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اضطرابات تخثر الدم تنتج عن نقص في أحد عوامل التجلط الموجودة بالبالزما

هل أمراض الدم وراثية أم 
مكتسبة؟

٭ الدم عبارة عن سائل يجري 
داخل اجلسم يتكون من ثالثة 
مكونات رئيسية، هي الكريات 
احلمــراء، والكريات البيضاء 
والصفائــح الدمويــة وهــذه 
الثالثــة مكونات تســبح في 
ســائل يســمى البالزما، فهذه 

هي مكونات الدم.
أمــراض الدم بشــكل عام 
منها ما هو وراثي ومنها ما هو 
مكتسب سواء كانت اضرابات 
في الكريات البيضاء او احلمراء  
او اضطرابــات فــي الصفائح 

الدموية.

ما األمراض التي تصيب خاليا 
الدم احلمراء؟

٭ فيما يتعلق باألمراض التي 
تصيب الكريات احلمراء أكثرها 
شيوعا فقر الدم ومنها ما هو 
وراثي ومنها ما هو مكتســب 
وسواء كان مكتسبا أو وراثيا 
غالبا ما يكون سببه خلال في 
انتــاج الكريات احلمــراء من 
نخاع العظم بسبب مرض في 
نخاع العظم او ان اجلسم يفقد 
دما بصورة او بأخرى يؤدي 
الى فقر الدم او بسبب نوع من 
امراض تكســر الدم وهذا أحد 

أسباب فقر الدم.

الصفائح الدموية
ما األمراض الناجتة عن وجود 
خلل في الصفيحات الدموية؟

٭ اخللل في الصفائح الدموية 
قد يكون نقصا بها، وقد يكون 
اخللــل زيــادة فــي الصفائح 
الدمويــة، هذا اخللل قد يكون 
وراثيا أو مكتسبا، وقد يكون 
ناجتا عن خلل في نخاع العظم 
أو خلل خــارج نخاع العظم، 
ويعتمد ذلك على املرض، كما 
يعتمد على كونه مكتســبا او 
وراثيا، الن االمراض املتعلقة 
بالصفائح والكريات احلمراء 
والكريات البيضاء بشكل عام 
اعدادها وانواعها كثيرة ولكنها 

تتبع نفس املبدأ.

ما اعراض األنيميا املنجلية؟ 
وهل هناك شفاء من هذا 

املرض؟
٭ األنيميــا املنجليــة مرض 

وراثي عبارة عن خلل جيني 
يؤدي الى تغيير شكل الكريات 
احلمراء من شكلها الطبيعي 
املقعر، الى شكل غير طبيعي 

وهو الهاللي.
وتغيير الشكل هو سبب 
املشكلة، فهو يؤدي الى سهولة 
تكســرها وعدم قدرتها على 
املــرور في االوعيــة الدموية 
الدقيقــة، فيتــم اغــالق هذه 

توافرها عند املريض، فليس 
اي مريض بفقر الدم املنجلي 
صاحلا للعالج بواسطة زراعة 

النخاع العظمي.

األنيميا المنجلية
هل املرأة املصابة باالنيميا 

املنجلية تستطيع احلمل؟
٭ املــرأة املصابــة باالنيميا 
املنجليــة تســتطيع احلمل، 
لكــن تكون معرضة ملشــاكل 
اما بســبب حملها، أو مشاكل 
للجنــن اثنــاء احلمــل لذلك 
حتتاج الى متابعة خاصة، من 
قبــل فريق متكامل من اطباء 

الوالدة واطباء الدم.

ما اضطرابات تخثر الدم؟
٭ الدم كما ذكرت سابقا عبارة 
عن ثالثة مكونات تسبح في 
ســائل البالزما، وهذا السائل 
يحتوي على بروتينات كثيرة، 
منهــا مــا يســمى بالعوامــل 
املضادة للتجلط، وهذه حتمي 
اجلســم من التجلطات، ففي 
حالة نقص احد هذه العوامل، 
يؤدي ذلك الى تعرض املريض 

االوعية، وبالتالي متنع الدم 
مــن الوصــول الــى انســجة 
اجلســم، وهــو مــا يســبب 
التي تصيب  اآلالم املتكــررة 
املرضى وهــذه االعراض هي 
االكثر شيوعا. اما عن العالج 
فإلى اآلن ال يوجد عالج شاف 
ولكن حاليا العــالج الوحيد 
هو زراعة نخاع العظم، وهذا 
يتطلب شروطا معينة يجب 

حلاالت جتلط في األوردة او 
الشــراين بصــورة قد تكون 
خطرة على احلياة، وهذا يعتمد 

على موقع اجللطة.

ما سبب سيولة الدم؟ وما 
االمراض التي يسببها؟

٭ سيولة الدم قد يكون سببها 
وراثيا، وقد يكون مكتسبا، أحد 
أسباب سيولة الدم الوراثية 
نقص في الصفائح الدموية، 
ألن وظيفــة الصفائــح منــع 
النزيف، وكذلك عوامل التجلط 
في البالزما وظيفتها الطبيعية 
منع النزيف، فإذا حدث نقص 
في عوامل التجلط بالبالزما، أو 
نقص في الصفائح، يتعرض 
املريض حلاالت نزف متكرر.

بعض حاالت سيولة الدم 
تكون مكتسبة وأكثر احلاالت 
املكتســبة عادة تكون بسبب 
نقص في الصفائح الدموية، 
أو خلل في الصفائح عن طريق 
بعض األدوية، وأكثر األدوية 
التي يتم اســتخدامها وتؤثر 
علــى وظيفــة الصفائــح هو 
الذي  االســبرين والبالفكس 
يستعمله معظم مرضى القلب، 
فهذا يؤثر على وظيفة الصفائح 
فال تعمل بالطريقة السليمة، 
وبالتالي يتعرض املريض الى 
حاالت نزيف بسبب خلل في 
الدموية  وظائــف الصفائــح 
نتيجة استخدام بعض األدوية 

وبالذات االسبرين.

هل هناك عالج شاف ملرض 
الثالسيميا؟

٭ مرض الثالسيميا هو مرض 
وراثــي وهو نوع مــن أنواع 
تكسر الدم الوراثي الذي يجعل 
املريض يعتمــد اعتمادا كليا 
علــى نقل الــدم الســتمراره 
باحلياة، وهنــاك نوعان من 
املرض: حامل للمرض ومريض 
به، فاحلامل للمرض ال يعتبر 
مريضا، بل مجرد حامل للصفة 
الوراثية، اما املريض به فهو 

الذي يحتاج الى عالج.
والعــالج الشــافي ملرض 
الثالسيميا زراعة نخاع العظم، 
فاملشكلة في املصنع، وبالتالي 
العالج يكون بتعديل املصنع، 
وإعادة تأهيله عن طريق زراعة 

نخاع العظم.

اخللل في الصفائح 
الدموية قد يكون 

نقصًا أو زيادة 
في عددها وقد 

يكون وراثيًا 
أو مكتسبًا

أحد أسباب سيولة 
الدم الوراثية 

هو نقص 
الصفائح الدموية 

ألن وظيفتها 
منع النزيف

د. احلمود  في سطور

د. صالح عبدالوهاب احلمود استشاري أمراض الدم 
بانترناشيونال كلينك، وعضو هيئة التدريس بكلية 

الطب بجامعة الكويت وعضو اجلمعية األميركية 
ألمراض الدم.

حاصل على البورد الكندي في علم أمراض الدم، 
وحاصل على تخصص دقيق في أمراض سيولة 

وتخثر الدم، وهو زميل الكلية امللكية الكندية لألطباء 
واجلراحني.

يعالج د. احلمود أمراض فقر الدم بأنواعه املكتسبة 
والوراثية، كما يعالج اضطرابات الصفائح الدموية 

واضطرابات كريات الدم البيضاء، واضطرابات 
تخثر الدم، واضطرابات سيولة الدم، وأمراض الدم 

املصاحبة للحمل ومضاعفاته وأمراض الدم لدى 
كبار السن واملصاحبة حلاالت األمراض املزمنة 

واضطرابات نخاع العظم.

فقر الدم من أكثر األمراض التي تصيب كريات الدم احلمراء

)شانافاس قاسم( د. صالح احلمود متحدثا إلى الزميلة زينب أبو سيدو  تغيير شكل كريات الدم احلمراء من املقعر إلى الهاللي يؤدي الى األنيميا املنجلية

تستطيع املرأة املصابة باألنيميا املنجلية احلمل مع املتابعة الطبية

  د.احلمود لـ »األنباء«:
 الثالسيميا مرض وراثي 

وعالجه زراعة النخاع
عند احلديث عن أمراض الدم يتبادر إلى أذهان الكثيرين منا مرض فقر الدم وهو ناجت عن الهبوط في مستوى هيموغلوبني الدم ما يجعل أجهزة 
اجلسم تعاني من عدم حصولها على ما يكفي من األوكسجني. وخالل لقائنا مع استشاري أمراض الدم في انترناشيونال كلينك د.صالح احلمود  أوضح 
ان أمراض فقر الدم منها ما هو وراثي وما هو مكتسب، مشيرا الى ان مرض الثالسيميا والذي يسمى أحيانا فقر دم حوض البحر األبيض املتوسط 

وراثي، وهو نوع من أنواع تكسر الدم، وعالجه يتم عن طريق زراعة نخاع العظم. وحول األنيميا املنجلية أوضح انها مرض وراثي ايضا وهو 
عبارة عن خلل جيني يؤدي الى تغيير شكل الكريات احلمراء، الفتا الى ان املرأة املصابة باألنيميا املنجلية تستطيع احلمل ولكنها حتتاج 
الى متابعة طبية خاصة. كما حتدث د.احلمود عن أمراض الدم األخرى كاخللل في الصفائح الدموية الذي قد يكون نقصا في عددها أو 
زيادة، موضحا ان هذا املرض قد يكون وراثيا او مكتسبا، وحول اضطرابات تخثر الدم أوضح انها تنتج عن نقص في احدى عوامل التجلط 

املوجودة بالبالزما، والتي حتمي اجلسم من النزيف، كسيولة الدم الوراثية الناجتة عن نقص في الصفائح الدموية.. فإلى التفاصيل:

حوار: زينب أبوسيدو

فقر الدم أكثر األمراض
 التي تصيب الدم.. منها 

ما هو وراثي وما هو مكتسب

يتكون الدم من الكريات احلمراء 
والبيضاء والصفائح الدموية 

وسائل البالزما

املرأة املصابة باألنيميا املنجلية تستطيع احلمل لكنها حتتاج إلى متابعة طبية خاصة

د. صالح احلمود 
استشاري أمراض الدم

األنيميا املنجلية 
مرض وراثي نتيجة 
خلل جيني يؤدي 
إلى تغيير شكل 
الكريات احلمراء


