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يؤثر بشلك أسايس عىل األخشاص املنحدرين من أصل افرييق، و لكن 
أيضا من نسب أو أصل إسباين، من جنوب أوروبا، 

أو الرشق األوسط أو اهلند. 

من يتأثر؟ 

كيف يمت احلصول علهيا؟ 
إنه مرض ورايث . ينتقل من األب إىل االبن ويؤثر عىل لك من الرجال 

والنساء . هناك نوعان من مرض فقر الدم املنجيل. 

اكمل أو مرض 
اخلاليا املنجلية 

غري مكمتل أو 
ناقل (أو مسة)

جيب تأكيده من خالل حفص الدم 

اختيار الدم الرسيع 

كيف يمت تخشيصه؟ 

ملاذا من املهم إجراء االختبار؟ 

1- جتنب نقل املرض إىل األبناء أو البنات يف حالة 
عدم اكمتال املرض أو نقله. 

2- ابدأ العالج املناسب وجتنب املضاعفات. 

من املهم جًدا إجراء االختبار ، خاصة من املهم جًدا إجراء االختبار ، خاصة 
عند الشباب والنساء احلوامل وحدييث 

الوالدة. 

مرض اخلاليا املنجلية أو مرض فقر الدم املنجيل، هو مرض يصيب الدم، و 
بالتحديد اهلميوغلوبني يف خاليا الدم امحلراء، وهو املسؤول عن نقل 

األكجسني عرب اجلسم. 

تتغري خاليا الدم امحلراء لألخشاص املصابني مبرض فقر الدم املنجيل من 
شلك دائري إىل شلك هالل أو منجل وتفقد مرونهتا . يدور الدم بصعوبة ، 

وميكن أن يسد ويقلل من وصول األكجسني إىل األعضاء 

كيف يظهر؟ 

  

 
اكمل أو مرض اخلاليا املنجلية 

األعراض األكرث شيوعا يه:
تعب و حشوب. 

أزمة أمل يف أي جزء من اجلسم. ميكن أن حتدث بسبب اخنفاض 
درجة احلرارة أو المتارين البدنية الشديدة أو الضغط العصيب أو 

جفاف اجلسم. 

انتفاخ مؤمل يف املفصل وخاصة يف اليدين والقدمني . 
  

االنتصاب املطول واملؤمل. االنتصاب املطول واملؤمل. 

ميكن أن يتسبب يف تلف األعضاء (الرئة ، اللكى ، الطحال ،  
املخ) مع عواقب وخمية. 

مرض فقر الدم املنجيل هو مرض مزمن مدى احلياة 

غري مكمتل أو ناقل (أو مسة)
ال تظهر علهيم األعراض معوًما ، ويف معظم احلاالت ، يكونون 

أخشاًصا أحصاء ، لكن ميكهنم نقلها إىل أبناهئم وبناهتم. 

 ما هو مرض 
اخلاليا املنجلية؟ 


