فقر دم خفيف،نعتربها أعراض بسيطة وهذا ما
جيعلها املسبب األكرب النتشار التالسيميا كون احلامل للطفرة يورثها الوالده دون أن يشعر مبرضه)املريض يكون ليس له علم مبرضه
ويكمل حياته بشكل طبيعي يف حال متت املراقبة واملتابعة الطبية للمريض ،تصبح عرضية(يف حال اجلهد أو اجلفاف الشديد ،أو
اإلصابة حبمى شديدة الن احلرارة تسبب اجلفاف وتظهر أعراض فقر الدم).(Aydin:1997 p357
انيميا البحر املتوسط:
اهنا أحد أنواع أمراض الدم الوراثية ،ويطلق عليها انيميا البحر املتوسط نظرا الرتفاع نسبة اإلصابة هبا يف دول البحر املتوسط
 ،إحدى األمراض املزمنة الناجتة من خلل جيين  ،وتصيب األفراد يف اعمار مبكرة وينتج عنه نقص تكوين اهليموغلوبني الطبيعي
يؤدي إىل نقص حاد يف انتاج بروتينات خاصة لتكوين اهليموغلوبني املوجودة داخل كرايت الدم احلمراء مما يؤدي إىل تكسريها،وينتج
عن ذلك جزئيات حديد اليت حيملها اهليموغلوبني إىل بقية اعضاء اجلسم بدال من ان حيمل االوكسجني،حيث ان النخاع العظمي
هو املسؤول عن تصنيع الدم ،فان هذا النوع من االنيميا ينتج عن عدم قدرة النخاع العظمي على تصنيع كرايت الدم احلمراء
بكفاءة(احلسيين ،)،كما ان الصفة الوراثية املسببة هلذا املرض تنتقل من األبوين إىل األبناء عن طريق اجلينات املسؤولة عن نقل
الصفات ،وحىت يظهر املرض بسبب جينات املورثة من كال األبوين اللذان حيمالن الصفة املرضية.
أنواع انيميا البحر املتوسط:
النوع األول :انيميا البحر املتوسط "الوسطى " وتصنف حسب سلسلة األمحاض األمينية املصابة وراثيا،وتكون فيها نسبة
اهليموغلوبني منخفضة ،وتظهر على املريض يف سن متأخر بعض األعراض ،مثل:اإلرهاق،خفقان القلب ،والتعب القل جمهود،
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وشحوب يف الوجه .واملريض ينقل املرض البنائه ،ويستطيع التعايش مع املرض دون نقل دم له اال عند الضرورة مثل (إجراء عمليات
جراحية).
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النوع الثاين :انيميا البحر املتوسط "الكربى " هذه احلالة حيتاج املريض إىل نقل دم بصورة دائمة شهراي تقريبا  ،ويظهر املرض
يف عمر اربعة أشهر ،كما حيدث تغري يف شكل العظام  ،والتأخر يف النمو والبلوغ،وقلة الشهية ،وتضخم الطحال،والكبد.
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أعراض انيميا البحر املتوسط:
تظهر األعراض مرضية منذ الوالدة حىت سن ستة أشهر لدى الطفل املصاب ،ولكن يف سن ستة أشهر األوىل تبدأ أعراض
انيميا:
 -1شحوب مع اصفرار الشفتني والبشرة،والشعور ابلتعب واالرهاق القل جمهود ،وفقدان الرغبة يف الطعام ،ونقص حاد
وملحوظ يف هيموغلوبني الدم.
 -2زايدة االلتهاابت بشكل عام.
 -3التأخر يف النمو اجلسمي كالطول والوزن.
 -4تضخم الكبد والطحال نتيجة العجز الذي يصاب به النخاع العظمي عن انتاج كرايت الدم فتبدأ االعضاء نفسها يف
تصنيع الدم،ما يؤدي هبا إىل التضخم.
 -5مضاعفات نتيجة تراكم احلديد يف اعضاء خمتلفة من اجلسم من عملية نقل الدم وترسبه يف انسجة هذه االعضاء مما
يتلفها.
 -6اخنفاض هرمون الغدة الدرقية وهرمون الغدة النخامية (.)Nelson:200p 652
 -7سرعة ضرابت القلب  ،وذلك حملاولة تعويض نقص اهليموغلوبني من خالل زايدة سرعة ضخ القلب للدم.
 -8االنعاكسات النفسية السيئة نتيجة شعوره ابملرض الدائم.
فقر الدم الفويل:
يعد مرض فقر الدم الفويل من أكثر األمراض االنزميات انتشارا يف العامل وهو مرض وراثي ينتج عن نقص انزمي ()G6PD
املوجودة يف اجلزء األساسي لكرايت الدم احلمراء ،ووجودها ضروري للحفاظ على السالمة جدار كرايت الدم احلمراء من التكسر،
فاألشخاص الذين يعانون من هذا املرض يتعرضون لتكسر كرايت الدم احلمراء،عند تعرضهم لبعض املواد الكيميائية املوجودة يف
الفول.
أعراض املرض:
املصابون بفقر الدم الفويل ال تظهر عليهم أعراض فقر الدم،ويكون مستوى اهلموغلوبني عندهم عاليا كاألشخاص العاديني
اال اذا تعرضوا ملسببات احنالل الدم.املصاب هبذا املرض اذا اكل الفول أو الباقالء أو تناول بعض العقاقري الطبية فانه يصاب املريض
بدوار ،وقد يصاحبها يف احلاالت الشديدة فقدان الشهية اوالتقي،او يصاب ابضطراب يف التنفس وقصور يف عضلة القلب مث فقدان
الوعي .وللوقاية من هذا املرض فانه ينصح آبالمتناع عن تناول الفول والبقوليات وبعض االدوية مثل االسربين ومضادات املالراي.
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اهليموفيليا:
كلمة (هيموفيليا) تعين سيولة الدم ،وهوأحد أمراض الدم الوراثية الناجتة عن نقص أحد عوامل التجلط يف الدم حبيث اليتخثر
دم الشخص املصاب مبرض اهليموفيليا بشكل طبيعي مما جيعله ينزف ملدة أطول .وايضا اطلق على هذا املرض اسم (نزاف) بسبب
النقص الوراثي يف عامل التخثر،يؤدي إىل مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية وايضا اطلق على هذا املرض يف قرن التاسع عشر
مبرض (امللكي) بسبب إصابة احفاد ملكة الربيطانية فكتوراي بنزيف املتكرر (يعد فقر الدم واضطراب نزيف هيموفيليا من أكثر أمراض
الدم شيوعا) عملية ختثر الدم عند إصابة األشخاص جبروح حتمي اجلسم من النزيف وفقد كميات من الدم ،أن عملية التئام اجلروح
معقدة ،اليت حتدث عملية ختثر الدم على شكل خطوات كالتايل :عندما يصاب شراين الدم جبرح أوكدمة ،فسرعان ما تنقبض األوعية
الدموية حىت يتم إيقاف النزيف .
أنواع اهليموفيليا:
العامل التجلط الناقص يف كل حالةً تصنف اهليموفيليا إىل ثالثة أصناف:
هيموفيليا (أ) :انشئة عن نقص عامل التجلط وهي األكثر شيوع ولذلك تسمى (اهليموفيليا الكالسيكية).
هيموفيليا (ب) :انشئة عن نقص عامل التجلط  ،وتعد األكثر انتشار يف الوطن العريبً .
هيموفيليا (ج) :انشئة عن نقص عامل التجلط ،وهي أقل أنواع اهليموفيليا انتشارا(.)EL-Mouzan2008p 169
أسباب اإلصابة ابهليموفيليا:
السبب يف اإلصابة ابهليموفيليا إىل حدوث اضطراابت يف اجلينات املسؤولة عن تصنيع معامالت التجلط يف الدم ،سواء كان
االضطراب يف اجلينات املورثة من أحد األبوين ،واليت تنتقل فتظهر عليه أعراض اهليموفيليا ،أوبسبب حدوث طفرات جينية أثناء
تكوين معامالت التجلط لدى الطفل ،على الرغم من عدم وجود إصاابت الحد األبوين.
أعراض اهليموفيليا:
حتدث اهليموفيليا عند حدوث نزيف يف أي جزء من أجزاء اجلسم ،سواء يف العضالت واملفاصل ،أوبعد االصاابت الطفيفة،
مثل اخلتان وخلع أحد أالسنان ،أوعند إعطاء املريض حقنة أثناء العالج أوعند سحب عينة
أوبعد إجراء بعض العمليات الصغرى ً
من الدم منه ومن أخطر أنواع ها النزيف الداخلي نزيف الدماغ الذي قد يصاحبه إغماء وتشنجات .وتتفاوت نسبة النزيف لعدة
أسباب منها (درجة نقص عامل التخثر ،وعمر الشخص املصاب ،ومعدل النشاط احلركي للمريض)،وكذلك عندما يبدأ الطفل يف
احلبو أو املشي ،حيث يتكرر سقوطه ،يؤدي إىل إصابته بكدمات زرقاء ونزف يف املفاصل خاصة الركبتني .وكذلك تليف وتيبس
املفاصل ،مما يؤدي إىل حدوث التهاب وضعف يف العضالت(Amudha:2005) ،يف مرحلة ما بعد النزيف ،ويصبح الطفل
معاقا حركياً  ،وعند سن البلوغ قد حيتاج إىل عملية لتغيري املفاصل ما مل يتلقى العالجً املناسب منذ بدء تشخيص املرض يف مرحلته
املبكرة وقد يكون املرض من الدرجة اخلفيفة أواملتوسطة ،حبيث التظهر أعراضه االعند تدخل جراحي مثل خلع أالسنان أواستئصال
اللوزتني.
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تشخيص اهليموفيليا:
أوال :قياس كمية العامل املخثر يف الدم :الشخص السليم غري املصاب ابهليموفيليا تكون النسبة من ٪ 55إىل ٪.155
اهليموفيليا اخلفيفة :تكون النسبة أكرب من ٪ 2ولكن أقل من ٪.25
اهليموفيليا املتوسطة :تكون من ٪ 1إىل ٪.2اهليموفيليا احلادة :أقل من ٪.1
اثين :اختبار احلمض النووي الوراثي ) (DNAتصنيع العامل املخثر،يتم عن طريق أخذ عينة واستخالص احلمض
النووي منها مث اختبار أجلني إن كان سليما أو مصااب يستغرق هذا التحليل ما يقارب الثالثة أايم على األقل.
أكثر األشخاص عرضة لإلصابة ابهليموفيليا:
إن مرض اهليموفيليا يصيب الناس من الذكور واإلانث على حد سواء ومعظم أشكال اهليموفيليا الشديدة تصيب الذكور.
أما إصابة إإلانث ابلنوع الشديد من املرض ،فإهنا حتدث لالم حاملة للمرض ،أن اهليموفيليا مرض وراثي ،فاألطفال يصابون به منذ
حلظة الوالدة.
الفحص قبل الزواج وأنواعه:
يعترب الفحص قبل الزواج من الفحوصات الطبية اجلينية ،ومها( :الفحص) و(الزواج)  ،ومعىن الفحص قبل الزواج ابعتباره
مركبا على معاين كلميت (الفحص) و (الزواج) ،مث نتعرف اثنيا على معىن الرتكيب التام للدراسة املخربية والطبية.
ان الفحوصات الطبية اما تكون:
أ -فحوصات عامة.
ب -فحوصات خاصة.
وان أمهية الفحوصات الطبية هي االكتشاف املبكر للمرض يف أدواره األوىل قبل ان ينتشر يف جسم املريض ملعاجلته بسرعة،
وهبذا يسيطر على املرض  ،ومينع حدوث مضاعفاته ،وبذلك مينع انتشار املرض إىل بقية أفراد اجملتمع.
الفحص قبل الزواج ابعتباره لقبا
الفحص قبل الزواج ابعتباره لقبا للداللة على صفة معينة .ان هذا املفهوم احلديث من حيث االسقاط الفقهي والطيب  ،مل
يهتم به العلماء القدماء  ،ومل يوضحوا مسائله،كما اهتم به علماء الطب احملدثون ،وان مسائل الفحص الطيب قبل الزواج مل جتمع يف
كتاب شرعي معني.فالفحص الطيب هو بداية العمل الطيب الذي يقوم به الطبيب  ،ويتمثل يف فحص احلالة الصحية للمريض بفحصه
فحصا ظاهراي  ،وذلك مبالحظة العالمات أو الدالئل االكلينيكية (السريرية) كمظهر املريض وجسمه .ومفهوم الفحص الطيب قبل
الزواج يشمل الفحوصات اليت تعين مبعرفة األمراض الوراثية واملعدية واجلنسية والعادات اليومية اليت ستؤثر مستقبال على صحة الزوجني
املؤهلني ،أو على األطفال عند االجناب (موصللي.)2001:
أنواع الفحوصات الطبية قبل الزواج:
 -1الفحوصات املخربية اخلاصة ابألمراض الوراثية
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تشخيص مرض اهليموفيليا على مرحلتني:
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ان أمراض اليت تنتشر يف بعض اجملتمعات ،فمثال مرض الثالسيميا (انيميا حوض البحر األبيض املتوسط) ينتشر يف اليوانن
وقربص ومعظم البالد العربية وايران .وترتاوح نسبة حاملي اجلني يف البالد ما بني  %2إىل  %16من جمموع السكان .بينما تصل
النسبة يف االنيميا املنجلية إىل  %25من مجلة السكان يف بعض املناطق
- 2الفحوص املخربية اخلاصة ابألمراض املعدية:

وهي الفحوصات اليت تكشف لنا بعض األمراض املعدية مثل :التهاب الكبد الفريوسي من نوع Bاو  Cأو غريمها ،وفريوس
تضخم اخلالاي (سيتو جمالوفريس) والزهري واملالراي..فان إجراء هذا الفحص قبل الزواج ممكن .ويقوم الطبيب بتقدمي هذه املعلمومات
إىل من يرغبون يف الزواج  ،وينبغي ان يرتك هلما اخليار يف امتامه من عدمه.
الفحص الطيب وأمهيته:
برانمج طيب وجمتمعي وتوعوي وقائي هو اختبار املقبلني على الزواج لفحص الذين يكونون مصابني ابألمراض اليت تؤثر يف
حياهتم الزوجية تؤدي إىل مشكالت على الصعيد األسري .وحيتاج هذا الربانمج إىل اخصائيني بعلم اخلالاي  ،وعلم الوراثة  ،واخصائي
اجتماعي  ،وايضا ممرض  ،واداري .هو فحص جمتمعي املتقدمني إىل الزواج .هو اخذ عينة من الدم لكالمها ملعرفة وجود اإلصابة،
أو محل صفة لبعض األمراض الوراثية أو االنتقالية املعدية ،وان اهلدف األساسي من هذا الربانمج احلد من األمراض الوراثية ،واألمراض
املعدية ،اعطاء املشورة .ان اهلدف اإلنساين للزواج هو اهلدف االمسى يف حفظ كيان األسرة من الفوضى واألمراض(.خييت)2006،
عرف الفحص الطيب :أبنه إجراء ملعرفة وجود اإلصابة لبعض األمراض الوراثية (الثالسيميا  ،االنيميا املنجلي).
هو ملعرفة وجود اإلصابة أو محل لصفات بعض األمراض الوراثية لدى املقبلني على الزواج لغرض اعطاء املشورة وابالغهم
امكانية نقل األمراض الوراثية إىل ابنائهم .جيب تنبيه قبل الزواج ،ابمكان الشخص احلامل لصفة املرض أو املصاب ابحد األمراض
الوراثية ان ينجب أطفال أصحاء بشرط اختيار الشريك الذي الحيمل الصفة املرضية أو انه غري مصاب ابألمراض الوراثية.لفحص
فيه مصلحة الفرد اوال واجملتمع اثنيا وان الغاية من الفحص هي سالمة اإلنسان العقلية واجلسدية فان الوسيلة لذلك مشروعة مبا ان
الفحص الطيب حيقق مصلحة الفرد اجلديد واألسرة واجملتمع ،ويبعد األمراض الوراثية واملعدية اليت تؤثر يف األسرة من الناحية االجتماعية
واالقتصادية والنفسية .وان التهاون يف هذا الفحص يؤدي إىل جيل مريض مصاب ابألمراض اليت تشكل عبئا على األسرة واجملتمع
واملؤسسات الصحية .ان سالمة الزوج من املرض املعدي ،فيه محاية ملصاحل املرأة ودفع املضار ويعد شرطا مشروعا  ،من الناحية
الدينية واالجتماعية(احلداد.)،،وورد يف القاعدة الشرعية اليت أوصى هبا الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم (ال ضرر وال اضرار) لقد
جاءت الشرعية االسالمية ملنع االضرار ابألخرين  ،عن طريق الزوج املصاب ابألمراض االنتقالية ونقل العدوى إىل الزوجة السليمة
وابلعكس  ،وايضا دعت احملافظة على النسل بوصفه من الضرورايت اليت أوصى هبا االنبياء قوله تعاىل بلسان النيب زكراي (رب هب
يل من لدنك ذرية طيبة انك مسيع الدعاء) (القران .)50:38ان الشرعية االسالمية ال تعارض الفحص قبل الزواج بل تؤديه ملا فيه
من أمهية على صعيد األسري واجملتمعي والدويل،كقوله تعاىل (عاشروهن ابملعروف)(القران .)77:19انه عند االقبال على الزواج
جيب اختيار الزوجة السليمة من حيث األمراض والعلل.
األسس اليت يقوم عليها الفحص الطيب قبل الزواج:
اخلصوصية والسرية :ترتتب على هذا ال فحص مشكالت نفسية واجتماعية للمريض هلذا يقوم على السرية التامة عن طريق
بعض اإلجراءات.
 -1استعمال الرمز بدل االسم الصحيح.
 -2وجود نظام تسجيل وتوثيق تراعى فيه سرية حجم املعلومات ما عدا األشخاص املصرح هلم.
11

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
Issue: 6

 -3ال حيق الي طرف االطالع على نتائج الفحص الطرف الخر.
 -4السرية يف اثناء نقل األوراق من مكان إىل اخر.
 -5التاكيد على العاملني يف املراكز ابلتزام ابلسرية وحتمليهم املسؤولية الكاملة (داود.)2019،

 -2يشكل وحدة محاية للمجتمع من انتشار األمراض واحلد منها والتقليل من حدوث أي مشاكل أسرية أو مالية أو
إنسانية داخل األسرة.
 -3يعد حماولة للوقاية من اجناب أبناء حاملني ألمراض املعدية ووراثية.

 -4وسيلة لتحديد مدى قابلية الزوجني الجناب أبناء أصحاء وان يعيشوا حياة مطمئنة خالية من األمراض املعدية
وراثية).)Politis:1990
أنواع الفحوصات اليت جترى قبل الزواج:
جمموعة من الفحوصات املختربية والسريرية اليت جيب ان خيضع هلا الرجل واملرأة قبل زواجهما .وتتضمن:
 -1صورة الدم لتشخيص فقر الدم مع حتديد نوع اهليموغلوبني الدم يف بعض احلاالت للتعرف على فقر الدم املنجلي أو
الثالسيميا.
 -2التعرف على كمية االجسام املضادة للحصبة االملانية.
 -3الكشف عن التهاب الكبد الفريوسي.
 -4الكشف عن نقص املناعة املكتسبة االيدز.
 -5فحص اهلرموانت.
 -6فحص فصيلة الدم للتعرف على نوع الفصيلة لتجنب تشوهات األطفال بسسبب األختالف يف فصائل الدم بني الزوج
والزوجة.
 -7جرثومة احلمل). (Temtamy:2012

الدراسات السابقة:
دراسة كااناتن ،راتب ،كوزان ( Cantan ، (Cosan & Ratiep2003هدفت الدراسة إىل تقييم العبء النفسي
واالجتماعي لدى مرضى أنيميا البحر املتوسط ،استخدمت الدراسة منهج دراسة احلالة  ،وذلك على عينة مكونة من ()99طفال،
و()32من البالغني املصابني مبرض أنيميا البحر املتوسط الكربى ،و()112من آابء وأمهات املرضى جنوب تركيا ،وتوصلت الدراسة
يف نتائجها إىل وجود ارتفاع ملحوظ يف مستوى االكتئاب والقلق الوالدي بنسبة ()% 82لدى مرضى أنيميا البحر املتوسط الكربى،
12

Volume: 4

أمهية الفحص الطيب:
ان الفحص الطيب له دور يف عيش حياة امنة دون خماوف يف اجناب أبناء أصحاء وعدم وجود أمراض هتدد كيان األسرة
وتؤدي إىل خالفات أسرية بني الزوجني ومنها (الثالسيميا  ،انيميا املنجلية ،انيميا البحر املتوسط).
-1يعد الفحص الطيب قبل الزواج من الوسائل الوقائية الفعالة جدا يف احلد من انتشار األمراض املعدية والوراثية.

Rajaa Jabar DAWOOD

بينما كانت املشاكل الزوجية بسبب املرض منخفضة؛ إذ بلغت ( ،)%1،8كما كشفت النتائج عن أتثر تعليم األطفال املرضى نظرا
حلاجتهم للحضور إىل املستشفى إلجراء نقل الدم والفحوصات الدورية الالزمة.
ودراسة عليمات ،وهبمري ()2004هدفت إىل التعرف على املشكالت النفسية واالجتماعية اليت تواجه أمهات املراهقني
املصابني أبنيميا البحر املتوسط ،وحتديد احتياجات األمهات الالزمة لتطوير قدراهتن للتعامل مع املرض ،وتوصلت الدراسة يف نتائجها
إىل أتثر العالقات العائلية ابملرض بنسبة % 30.4عليهن ،وأن نسبة))%37.4من األمهات أتثرت عالقتها أبوالدها األصحاء
جتاه األخ املريض بسبب العناية به ،وأن نسبة ( )%42.1من العينة.وأغلب االسر اليفهمون طبيعة مرض أنيميا البحر املتوسط،
وان نسبة ( )%15.8يصعب عليهم االستمتاع حبياة اجتماعية سعيدة وإقامة عالقات اجتماعية يف اجملتمع بسبب تعليقات الناس
املزعجة ،وقد أتثرت عالقة األمهات ابألقارب ،وازداد إحساسهن ابلعزلة االجتماعية وأتثرت أحواهلن املالية والوظيفية ،كما أظهرت
نتائج الدراسة ان سوء التوعية واحلالة التعليمية قد يؤداين إىل إصابة أكثر من طفل داخل األسرة الواحدة ابملرض ،ما يزيد من
مشاكل األسرة ،كما يزداد أيضا االضطراب السلوكي لالمهات عند تدين مستواهم التعليمي .
اإلجراءات العلمية واملنهجية للبحث:
 -1طبيعة البحث :حيتاج أي حبث علمي دراسة ميدانية لتكون مكملة جلانب النظري ومعرفة مدى تطابق اجلانب النظري مع
اجلانب امليداين ،اجلانب امليداين له أمهية كبرية النه يوضح العالقة بني املتغريات البحث عن طريق استعمال بعض املناهج البحث
اليت تتالئم مع طبيعة البحث واستعمال اداوت البحث العلمي.
يعرف املنهج الوصفي :أبنه دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع وصفا دقيقا ومجع املعلومات والتعبري عنها كميا ووصفيا.
 -2املنهج الدراسة :هو الطريق املؤدي إىل كشف احلقيقة يف العلوم االجتماعية الذي يتبعه الباحث يف حبثه للمشكلة لالكتشاف
احلقيقة.
 -3االدوات املستعملة يف البحث :استعملت ادوات البحث العلمي هبدف الوصول إىل البياانت واملعلومات اليت ختص البحث
ومنها املالحظة واملقابلة واستمارة االستبانة.
املالحظة :وهي أساس علمي يقوم به الباحث يسجلها وجيمعها مث استخالص النتائج منها وهي على نوعني مالحظة بسيطة
ومالحظة منظمة.
جماالت البحث :تعتمد الدراسات االجتماعية على توضيح جماالت البحث اليت يعتمد عليها البحث يف حبثه أهم اجملاالت
هي:
اجملال املكاين :هو املكان الذي جيري فيه البحث ،وجرى البحث يف العديدة من املراكز واملستشفيات املتخصصة أبمراض
الدم الوراثية.
اجملال الزماين :ويقد به الوقت الذي استغرقة جلمع البياانت من املصابني استغرق البحث لالعداد هذه الدراسة اليت امتدت
من  2021 /10 /1لغاية  2022 /7/1وهي املدة اليت مجعت فيها املعلومات والبياانت من املقابلة واستمارة االستبانة يف
املستشفيات واملراكز املتخصصة أبمراض الدم الوراثية.
اجملال البشري :وهو حتديد األشخاص الذين جرى عليهم البحث (عينية البحث) حددت هلذا البحث األشخاص املصابني
أبمراض الدم الوراثية تنتقل هذه األمراض عن طريق اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء.
الوسائل االحصائية املستعملة يف البحث:
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الوسائل االحصائية املستعملة يف البحث
 -1قانون النسبة املئوية ()Statistical Analysis
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ملعرفة القيمة النسبية لألجاابت املبحوثني استعمل هذا القانون:
اجلزء ÷ الكل × 100
عرض وحتليل البياانت االحصائية
 -1جنس املبحوثني:
يعد جنس املبحوثني من املؤشرات االجتماعية األساسية ألفراد عينة البحث اذا ميكن ان يوضح لنا هذا املتغري اختالف
أجاابت أفراد العينة كون ان بعض األمراض ذات عالقة ابلبنية التكوينية وكذلك النواحي االجتماعية اخلاصة ابلبيئة االجتماعية
اجلدول رقم ( )1يوضح جنس املبحوثني
اجلنس

العدد

النسبة املئوية

ذكور

27

%54

اإلانث

23

%46

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )1اخلاص ابجلنس املبحوثني أبن نسبة املصابني من الذكور بلغت  %54من جمموع
املبحوثني الذين مشلهم البحث الذي بلغ عددهم 27مصااب من الذكور  ،بلغت نسبة اإلانث %46من جمموع املبحوثني اذا بلغ
عددهن  23مبحوث من اإلانث.نستنتج من املعطيات ان نسبة املصابني من الذكور اعلى من نسبة اإلانث ذلك بسبب ان
املبحوثني من الذكور هم أكثر عرضة إلصابة أبمراض الدم الوراثية بسبب انتقال اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء قد يعود السبب
إىل زواج األقارب أو عدم إجراء الفحص الطيب قبل الزواج أو إصابة أحد األبوين إبحدى أمراض الدم الوراثية.

اجلدول رقم ( )2يوضح توزيع العمري للمبحوثني
الفئئة العمرية

العدد

النسبة املئوية

 10-6سنوات

15

%30

14-10سنوات

12

%24

18-14سنوات

10

%20

 22-18سنوات

7

%14
14
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 22فأكثر

6

%12

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )2ان نسبة اعماراملبحوثني اذ بلغت اعلى نسبة  %30من جمموع املبحوثني لفئة العمرية
( )10-6سنة بعدد بلغ  15مبحوث  ،اما نسبة  %24من جمموع املبحوثني لفئة العمرية ( )14-10سنة بعدد بلغ  12مبحوث،
اما نسبة  % 20من جمموع املبحوثني لفئة الغمرية ()18-14سنة بعدد بلغ  10مبحوث ،اما نسبة  % 14من جمموع املبحوثني
لفئة العمرية ( )22-18سنة بعدد بلغ  7مبحوث ،اما نسبة  % 12من جمموع املبحوثني لفئة العمرية (-22فأكثر) بعدد بلغ 6
مبحوث .نستنتج من املعطيات ان النسبة األكثر عرضة للصابة ابملرض الدم الوراثية هي الفئة ذات االعمار الصغرية املثمثلة ابلفئة
العمرية من ( )10-6سنة ذلك يعود الن أمراض الدم الوراثية تنتقل عن طريق اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء فتظهر أعراض
املرض منذ الوالدة فيكون مصاب إبحدى أمراض الدم الوراثية املنتقله له من جينات األبوين املصابني ابملرض أو حاملني للمرض.
-3مستوى التعليمي للمبحوثني:
يعد متغري التعليم من املتغريات املهمة اليت يعتمدها الباحثون  ،كون ان املستوى التعليمي يؤدي دورا مهما يف وعي املبحوث
خبطورة مرض السكري .ان املستوى التعليمي للمرضى أمهية كبرية عند الباحث يساعد يف التعرف على مدى معرفة املصاب هبذا
املرض عن طريق حتصيله الدراسي ووعيه بكيفية حدوث هذا املرض وكيفية الوقاية منه .كما مبني يف اجلدول ادانه.
اجلدول رقم ( )3يوضح التحصيل الدراسي للمبحوثني
التحصل الدراسي

العدد

النسبة املئوية

ابتدائية

30

%60

متوسطة

11

%22

اعدادية

9

%18

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )3ان نسبة  %60من جمموع املبحوثني حصلوا على مستوى تعليمي ابتدائية اذ بلغ عددهم
 30مبحوث  ،اما نسبة  %22من جمموع املبحوثني حصلوا على مستوى تعليمي متوسطة اذ بلغ عددهم  11مبحوث اما نسبة
 %18من جمموع املبحوثني حصلوا على مستوى تعليمي اعدادية اذ بلغ عددهم  9مبحوث .نستنتج من املعطيات ان املصابني
أبمراض الدم الوراثية هم من محلة شهادة األبتدائية ذلك الن الفئة األكثر عرضة للصابة ابملرض االعمار الصغرية ذلك الن هذه
األمراض وراثية تنتقل من األابء إىل األبناء عن طريق اجلينات الوراثية فتظهر أعراض املرض على الطفل منذ الوالدة فيكون مصاب
إبحدى أمراض الدم الوراثية املنتقلة له من جينات األبوين املصابني ابملرض أو حاملني للمرض.
-4مهنة املبحوثني:
ان للمهنة دورا كبريا يف التعرض للصابة ابملرض أو العكس اثر املرض يف مهنة املبحوث .وهناك الكثري من املهن اليت تؤدي
إىل ضعف اجلهاز املناعي
وابلتايل تؤدي إىل اإلصابة ابملرض كما مبني يف اجلدول ادانه.
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كاسب

5

%10

موظف

8

%16

رب بيت

15

%30

طالب

22

%44

اجملموع

50

%100
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املهنة

العدد

النسبة املئوية

Issue: 6

اجلدول رقم ( )4يوضح املهن لدى املبحوثني

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )4ان نسبة بلغت  %44من جمموع املصابني اليت مثلت الطالب اذ بلغ عددهم 22
مبحوث  ،اما نسبة  %30من جمموع املصابني اليت مثلت رابت البيوت اذ بلغ عددهم  15مبحوث  ،اما نسبة  %16من جمموع
املصابني اليت مثلت املوظفني اذ بلغ عددهم  8مبحوث ،ان نسبة  % 10من جمموع املصابني اليت مثلت الكاسبني اذ بلغ عددهم
 5مبحوث .نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم الوراثية هم من فئة الطلبة الن هذه األمراض تنتقل عن طريق اجلينات
الوراثية من األابء إىل األبناء فيكون الطفل مصااب هبذه األمراض منذ الوالدة.
-5احلالة االجتماعية للمبحوثني:
البعض يسميها احلالة االجتماعية  ،أي ارتباط الفرد أو عدم ارتباطه بشريك وقت إجراء االستبانة  ،كما هو معروف فأن
احلالة الزواجية هلا أتثري يف أجاابت املبحوثني ،ذلك بتأثريها يف االستقرار النفسي والعاطفي واالجتماعي للمبحوثني  ،وهذا بدوره
يسهم يف زايدة االعباء النفسية للمبحوث.
اجلدول رقم ( )5يوضح لنا احلالة االجتماعية للمبحوث
احلالة االجتماعية

العدد

النسبة املئوية

متزوج

20

%40

اعزب

25

%50

أخرى تذكر

5

%10

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )5ان نسبة العزاب بلغت  %50من جمموع املبحوثني بعدد بلغ  25مبحوث ،اما فئة
املتزوجني بلغت %40من جمموع املبحوثني بعدد بلغ  20مبحوث،اما فئة أخرى تذكر بلغت %10من جمموع املبحوثني بعدد بلغ
5مبحوث .نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم الوراثية هم من فئة االعزاب وهذا يؤكد ان أغلبيتهم من الطلبة ذات
االعمار الصغرية الن هذه األمراض تنتقل عن طريق اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء.
-6هل أصيب أحد أفراد األسرة ابملرض نفسه:
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أمهية معرفة إصابة أحد أفراد األسرة بنفس املرض متكن من حتديد كيفية انتقال املرض بني أفراد األسرة بسبب انتقال اجلينات
الوراثية من األابء إىل األبناء كما مبني يف اجلدول ادانه.
اجلدول رقم ( )6يوضح لنا هل أصيب أحد أفراد األسرة املبحوث ابملرض نفسه
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

35

%70

ال

15

%30

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )6ان نسبة  %70من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  35مبحوث،
اما نسبة  % 30من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  15مبحوث .نستنتج من املعطيات ان أمراض الدم الوراثية
تنتقل عن طريق اجلينات الوراثية من األابء إىل األبناء فيصاب األطفال هبذه األمراض منذ الوالدة تنتقل له هذه األمراض عن طريق
اجلينات الوراثية من األبوين املصابني هبذه األمراض الوراثية.
-7هل يعاين املريض من تكاليف العالج:
اجلدول رقم ( )7يوضح لنا معاانة املريض بسبب تكاليف العالج
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

40

%80

ال

10

%20

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )7ان نسبة  % 80من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  40مبحوث،
اما نسبة  %20من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  10مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية حيتاجون إىل متابعة مستمرة وعالج ونقل دم بشكل مستمر،ان العالج يكون مكلف لالسر املصابة هبذه األمراض وقد يكون
لدى األسرة أكثر من مصاب يف العائلة فيتطلب توفري العالج الالزم وبسبب قلة اوعدم توفره يف املستشفيات يؤدي إىل شراء العالج
من القطاع اخلاص الذي يكون مكلف ابلنسبة لالسر املصابني هبذه األمراض الوراثية.
-8هل تتوفر ادوية داخل املستشفى خاصة أبمراض الدم:
اجلدول رقم ( )8يوضح لنا هل تتوفر ادوية داخل املستشفيات

17

األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

20

%40

ال

30

%60
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اجملموع

50

%100

 -9هل مرض املبحوث يعيقه عن إقامة صداقات:
اجلدول رقم ( )9يوضح لنا إعاقة مرض املبحوث عن إقامة صداقات
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

27

% 54

ال

23

% 46

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )9ان نسبة  %54من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  27مبحوث،
اما نسبة  %46من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  23مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني ابألمراض
الدم الوراثية يتعرضون ملضاعفات شديدة ومنها التعب واخلمول وقد يتعرض إىل تضخم الطحال والكبد وتشوه يف العظام فيحتاج
إىل اهتمام ورعاية خاصة مما جيعل عالقاته االجتماعية ابقرانه وأصدقائه ضعيفة وبسبب خوف األسرة على املصاب من التعب
واالجهاد مما يقلل اختالطه أبصدقائه وتغيبه عن الدوام يف املدرسة بسبب مرضه واألعراض واملضاعفات اليت يتعرض هلا ومراجعة
املستمرة للمستشفيات واملراكز املتخصصة أبمراض الدم الوراثية مما جيعله يتغيب عن الدوام وعدم مواكبة واجباته املدرسية.

-10هل يعاين املبحوث من روتني املستشفى عند تسجيل حالته:
اجلدول رقم ( )10يوضح لنا معاانة املبحوث من روتني املستشفيات عند تسجيل حالته
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

28

% 56

ال

22

% 44
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )8ان نسبة  % 60من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  30مبحوث،
اما نسبة  %40من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم 20مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية قد اليتوفر العالج يف املستشفيات اخلاصة هبذه األمراض بسبب ان هذا العالج ال يتوفر يف البلد فتعمل وزارة الصحة على
استرياد هذه االدوية ،وتكون بشكل وجبات ال تكفي لعدد املصابني املسجلني يف املستشفيات واملراكز املتخصصة هبذه األمراض
فيضطر املصاب إىل شراء هذه االدوية من خارج هذه املستشفيات وقد ال يتوفر الدم يف املستشفيات واملراكز املتخصصة أبمراض
الوراثية اليت حيتاج فيها املصاب إىل نقل الدم وابألخص الفصائل الدم اليت حتمل اشارة السالبة فيضطر املصاب إىل مراجعة املراكز
الرئيسية لنقل الدم الجياد الدم الذي حباجة اليه وقد تكون هذه املراكز بعيدة عن سكن املصاب فيؤدي ذلك إىل زايدة تكاليف على
األسرة املصابة هبذه األمراض الوراثية.

Rajaa Jabar DAWOOD

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )10ان نسبة  %56من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  28مبحوث،
اما نسبة  %44من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  22مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية عند مراجعتهم للمستشفيات أو املراكز املتخصصة هبذه األمراض يعانون من روتني املستشفيات عند تسجيل ابنائهم املصابني
أبمراض الدم الوراثية إىل عدم توفري العالج والدم الذي حيتاجه املصاب.
-11هل مرض املبحوث وراثي ام خلل وظيفي:
اجلدول رقم ( )11يوضح لنا مرض املبحوث وراثي ام خلل يف وظائف اجلسم
األجابة

العدد

النسبة املئوية

وراثي

35

%70

خلل وظيفي

15

% 30

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )11ان نسبة  %70من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  35مبحوث،
اما نسبة  %30من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  15مبحوث.نستنتج من املعطيات ان أمراض الدم الوراثية
تنتقل عن طريق اجلينات الوراثية من األابء املصابني إىل األبناء،وتظهر أعراض املرض على الطفل منذ الوالدة ويصاحبه بعض
املضاعفات اليت تؤثرعلى مجيع النواحي حياته (االجتماعية،والنفسية ،واالقتصادية،والطبية).
-12هل عرض املريض حالته على طيبيب:
اجلدول رقم ( )12يوضح لنا عرض حالة املبحوث على أحد األطباء
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

40

% 80

كال

10

% 20

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )12ان نسبة  %80من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  40مبحوث،
اما نسبة  %20من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  10مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية يراجعون مستشفيات ومراكز خاصة أبمراض الدم الوراثية لتعرف على حالة املريض ومتابعتها من قبل الطبيب املختص.
-13هل املبحوث حباجة إىل نقل دم:
اجلدول رقم ( )13يوضح لنا حاجة املبحوث إىل نقل دم
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األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

45

% 90
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اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )13ان نسبة  %90من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  45مبحوث،
اما نسبة  %10من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  5مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية حيتاجون إىل نقل الدم ذلك بسبب تكسر كرايت الدم لدى املصاب فهو حباجة إىل الدم لضمان سالمته وادامة حياته.
-14هل املبحوث حباجة إىل نقل الدم (شهراي):
اجلدول رقم ( )14يوضح لنا احلاجة املبحوث إىل نقل الدم (شهراي)
احلاجة

العدد

النسبة املئوية

مرة

33

%66

مراتن

17

%34

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )14ان نسبة  %66من جمموع املصابني الذين أجابوا (مرة) اذ بلغ عددهم  33مبحوث،
اما نسبة  %34من جمموع املصابني الذين أجابوا (مراتن) اذ بلغ عددهم  17مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض
الدم الوراثية حيتاجون إىل نقل الدم ذلك بسب تكسر كرايت الدم وحسب حالة املصاب قد حيتاج إىل نقل الدم مرة يف الشهر أو
مراتن وقد جيد صعوية يف احلصول على الدم يف املستشفيات أو املراكز املتخصصة أبمراض الدم.
 -15هل يراجع املبحوث املستشفيات اخلاصة مبرضه:
اجلدول رقم ( )15يوضح لنا مراجعة املبحوث للمستشفيات خاصة مبرضه
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

46

%92

ال

4

%8

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )15ان نسبة  %92من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  46مبحوث،
اما نسبة  %8من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  4مبحوث.نستنتج من املعطيات ان أمراض الدم الوراثية
يراجعون املستشفيات املتخصصة هبذه األمراض وعلى الرغم من قلة عددها ،ان مراجعة املستشفيات املتخصصة يسهل فهم حالة
املريض واحتياجاته من العالج والدم.
-16هل يعاين املبحوث من عدم وجود دم يف املستشفيات اخلاصة أبمراض الوراثية:
اجلدول رقم ( )16يوضح لنا معاانة املبحوث بعدم وجود دم يف املستشفيات واملراكز الصحية اخلاصة ابملرضى.
األجابة

العدد

النسبة املئوية
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )16ان نسبة  %80من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  40مبحوث،
اما نسبة  %20من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  10مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية حيتاجون إىل نقل الدم وقد جيدون صعوبة يف اجياد الدم يف املستشفيات واملراكز املتخصصة هبذه األمراض بسبب صعوبة
احلصول على الفصائل النادرة اليت حتمل االشارة السالبة فيضطر املصاب إىل مراجعة املراكز الرئيسية لنقل الدم الجياد الدم الذي
حباجة اليه وقد تكون هذه املراكز بعيدة عن سكن املصاب هبذه األمراض.
 -17هل يعاين املبحوث من مضاعفات أخرى بسبب مرضه:
اجلدول رقم ( )17يوضح لنا معاانة املبحوث من املضاعفات أخرى بسبب مرضه
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

45

%90

كال

5

%10

اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )17ان نسبة %90من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  45مبحوث،
اما نسبة %10من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  5مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية يعانون من مضاعفات شديدة بسبب نقل الدم بشكل مستمر يؤدي إىل زايدة احلديد يف اجلسم مما يؤدي إىل مضاعفات
ومنها تضخم الطحال والكبد وتشوه العظام.

 -18هل يعاين املبحوث من مضاعفات تصاحب مرضه:
اجلدول رقم ( )18يوضح لنا مضاعفات اليت تصاحبه املبحوث بسبب املرض
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اجملموع

50

%100

تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )18ان نسبة  %60من جمموع املصابني الذين أجابوا (تضخم الطحال) اذ بلغ عددهم
 30مبحوث ،اما نسبة %20من جمموع املصابني الذين أجابوا (حساسية يف الدم) اذ بلغ عددهم 10مبحوث ،اما نسبة %16من
جمموع املصابني الذين أجابوا (أمراض املفاصل) اذ بلغ عددهم  8مبحوث ،اما نسبة  %4من جمموع املصابني الذين أجابوا (اإلصابة
مبرض معدي اخر) اذ بلغ عددهم 2مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم الوراثية يتعرضون ملضاعفات خطرية
على حياهتم بسبب نقل الدم بشكل مستمر بؤدي إىل زايدة احلديد يف الدم فيؤدي إىل مضاعفات عديدة ومنها تضخم الطحال
وحساسية يف الدم وغريها.
 -19هل يعاين املبحوث من كابة بسبب مرضه:
اجلدول رقم ( )19يوضح لنا معاانة املبحوث من كأبة بسبب مرضه
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )19ان نسبة %66من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  33مبحوث،
اما نسبة %34من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم 17مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية ومايتعرضون له من أعراض ومضاعفات جيعلهم يشعرون ابلكابة من حالتهم املرضية،ان احلالة الصحية مرتبطة ابحلالة النفسية
يؤثر كل منهما على األخرى بشكل عكسي.

 -20هل يعاين املبحوث من امللل بسبب مرضه:
اجلدول رقم ( )20يوضح لنا معاانة املبحوث واصابته ابمللل بسبب حالته املرضية
األجابة

العدد

النسبة املئوية
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )20ان نسبة %90من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  45مبحوث،
اما نسبة %10من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم 5مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية وبسبب مايتعرضون له من أعراض ومضاعفات جيعلهم يشعرون ابمللل من حالتهم املرضية،ان احلالة الصحية مرتبطة ابحلالة
النفسية يؤثر كل منهما على األخرى بشكل عكسي.
 -21هل يعاين املبحوث من انعزال بسبب املرض:
اجلدول رقم ( )21يوضح لنا معاانة املبحوث وانعزاله بسبب مرضه
األجابة
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23
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )21ان نسبة %54من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  27مبحوث،
اما نسبة %46من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم 23مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية ومايتعرضون له من أعراض ومضاعفات جيعلهم يشعرون ابالنعزال من حالتهم املرضية،ان احلالة الصحية مرتبطة ابحلالة النفسية
يؤثر كل منهما على األخرى بشكل عكسي.
 -22هل يشعر املبحوث ابنه يعيش حالة املوت يوميا:
اجلدول رقم ( )22يوضح لنا شعور املبحوث أبنه يعيش حالة املوت يوميا
األجابة

العدد

النسبة املئوية

نعم

44

%88
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6

%12

اجملموع

50
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )22ان نسبة %88من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم  44مبحوث،
اما نسبة %12من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم 6مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية وبسبب مايتعرضون له من أعراض ومضاعفات جيعلهم يعيشون احلالة املوت من حالتهم املرضية،ان احلالة الصحية مرتبطة
ابحلالة النفسية يؤثر كل منهما على األخرى بشكل عكسي.
 -23هل لدى املبحوث فكرة حول االنتحار واهناء حياته بسبب املرض:
اجلدول رقم ( )23يوضح لنا فكرة املبحوث حول االنتحار واهناء حياته بسبب مرضه
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تشري املعطيات يف اجلدول رقم ( )23ان نسبة %80من جمموع املصابني الذين أجابوا (ال) اذ بلغ عددهم  40مبحوث،
اما نسبة %20من جمموع املصابني الذين أجابوا (نعم) اذ بلغ عددهم 10مبحوث.نستنتج من املعطيات ان املصابني أبمراض الدم
الوراثية وبسبب مايتعرضون له من أعراض ومضاعفات جيعلهم يؤمنون ابلقضاء والقدر ،الحول هلم وال قوة امياهنم ابهلل وقدرته على
شفائهم.
االستنتاج:
 -1أظهر البحث ان املرض يسبب إعاقة عن إقامة صداقات يف املدرسة أو العمل بسبب التغيب واملعاانة واملضاعفات اليت حتدث
للمبحوث بسبب املرض.
 -2بني البحث ان مرض املبحوث يسبب يف انعزاله عن األصدقاء بسبب مايعانيه من امل ومضاعفات اليت حتدث له.
 -3أوضح البحث ان املضاعفات اليت حتدث للمبحوث عديدة ومنها تضخم الطحال،حساسية يف الدم،وامل املفاصل مجيعها تؤدي
إىل انعزاله وابتعاده عن األخرين.
 -4أظهر البحث ان حاجة املبحوث لنقل الدم شهراي بسبب مايعانيه من نقص يف كرايت الدم يف جسمه.
 -5أوضح البحث ان ان األمراض الدم تنتقل عن طريق الوراثة حيث تنتقل اجلينات من األابء إىل األبناء.

التوصيات:
 -1يوصي البحث وزارة الصحة بعمل بوسرتات لتوضيح األمراض الوراثية وكيفية انتقاهلا داخل املستشفيات واملراكز الصحية
 -2يوصي البحث وزارة الصحة التعاون مع وزارة اإلعالم إبجراء لقاءات تليفزيونية مع األطباء األختصاص ومدراء املراكز الصحية
املتخصصة أبمراض الدم الوراثية.ونشر اللقاءات واملقاالت عرب وسائل املرئية واملقروءة واملسموعة أو عرب مواقع التواصل االجتماعي.
 -3يوصي البحث بتشديد على الفحص الطيب قبل الزواج الهنا من األمور اليت يبىن عليها اجملتمع يف اجناب أبناء أصحاء ،جتنب
األمراض الوراثية اليت تنتقل عن طريق اجلينات الوراثية.
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 -4يوصي البحث بتوفري االدوية واكياس نقل الدم اليت حيتاجها املريض يف املستشفيات واملراكز املتخصصة يف أمراض الدم الوراثية.
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