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فقر الدم المنجلي هو فقر دم تحللي من اعتالالت خضاب الدم الوراثية وأكثرها شيوعا على مستوى العالم خاصة في دول حوض البحر  الملخص:

أجريت هذه  ،وب ليبياجن -المتوسط والشرق األوسط وأفريقيا والهند. بغرض تحديد نسبة انتشار فقر الدم وجين التمنجل في منطقة برقن الشاطئ

سنة  1-80عينة ذكور( من المترددين على مستشفى برقن العام تراوحت أعمارهم ما بين  48عينة إناث و 115عينة دم ) 163الدراسة على 

 .ريحةواختبار التمنجل باستخدام الش CBC، خضعت جميع العينات الختبار عد الدم الكامل 2018مارس  20فبراير إلى  10خالل الفترة من 

 16الذكور ، %( 39.13) 45%( موزعة على كل من اإلناث  37.42عينة كانت موجبة الختبار التمنجل بنسبة ) 61أن  أظهرت النتائج

حالة بنسبة عامة  84حاالت فقر الدم كانت %. 20.25عينة موجبة للتمنجل وتعاني من فقر الدم بنسبة  33وكانت منها  ،%( 33.33)

مع  ،% من فقر الدم88.10اإلناث بنسبة من  74% من فقر الدم و11.90للذكور بنسبة حاالت  10كانت  ،دراسة% من إجمالي ال51.53

 وجود فروق معنوية بين متوسطات القيم الدموية للحاالت الطبيعية وحاالت فقر الدم.

حالة تعاني فقر دم  37و ،الدم% من فقر 46.43إناث( حالة تعاني فقر دم خفيف الحدة بنسبة  29ذكور و 10) 39كان  من حيث حدة فقر الدم

وكانت جميع حاالت الذكور تعاني فقر دم خفيف الحدة وحاالت  ،%9.52بنسبة حاالت فقر دم شديد الحدة  8و ،%44.05متوسط الحدة بنسبة 

 التمنجل في منطقة الدراسة.من خالل الدراسة تبين انتشار ملحوظ لفقر الدم وجين  فقر الدم المتوسط والشديد كانتا من اإلناث فقط.

 . يالتحللفقر الدم  التمنجل،جين  الدم،خضاب  الدم،الكلمات المفتاحية: فقر 
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Abstract: To determine the prevalence of anemia and sickle cell gene in Bergen Ashatti region- southern Libya, 

this study was performed on 163 people (115 females, 48 males) aged 1- 80 years who attending at General 

Bergen Hospital in 10 Feb. to 20 Mar. 2018. EDTA blood samples were collected for complete blood count and 

slide method for sickle cell gene. Sixty-one samples ) 37.42  ( % were positive for sickle cell test, 45(39.13%) were 

females and 16 (33.33%) were males. Of 61 positives for sickle gene samples, 33 were anemic (20.25%). Eighty 

four samples (51.53%) were anemic, 10 samples (11.90%) were men and 74 samples (88.10%) were women with 

statistically significant difference showed in hematological values in anemic and non-anemic peoples. By 

hemoglobin concentration, anemic samples were divided to 39 (46.43%) had mild anemia, 37(44.05%) had 

moderate anemia and 8(9.52%) had severe anemia. In conclusion, anemia and sickle cell gene were more 

prevalent in the study region. 

 Key words: anemia, sickle cell gene, hemoglobin, hemolytic anemia.  
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 .المقدمة
في  منتشرةيشكل فقر الدم مشكلة عالمية  فقـــر الدم. .1

في الدول  شيوعا   اء ويكثردول العالم على حد سومختلف 

 الحواملسن اإلنجاب و النساء فيو وتعتبر األطفال النامية،

 ،]1[ عرضة لفقر الدمالعمرية والمراهقين من أكثر الفئات 

على تزويد األنسجة الدم عدم قدرة  إلىفقر الدم  يشيرو

األكسجين الكافية للقيام بالوظائف الحيوية والعمليات  اتبكمي

 انخفاض تركيزهو  ا  معمليو األيضية على أكمل وجه.

عدد كريات الدم  أو ،حجم مكداس الدم أو ،خضاب الدم

دون الحد األدنى للقيم المرجعية المتعارف  الحمراء إلى ما

جنس و عمر نفس نم عند األشخاص األصحاء اعليه

يعيشون في نفس الظروف و ألصول العرقيةوا المريض

 .]2[ البيئية

رية الدم الحمراء قيم مؤشرات كيصنف فقر الدم إما حسب 

 أو Morphological classification وهو التصنيف الشكلي

نشوء المرض وهو التصنيف السببي لسبب الم حسب

Etiological classification .[3] 

 لي.ر الدم التحلــــــــــــفق. 1. 1

فقر الدم التحللي هو فقر الدم الناتج عن زيادة معدل تكسر   

 وبالتاليل نهاية عمرها االفتراضي كريات الدم الحمراء قب

يقل عددها في الدم مع فرط اإلنتاج في النخاع العظمي 

على إنتاج  يكون النخاع قادرا  و ،وزيادة الخاليا الشبكية

أضعاف المعدل الطبيعي  8-6الكريات الحمراء بمعدل 

م التحللي عندما يعجز نخاع تظهر أعراض فقر الد ،لإلنتاج

يكون ويات الحمراء المتكسرة، عن تعويض الكر العظم

 ا  حادا  مصحوب وبدون أعراض واضحة أو ا  مزمن تحللال

تحلل إما خارج األوعية الدموية اليتم و ،[4] بأعراض

ة في الطحال والكبد ونخاع العظم، أو البلعميبواسطة الخاليا 

حسب منشأ وآلية التحلل الدموي و ،داخل األوعية الدموية

 سب:يكون إما وراثي أو مكت

 داخل عوامل ينشأ بسبب  فقر دم تحللي وراثي

الحمراء ويضم الخلل في الغشاء )كثرة الدم  كريات

 لالخل أو( Hereditary Spherocytosisالكريات الكروية 

فوسفات  6نقص إنزيم جلوكوز في اإلنزيمات )

في خضاب  لالخل أو( G6PD deficiencyديهيدروجينيز

 Hemoglobinopathiesالدم )اعتالالت خضاب الدم 

 (.Thalassemias وأنواع فقر دم البحر المتوسط

  خارج عوامل فقر دم تحللي مكتسب ينشأ بسبب

 فقر الدم التحللي المناعيالحمراء ويضم الدم كريات 

 الناتج عن وجود األجسام المضادة الذاتية

Autoimmunohemolytic تية وغير الذاAllo-immuno 

 Non immune. [3] مناعيفقر الدم التحللي غير الأو

 

  اب الدمــــــاعتالالت خض. 1. 1. 1

هي  Hemoglobinopathiesالخضاب اعتالالت 

أو قرب اضطرابات وراثية تنتج عن حدوث طفرة في 

تتابع  تركيبفي تغير الجينات الجلوبين تؤدي إلى 

واحدة أو أكثر من  تخليق سلسلةكمية  أو األحماض االمينية

تكون على ثالثة  االعتالالت هذه ،[5] سالسل الجلوبين

  أنواع هي:

 النوعية اب الدمــــاعتالالت خض Qualitative 

Hemoglobinopathies أو قرب بحدوث طفرة في  . تتميز

في تتابع استبدال أو شطب ير أو يسبب تغجينات الجلوبين ت

أثناء تصنيع أحد سالسل  أو تسلسل األحماض األمينية

لى استبدال حمض أميني بآخر مثل فقر الجلوبين مما يؤدي إ

 .Sickle cell anemiaدم الخاليا المنجلية 

 اب الدمــضخ تاعتالال 

هي . Hemoglobinopathies Quantitativeالكمية

في جينات الجلوبين طفرة جينية الت تتميز بحدوث عتالا

أو أكثر من واحدة انعدام تخليق سلسلة  تؤدي إلى إنقاص أو

التوازن في إنتاج سالسل أي عدم سالسل الجلوبين 

مثل حاالت فقر دم البحر المتوسط  الجلوبين،

Thalassemias. 
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 وهي المشتركة اب الدمــــــــاعتالالت خض .

الالت نوعية وكمية في جزئ وراثة تغيرات أو اعت

مثال وجود الخضاب المنجلي مع فقر دم البحر  الخضاب،

 [6] .المتوسط

 .Sickle cell anemia فقر الدم المنجلي 2 .1. 1

األكثر  خضاب الدمفقر الدم المنجلي هو أحد اعتالالت 

مثل مشكلة يو ،في أفريقيا والشرق األوسط والهند شيوعا  

 بسبب الهجرة العديد من دول العالمصحية كبيرة في 

 .[5]، ]7[والتزاوج المختلط 

من كال ثة وورم متنحيةطفرة جينية فقر الدم المنجلي 

ن يلاإحالل الحامض األميني الف سبببالخلل تج ين ناألبوي

محل الحامض األميني الجلوتامين في الموقع السادس من 

 خصائصالتغير في الإلى مما يؤدي  ،بيتا الجلوبين سلسلة

  .[10] ،[9] ،]8 [لخضاب الدم البيوكيميائيةالفيزيائية و

 .منجلتالآلية حدوث  1 .2.  1. 1

ضاب الدم ذائبا  داخل كريات أثناء توفر األكسجين يكون خ

مقعرة  الدم الحمراء وتظل طبيعية قرصية الشكل

لكن في الظروف غير الطبيعية من انخفاض  الوجهين،

األكسجين فإن الخضاب المنجلي يصبح أقل ذوبانية من 

إلى  %85 الطبيعي وتنخفض نسبة تشبعه باألكسجين من

ة ويتحول من ذائب إلى صلب متبلمر منخفض األلف 40%

 [11]لألكسجين وتتحول الخاليا للشكل الصلب المنجلي 

في الغشاء  في األوعية الدموية والتهابا   انسدادا  مما يسبب 

تزيد من نشاط خاليا الدم البيضاء  ،المبطن لهذه األوعية

وأيضا تزيد من التصاق هذه الخاليا على جدران األوعية 

ث الدموية وتنحشر في الجهاز الشبكي البطاني وتحد

تصبح . [13]، [12]األزمات االنسداديه في هذه األوردة 

الخاليا المنجلية شديدة القابلية للتكسر مما يؤدي إلى موتها 

 [13] خالل فترة قصيرة من حياتها وحدوث التحلل الدموي
 Reversible للخاليا المنجلية نوعان هما المنجلية العكوسة

sickle cell ص األكسجين وهي التي يتغير شكلها عند نق

ثم تعود للشكل الطبيعي عند توفر األكسجين والخاليا 

 التي ال Irreversible sickle cell المنجلية غير العكوسة

يتغير شكلها المنجلي عند توفر األكسجين وتالحظ في الدم 

 .[12] الطرفي

األعراض والعالمات السريرية لفقر الدم  3. 2. 1. 

 المنجلي. 

المنجلي مبكرة بعد األشهر الستة  تظهر أعراض فقر الدم

 األولى من العمر وتتمثل في:

 من  (:أزمة االنسداد الوعائي )األزمات المؤلمة

أكثر األعراض شيوعا  تحدث بسبب انسداد األوعية 

اآلالم الحادة في العظام والبطن  وتسببالدموية الصغيرة 

  [3] .والدماغوالرئتين والجهاز البولي والقضيب 

 كريات  تحدث بفعل تكسر :لل الدمويأزمة التح

 [5] .واليرقانترتفع الخاليا الشبكية و ،الدم الحمراء

  تظهر في األطفال والبالغين  :التوسطأزمة العزل أو

وعقب استئصال الطحال بشكل مفاجئ عندما تتكدس 

الكريات الحمراء داخل الطحال فيتضخم بصورة سريعة 

 جم/دل 6أقل من مفاجئة مع فقر دم حاد بمعدل خضاب دم 
[13]، .[3] . 

 تحدث عادة بسبب العدوى الفيروسية  :أزمة الالتنسج

الذي  Parvovirus Bوالبكتيريا مثل اإلصابة بفيروس 

يصيب الخاليا المنتجة لكريات الدم الحمراء في النخاع 

باإلضافة لقصر عمرها  انتاجهامما ينتج عنه هبوط في 

تحتاج عالج  قتة الوهي فترة مؤ ،وقلة الخاليا الشبكية

 [3].، [13]أيام  10 -4وتنتهي تلقائيا خالل 

 يتعرض المريض بسهولة لاللتهابات  :االلتهابات البكتيرية

والعدوى المختلفة بسبب ضعف مقاومته فتتكرر لديه 

 والعظام.االلتهابات في الجسم خاصة في المسالك البولية 

[14] 

التي  والقدميندين يلاإصابة من أهم المضاعفات السريرية 

 في السنوات األولى من العمر عند األطفال تحدث كثيرا  

حتشاءات واال ،القلبو ،والكلى ،كذلك إصابات العيون

وتأخر  ،اإلصابة الدماغيةو ،أزمة الصدر الحادةو ،يةرئوال
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النضوج الجنسي عند الجنسين ومخاطر الحمل واإلجهاض 

 [14]. ، [8]، [6]ة المبكروالوالدة 

 .تشخيص فقر الدم المنجلي 5. 2. 1. 1

يعتمد المسح الشامل للمرض الكشف عن وجود الخاليا 

المنجلية وجين التمنجل دون التفريق وتحديد وجود فقر الدم 

المنجلي أو سمة التمنجل كاختبار التمنجل باستخدام الشريحة 

من محلول ثنائي كبريتات  %2الذي يجرى بإضافة 

لتوفر وسط منخفض  Sodium metabisulfateالصوديوم 

تحضن ساعة واحدة ثم تفحص مجهريا  لوجود أو  ،األكسجين

واختبار الذوبانية  [14]، [10]عدم وجود الخاليا المنجلية 

خضاب الدم على مقاومة التكسر في  الذي يعتمد على قدرة

وسط التفاعل وبالتالي حدوث عكارة في المحلول ناتجة عن 

أما االختبارات  [15] عدم ذوبانية الخضاب المنجلي

التشخيصية التفريقية أهمها اختبار الترحيل الكهربائي الذي 

يعتمد فصل خضاب الدم وفق مكوناته من األحماض 

  األمينية، كذلك استخدام تقنيات الفصل الجيني مثل

Polymerase Chain Reaction (PCR) [11]، [16] ،[17]. 

 عالج فقر الدم المنجلي. 6. 2. 1. 1

األساسي المتبع في األمراض الوراثية هو تخفيف  العالج

كذلك استعمال نقل الدم  ،حدة وتكرار نوبات المرض

المنجلي في الدم إلى أقل  المتكرر للتقليل من حجم الخضاب

كذلك العالج بمادة هيدروكسي يوريا الذي يزيد  %50من 

مما يقلل النوبات  Hb Fمن حجم خضاب الدم الجنيني

زراعة نخاع العظم وتقنية الخاليا  .[17]، [8]ويخفف األالم 

 ،الجذعية تعد الحل األنجح لمرضى فقر الدم المنجلي

العالج الجيني الذي يعتمد على إمكانية زرع جينات سليمة و

. من [19]، [18]في عظم المصاب بفقر الدم المنجلي 

ذات التخصصية العالية العالجات الحديثة استعمال األدوية 

تمد على تثبيط واضعاف الروابط الداخلية التي تعمنها 

أدوية تعزز من انتاج الناتجة من بلمرة الخضاب المنجلي و

الخضاب الطفولي داخل الكرية الحمراء وأدوية تتضمن 

مواد مضادة اللتصاق الخاليا ومضادات الصفائح الدموية 

ومضادات االلتهاب وموانع التجلط، كما تستخدم المواد 

الكحولي  المستخلص Niprisanمثل مادة المضادة للتمنجل 

المائي لبذور وأوراق وثمار أربع أنواع من النباتات 

أو ات الفعالية العالية في تخفيف العشبية في نيجيريا ذ

 .[20]من حدوث النوبات المؤلمة  لالتقلي

 انتشار فقر الدم المنجلي في ليبيا. 7. 2. 1. 1

موية مثل فقر الدم تم التعرف على االعتالالت الوراثية الد

المنجلي في ليبيا منذ فترة ليست بالوجيزة إال أن عدد 

 فقد تم وصف الجين ،المصابين غير محدد بالضبط

 عتالالتالمسؤول عن هذا المرض وغيره من جينات ا

 1979في ليبيا بشكل علمي ألول مرة في عام  خضابال

 عينة في جامعة قاريونس 545على  يتخالل دراسة أجر

 وجدغير الطبيعي  خضابال ،بنغازيمدينة في  زي()بنغا

انتشار اضطرابات ونسبة  ،حالة في غير األقرباء 23في 

 ،شخص منهم 16في  %4.2 كانتبشكل عام  خضابال

 5و %3لديهم  Hb-ASالمنجلي  خضابحيث كانت نسبة ال

بنسبة  منهم 2و ،Hb-ACيوجد لديهم  %0.9بنسبة  منهم

كذلك أجريت دراسة  ،Hb-AD [21]يحملون  0.36%

طالب في جامعة طرابلس وسجلت حالة  131مسحية على 

 .[22]واحدة لفقر الدم المنجلي 

عينة من  1350أجري اختبار الترحيل الكهربائي لعدد ثم 

 %0.37مناطق مختلفة في ليبيا أظهرت نتائجه أن 

حاملين لسمة التمنجل %4.51مصابون بفقر الدم المنجلي و

 [23]نجلي المقترن مع بيتا تالسيمياللخضاب الم %0.21و

عينة من  1870وفي دراسة أخرى أجريت على  ،

العاملين بمصرف الدم وطلبة من جامعة العرب الطبية مع 

عينة من مركز سبها الطبي، بينت نتائج  860عدد 

لسمة التمنجل  %4.45الترحيل الكهربائي وجود نسبة 

والخضاب لفقر الدم المنجلي وأن سمة التمنجل % 1.2و

عقب ذلك  [24]. األكثر انتشارا في شرق ليبيا Cالمنجلي 

 ،ااكتشاف هذا الجين بشكل كبير وخاصة في جنوب ليبي تم

 .(1)كما الجدول 
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 .انتشار فقر الدم المنجلي في جنوب ليبيا ب. نس(1) جدول
عدد  منطقة الدراسة

 العينات
 نسبة الخاليا المنجلية

محروقة 
 [25] الشاطئ

 حاملين لجين التمنجل 19.4% 217

 مرزق
[26] 210 

10.95% Hb SS 
53.34%     Hb SA 
0.95% Hb SC 

 غات
[27] 

من  40
 عائلتين

 حاملين لجين التمنجل. %25:األولى
حاملين لجين التمنجل، %37.5:الثانية

37.5 %Hb SS 

 مرزق

[28] 
122 23.13% Hb SS 

 [29]أوباري 
230 

4.34% Hb SS 
 ين التمنجلحاملين لج 6.08%

براك الشاطئ 
[30] 

 حاملين لجين التمنجل 4.17% 567

 [31] الشاطئ
2093 

4.15% Hb SS 
 حاملين لجين التمنجل 3.96%

 مزرق
 [32]وجيزاو

249 17.26% Hb SS 

 Hb SA % 4.07 270 [33]سبها 

 Hb SA %5.6 159 [34]القطرون

 

 .الهدف من البحث

دم الوراثية خاصة أمراض ال وتوارث نظرا  لخطورة وجود

ولعدم وجود دراسات سابقة في ليبيا فقر الدم المنجلي 

فقد أجري  ،النتشاره في منطقة برقن الشاطئ جنوب ليبيا

ووجود مدى انتشار فقر الدم مبدئية لدراسة كهذا البحث 

بين المترددين على بعض المراكز الصحية  تمنجلالجين 

 في المنطقة.

 .المواد والطرق.2

عشوائية في أنابيب  عينة دم 163 جمعت .ناتالعي 1 .2

من بعض المترددين على  EDTA مانع تجلط تحتوي علي

ومختبر قديح للتحاليل الطبية من كال  مستشفى برقن العام

تم إجراء عد  ،سنة 80-1 بين الجنسين بأعمار تراوحت ما

واختبار التمنجل لجميع  Complete blood count دم كامل

  مايو 6 فبراير إلى10 منالل الفترة خوذلك  ،العينات

2018. 

 

 الطرق المستخدمة. .2 .2

 تم استخدام جهاز :(CBC) عد الدم الكامل 1. 2. 2
MINDRAY-AUTOHEMATOLOGY BC3000   قياس ل

عد كريات  ،hemoglobin concentrationخضاب الدم 

 ، قياس مكداس الدمRed blood cell countالدم الحمراء 

hemetocrite، خاليا الدم الحمراء حساب مؤشرات 

Erythrocyte indices  متوسط حجم كريات الدم الحمراء(

MCV،  متوسط تركيز الهيموجلوبين في كرية الدم الحمراء

MCH،  متوسط كمية الهيموجلوبين داخل كرية الدم

 (.MCHCالحمراء 

 .Sickling Test اختبار التمنجل 2 .2. 2

كريات الدم ع األكسجين من يعتمد هذا االختبار على نز

يخلط الدم الكامل مع حيث  ،بإضافة مادة مختزلة الحمراء

Sodium metabisulfite  كعامل مختزل قوي ينزع

الخضاب المنجلي  حالة وجودفي  ،خضاباألكسجين من ال

  منجلية.الحمراء الخاليا الن تتكوفي كريات الدم الحمراء 

ائيا بواسطة استخدام تحليل النتائج المتحصل عليها إحصتم 

تم حساب  حيث  Microsoft office excel 2007 برنامج

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيم الدموية.

 المعايير المستخدمة في تشخيص فقر الدم.. 3. 2

تمم اعتمماد قميم تركيمزات خضمماب المدم المتعممدة ممن قبممل    

 ،ت فقممر الممدملتشممخيص حمماال [35] منظمممة الصممحة العالميممة

حيممث صممنفت الحمماالت التممي تعمماني مممن فقممر الممدم علممي أنهمما 

جمم/  11.5 الحاالت التي يقمل فيهما تركيمز خضماب المدم عمن

 ،سممنة 11.99-5 ديسممللتر بالنسممبة للممذين تقممع أعمممارهم بممين

-12 بمين جمم/ دل للمذين تتمراوع أعممارهم مما 12 وأقل ممن

 15عممرجم / دل بالنسبة للذكور ب 13 سنة وأقل من 14.99
 جم / دل بالنسمبة لإلنماث بعممر 12 وأقل من ،فوق سنة فما

أممما تصممنيف حممدة انتشممار فقممر الممدم فقممد ، سممنة فممما فمموق 15

حددت المنظمة أن نسبة انتشار فقر الدم تكون معتدلة الحمدة 

mild ومتوسمطة ، %19.9 -5 كانت نسبة االنتشمار بمين إذا
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ة رتفعممموتكمممون م %39.9 -20 كانمممت النسمممبة بممين إذاالحممدة 

، فيمما %40بشكل حاد إذا تجاوزت نسبة االنتشار أو ساوت 

اذا كانت نسمبة االنتشمار  يشكل فقر الدم أي مشكلة صحية ال

 [35]. %4.9أقل من أو تساوي 

ومن حيث شدة فقر المدم قسممت همذه الحماالت حسمب شمدة   

التمي  mild anemia فقر الدم إلمى حماالت فقمر المدم الخفيمف

وفقمر  ،جمم/دل 10 ضاب الدم أعلى ممنيكون فيها تركيز خ

وفيهما تركيمز الخضماب  moderate anemia الدم المتوسط

المدم ممن النموع فمي حمين يكمون فقمر  ،جمم/دل 9.9 -7 ممابين

 إذا قل تركيز الخضماب عمن severe anemia الحدة الشديد
 .[36] جم/دل 7
 .النتائج 1. 3

( ثناإ 115و ذكور 48) عينة163اشتملت هذه الدراسة على 

أعمارهم  ،من المرضى المترددين على مستشفى برقن العام

وتم إجراء اختبار عد الدم الكامل لخاليا  سنة 1-80 بين ما

 .الدم واختبار التمنجل لجميع العينات

 .نتائج االختبارات الدموية لعينات الدراسة 1 1.3.

أظهرت النتائج المتحصل عليها من عينات الذكور أن    

 جم/ دل بمتوسط 11- 17.3 تراوع بينمعدل الخضاب ي
 ،جم/ دل5.3- 14 بينو ،للذكور جم/ دل 14.8±1.56

 .(2) كما الجدول ،لإلناث 1.80 10.98± بمتوسط

 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية للقيم  .(2) جدول

 الدموية إلجمالي عينات الذكور واإلناث في الدراسة. 
 االنحراف المعياري± المتوسط القيم الدموية

 ( (n= 115  اإلناث ((n= 48الذكور

HB )10.98 ± 1.80 14.18± 1.56 )جم/ دل 

RBC  ×(1012) 0.43 ±4.77 0.58 ± 4.00 

Hct )%( 4.25 ±43.03 5.46 ± 34.11 

MCV  )85.28 ± 8.32 89.72± 4.23 )فمتولتر 

MCH  
 )بيكوجرام(

1.85±29.76 3.12 ± 27.44 

MCHC  )32.17 ± 2.61 33.05± 1.25 )جم/ل 

 
 نتائج فقر الدم. 3. 1. 2.

وجد انخفاض في قيم خضاب الدم أقل من المعدل المرجعي 

بلغ عدد حاالت  وبذلكالمتعارف عليه لألشخاص الطبيعيين 

من إجمالي  %51.53حالة بنسبة عامة  84 فقر الدم

قر من ف% 11.90 للذكور بنسبةحاالت  10كانت  ،الدراسة

من  74من الذكور في الدراسة و% 20.83الدم ونسبة 

من اإلناث % 64.35من فقر الدم و %88.10اإلناث بنسبة 

  .(2)و (1) واألشكال (3) كما الجدول ،في الدراسة

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للقيم  (.3) جدول

  .حالة( (84 الدراسةالدموية لعينات فقر الدم في 
االنحراف ± لمتوسطا القيم الدموية

 المعياري
االنحراف ± المتوسط

 المعياري

 ((n= 74 اإلناث ((n= 10 الذكور

HB )جم/ دل( 
0.58 ±11.72 1.57±10.06 

  
RBC×(1012) 0.23 ± 4.24 0.59 ±3.79 

Hct )%( 
2.87 ±37.06 5.22 ±31.61 

MCV  
 )فمتولتر(

4.20 ±86.66 8.66±83.58 

MCH  
 26.42± 3.34 28.28±1.81 )بيكوجرام(

MCHC  
 31.51± 1.54 32.59±1.37 )جم/ل(

 
 النسبة العامة لحاالت فقر الدم في الدراسة. .(1) شكلال

51.53%
48.47%

فقر الدم

طبيعي
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النسبة المئوية لحاالت فقر الدم للذكور  .(2) الشكل

 واإلناث.
 

 إناث( 29ذكور و 10) 39 كان ومن حيث حدة فقر الدم
من فقر  %46.43 حالة تعاني فقر دم خفيف الحدة بنسبة

 تعاني فقر دم متوسط الحدة بنسبة حالة 37، والدم

 .%9.52 بنسبةحاالت فقر دم متوسط الحدة  8و ،44.05%

وكانت جميع حاالت الذكور تعاني فقر دم خفيف الحدة 

وحاالت فقر الدم المتوسط والشديد كانتا من لإلناث فقط. 

  .(3) والشكل (4) في الجدول

حاالت فقر الدم حسب حدة فقر العدد والنسبة ل (.4) جدول
 الدم.
فقر 
 الدم

 اإلجمالي إناث ذكور

 
 العدد

النسبة 
% 

 العدد
النسبة 

% 
 العدد

النسبة 
% 

 46.43 39 39.19 29 100 10 خفيف

 44.05 37 50.00 37 0 0 متوسط

 شديد
0 0 8 10.81 8 9.52 

 
النسبة المئوية لحاالت فقر الدم حسب الحدة  .(3) الشكل

اإلناث من إجمالي عينات الذكور واإلناث للذكور و
 .المدروسة

 

 
بمقارنة نتائج القيم الدموية للعينات التي تعاني من فقر الدم 

تعاني من فقر الدم من الجنسين كانت  والعينات التي ال

متوسطات القيم الدموية أقل من المعدالت المرجعية مع 

كما  ،للمجموعتين الدمويةوجود فروق معنوية بين القيم 

 .(4) والشكل (6)و (5) ولاالجد

واالنحرافات المعيارية والمعنوية  تالمتوسطا .(5) جدول

للقيم الدموية لعينات فقر الدم والعينات الطبيعية للذكور في 
  n=48 الدراسة

 القيم الدموية

 االنحراف المعياري± المتوسط
 المعنوية

P-
value  العينات الطبيعية

n=38 

عينات فقر 
 الدم

n=10 

HB )0.98 )جم/ دل± 
14.83 

0.58± 
11.72 

0.000 

  
RBC×(1012) 0.35 ±4.91 

0.23 ± 
4.24 

0.000 

Hct )%( 
2.96±44.59 

2.87 ± 
37.06 

0.000 

MCV  
 90.52±3.91 )فمتولتر(

4.20 ± 
86.66 

0.021 

MCH  
 30.15±1.68 )بيكوجرام(

1.81 ± 
28.28 

0.011 

MCHC  
 )جم/ل(

1.24 
±33.14 

1.28 ± 
32.69 

0.335 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

الذكور
االناث

20.83%

64.35%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

20.83%

0% 0%

25.22%

32.17%

6.96%

ذكور

اناث
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واالنحرافات المعيارية والمعنوية  تالمتوسطا .(6) جدول

في  لإلناثللقيم الدموية لعينات فقر الدم والعينات الطبيعية 
  n= 115 الدراسة

القيم 

 الدموية
 االنحراف المعياري± المتوسط

 المعنوية

P-

value 

العينات 

 الطبيعية 

n=41 

 عينات فقر الدم

n=74 

HB 

 ل()جم/ د
0.57± 12.61 1.57± 10.06 0.000 

RBC  

×(1012) 
0.34 ±4.35 0.59 ± 3.79 0.000 

Hct )%( 
3.09±38.10 2.18 ± 31.84 0.000 

MCV  

 )فمتولتر(
7.51±88.13 4.47 ± 83.81 0.008 

MCH  

 )بيكوجرام(
1.92±29.10 3.29 ± 26.58 0.000 

MCHC  

 )جم/ل(
1.01 ±32.73 1.56 ± 31.58 0.000 

 

 
متوسطات خضاب الدم لحاالت فقر الدم  (4 ) شكلال

 والحاالت الطبيعية للذكور واإلناث. 
 

 اختبار التمنجل. نتائج . 3. 1. 3

عينة  61أظهرت نتائج الكشف عن الخاليا المنجلية بأن 

من إجمالي  %37.42كانت موجبة الختبار التمنجل بنسبة 

 إناث45و %26.23ذكور بنسبة  16 ،عينات الدراسة

 %33.33شكلت النسب وحاالت التمنجل  من 73.77%

على التوالي إلجمالي الذكور واإلناث في % 39.13و

جم/ دل لإلناث ومتوسط 10.85بمتوسط خضاب  الدراسة

 (5)والشكل  (7) في الجدول ،جم/ دل للذكور13.81

من حاالت فقر الدم على % 53.57و% 19.04والنسب 

 التوالي للذكور واإلناث.

المتوسطات واالنحرافات المعيارية للقيم  .(7) جدول
  في الدراسة االيجابية الختبار التمنجلالدموية للعينات 

 االنحراف المعياري± المتوسط القيم الدموية

 الذكور

n= 16 

 اإلناث

n=45 

HB (جم/ دل) ±10.85± 1.83 1.32 13.81 

RBC(×1012) 0.37 ± 4.63 0.67 ±3.95 

Hct )%( 3.76 ±42.12 5.74 ±33.21 

MCV  

 (فمتولتر)
5.10 ± 90.76 8.32 ±83.99 

MCH  

 (بيكوجرام)
2.15 ± 29.82 4.47 ±27.02 

MCHC  

 (جم/ل)
1.29 ±32.69 1.37 ±32.02 

 

)أ(  

 )ب(
النسب المئوية للحاالت االيجابية الختبار  (5) الشكل

ب( من اجمالي الذكور الدراسة ) ل(. لمجمالتمنجل )أ
 ي الدراسة.واإلناث ف
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عينة كانت  33تبين من خالل نتائج اختبار التمنجل أن 

عينات  من اجمالي %20.25تعاني من فقر دم بنسبة 

 3كان هناك  (6)ومن بين هذه الحاالت كالشكل  ،الدراسة

 7وجم/ دل   11.7بمتوسط خضاب %(6.25)عينات ذكور 

يعانون من جم/ دل   11.37بمتوسط خضاب %(6.09)إناث 

يعانين من فقر دم  %(15.65)إناث 18و ،ر دم خفيففق

 5في حين الباقي  ،جم/ دل 9.91متوسط بمتوسط خضاب 

بمتوسط  %(4.35)منهن كن يعانين من فقر دم شديد الحدة 

بعض هذه الحاالت  . أظهرتجم/ دل 6.94خضاب 

بينما وجد بعض منهم من  ،أعراضا  واضحة لفقر الدم

االختبار ولكن بدون أعراض أظهروا نتائج ايجابية لهذا 

 .واضحة

 
النسبة المئوية للحاالت التي تعاني من فقر الدم  .(6)الشكل 

 المنجلي للذكور واإلناث.

 

 .لمناقشةا 3. 2. 

فقر الدم المنجلي هو أحد أمراض الدم الوراثية التي تنتقل 

في العائالت من خالل وراثة جين التمنجل لدى كال 

انتشار فقر الدم ووجود جين ولدراسة نسبة  ،األبوين

أجريت هذه  ،جنوب ليبيا -الشاطئالتمنجل في منطقة برقن 

تم  من اإلناث 115من الذكور و 84عينة 16الدراسة على 

اختيارهم عشوائيا من المترددين على مستشفى برقن العام 

 84) %51.53 وأظهرت نتائجها أن نسبة فقر الدم كانت

فق تصنيف منظمة الصحة عينة( مرتفعة وشديدة الحدة و

% 88.10توزعت بين  ،لحدة انتشار فقر الدم العالمية

 ،للذكور من حاالت فقر الدم في الدراسة% 11.90لإلناث و

التباين الملحوظ في نسب فقر الدم بين الذكور قد يعزى 

إلى الفرق في عدد العينات للمجموعتين مع وجود  واإلناث

لمشاكل في التنفس المصاحبة مثل ا األعراضالعديد من 

والتهابات في المفاصل وأمراض القلب والضغط والسكري 

ذكور  10)% 46.43كان  ومن حيث حدة فقر الدم والكلى.

 ،فقر دم خفيف الحدة الدم تعانيفقر حاالت من  إناث( 29و

 8)%.9.52و ،فقر دم متوسط الحدة( إناث  (37%44.05و

ت الذكور الحدة وكانت جميع حاال شديدفقر دم إناث( 

  .تعاني فقر دم خفيف

وجود نسب عالية لجين  كما اتضح من نتائج هذه الدراسة 

عينة بنسبة  61التمنجل في منطقة الدراسة حيث وجد عدد 

عينة  33من بينها  ،( لديهم الخضاب المنجلي%37.42)

كانت هذه النسبة  ،تعاني فقر الدم المنجلي (20.25%)

ت السابقة كالدراسة في مرتفعة مقارنة مع بعض الدراسا

وجود  سجلتعينة عشوائية  122منطقة مرزق على عدد 

 ،[28]تعاني من فقر الدم المنجلي  %22.13عينة نسبة  27

عينة  230والدراسة في مستشفى أوباري العام على 

تعاني من  %6.08عينة نسبة  14وجود  سجلتعشوائية 

سبها  وفي منطقة سبها في مركز، [29]فقر الدم المنجلي 

عينة نسبة  11عينة عشوائية وجدت  270الطبي على عدد 

أيضا مع دراسة  [33]تعاني من فقر الدم المنجلي  4.07%

أجريت على المترددين على مستشفى القطرون العام عدد 

عينات  9عينة عشوائية فأظهرت وجود عدد  159

كذلك ، [34]( من األفراد لديهم الخضاب المنجلي 5.66%)

عينة من طلبة المدارس في  567لسابقة على عدد ادراسة ال

للخضاب  %4.17منطقة براك الشاطئ اظهرت وجود

 . [30]المنجلي 

عينة موجبة للتمنجل من  45من خالل االستبيان تبين أن 

 6الدم ويعانين من أعراض فقر  86.7%)) 39اإلناث منهن

أيضا يوجد  ،( ال يعانين من أي أعراض%13.3عينات )

عينة  16أما . اإلناث ال يعانين من أي أمراضمن  27

من  نيعانوكانوا ( %56.3) 9موجبة من الذكور منهم 

 ،ال يعانوا من أي أعراض %(43.7) 7أعراض فقر الدم و

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%
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16.00%
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من الضغط ومشاكل في التنفس  نيعانو كانوامنهم  7و

 والتهابات في المفاصل والبقية ال يعانوا من أي أمراض.

 ،اث( قد خضعن لعملية نقل دم سابقإن 4) %2.45كما كان 

 ،ومن حيث دور صلة القرابة في انتشار الجين في المنطقة

( من الذكور 8)% 88.89ومن اإلناث  (29)% 74.36فإن 

الذين كانوا يعانون من فقر الدم وايجابية جين التمنجل 

( %25.64( 10 بالمقابل كان ،صلة قرابة مبين والديهكانت 

ال توجد بينهم صلة  من الذكور (1) %11.11من اإلناث و

مما قد يشير لدور زواج األقارب في وجود النسب  ،قرابة

 المرتفعة النتشار فقر الدم وجين التمنجل بين سكان المنطقة

كذلك غياب الوعي الصحي بأهمية وخطورة توارث مثل 

 .هذه االعتالالت الدموية

 .لخالصةا4.

عينة من  163خلصت هذه الدراسة التي أجريت على 

 المترددين على مستشفى برقن العام إلى:

  51.53النسبة العامة لفقر الدم كانت%، 

 لإلناث.% 88.10للذكور و% 11.90

  إناث( فقر دم  29ذكور و 10)% 46.43كان

فقر دم ( اناث (37%44.05و ،خفيف الحدة

 شديدفقر دم إناث(  8). %9.52و ،متوسط الحدة

  .الحدة

  37.42 منجل بنسبةعينة موجبة للت 61عدد .%

من بين هذه العينات أتضح وجود فقر الدم 

من الذكور % 33.33عينة  16المنجلي في عدد 

عينة  45و ،جم/ دل13.81 بمتوسط خضاب

 10.65من اإلناث بمتوسط خضاب % 39.13

  .جم/ دل

 في هذه  ةمرتفعوجين التمنجل فقر الدم  نسب

 علقة بصلة القرابة بين الوالدينومت المنطقة

 .زواج األقارب()

 

 

 التوصيات. 5.

 :باآلتيتوصي الدراسة 

  العمل على إنشاء المراكز البحثية المتخصصة

لتشخيص والمتابعة الالزمة لمثل هذه االعتالالت الدموية 

 الوراثية في مختلف مناطق ليبيا وخاصة الجنوب.

 وذلك للتأكد من عدم وجود  ،إجراء فحوصات للمواليد

واتخاذ كافة اإلجراءات  أي اعتالل دموي وراثي

 الطبية الالزمة في حالة اكتشاف أي خلل.

  االهتمام بالفحص الطبي وإدراج اختبارات الكشف

عن الخضاب المنجلي واعتالالت الخضاب األخرى 

ضمن فحوصات ما قبل الزواج واألخذ بالنتائج لتقليل 

 .ومنع اإلصابة بهذه األمراض

 ذا االعتالل الطلبة وتشجيعهم على البحث عن ه دعم

 بصفة خاصة.الجنوب وعامة ليبيا في مناطق 

  توعية العائالت المصابة والمتواجدة في مناطق

بخطورة تكرار توارث مثل هذه االعتالالت  اإلصابة

الناتجة عن زواج األقارب سعيا  للحد من انتشار هذه 

 األمراض.
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