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سليم وسلمى



ما هي الثال�سيميا؟
 

فت�صبح  الدم،  �صنع  يف  ي�ؤثر  وراثي  مر�ض  الثال�صيميا 

غري  احلمراء  الدم  كريات  يف  الهيم�غل�بني  مادة 

وراثي  ي�صبب فقر دم  ما  القيام ب�ظيفتها  قادرة على 

مزمن ي�صيب الأطفال يف مراحل عمرهم املبكر.

كيف تنتقل الثال�صيميا؟
  

ينتقل مر�ض الثال�صيميا بال�راثة من الآباء اإىل الأبناء، 

فاإذا كان اأحد ال�الدين حاماًل للمر�ض اأو م�صابًا به.

ب�ص�رته  الأبناء  بع�ض  اإىل  ينتقل  اأن  املمكن  ومن 

الب�صيطة )اأي ي�صبح�ن حاملني للمر�ض(. فاإذا هناك 

ب�ص�رته  باملر�ض  م�صاب  طفل  ي�لد  اأن  احتمالية 

ال�صديدة بن�صبة 25٪ )�صكل 1(.

ما هي اأن�اع الثال�صيميا؟
  

هناك ن�عان رئي�صيان للثال�صيميا هما:

اأ- الثال�صيميا األفا

هناك اأربع اأ�صكال �صريرية ترتاوح بني �صليم ظاهريًا 

اإىل  ي�ؤدي  والذي  الأخطر  ال�صكل  اإىل  اأعرا�ض  بدون 

وفاة الأجنة اأو امل�ت بعد ال�لدة ب�صبب ق�ص�ر القلب 

وال�صخامة الكبدية والطحالية.

ب- الثال�صيميا بيتا

ال�صدة  املت��صط  الدم  فقر  بني  ترتاوح  �صكالن  ولها 

املميز  الكال�صيكي  اإىل  ال�صغرى(  )الثال�صيميا 

)الثال�صيميا الكربى(.

الأعرا�ض الكربى 
  

ال�صح�ب  اإىل  ي�ؤدي  الذي  ال�صديد  الدم  فقر   -1

وا�صفرار الب�صرة.

2- اخلم�ل وال�صع�ر بالتعب والإرهاق.

3- نق�ض ال�صخية.

4- �صخامة الكبد والطحال ال�صديدة.

5- بروز عظم اجلبهة والفك العل�ي وعظام ال�جنتني 

الكريات  لت�صنيع  العظام  نخاع  ن�صاط  زيادة  ب�صبب 

احلمراء.

6- زيادة التعر�ض لالتهابات.

7- ف�صل النم�.

ماذا نعني بالناقل اأو احلامل للمر�ض ال�راثي؟
  

اإن الناقل اأو احلامل للمر�ض ه� �صخ�ض �صليم ظاهريًا 

نقل  على  ي�صاعد  ولكن  املر�ض  اأعرا�ض  من  يعاين  ل 

م�صابًا  اأو  حاماًل  الآخر  الطرف  ك�ن  حال  يف  املر�ض 

بنف�ض املر�ض.

الزواج ال�صليم

1. �صليم + �صليم = جميع الأبناء �صليمني.

ولكن  �صليمني  الأبناء  جميع   = م�صاب+�صليم   -2

حاملني للمر�ض.

3- حامل + �صليم = 50٪ حاملني.

الزواج الغري �صليم

1- م�صاب + م�صاب = جميع الأبناء م�صابني.

2- م�صاب + حامل= 50٪ م�صابني

3- حامل للمر�ض + حامل للمر�ض = 25٪ من الأبناء 

م�صابني.

4- حامل مر�ض بيتاثال�صيميا + حامل مر�ض النيميا 

املنجلية = 25٪ من الأبناء م�صابني.

امل�صاعفات 
  

1- تراكم احلديد يف اجل�صم وه� من امل�صاكل الهامة جدًا التي حتدث 

اأ�صابيع(،   4-3 كل  للمري�ض  الدم  نقل  )يتم  املتكرر  الدم  لنقل  نتيجة 

وي�ؤثر هذا احلديد املرتاكم على القلب والبنكريا�ض والكبد م�ؤديًا اإىل 

ق�ص�ر القلب وت�صمع الكبد وداء ال�صكري وا�صطرابات نظم القلب.

الدم  نقل  مل�صاكل  املري�ض  تعري�ض  اإىل  املتكرر  الدم  نقل  ي�ؤدي   -2

الإيدز  مثل  الأمرا�ض  ببع�ض  للعدوى  تعر�صه  اأهمها  ومن  املختلفة 

والتهاب الكبد.

3- ي�ؤدي �صخامة الطحال ال�صديدة اإىل حدوث فرط ن�صاط الطحال 

نقل  ت�اتر  زيادة  وبالتايل  احلمراء  الكريات  تخريب  �صرعة  وزيادة 

الدم )كل اأ�صب�عني اأحيانًا( لذلك قد ي�صتاأ�صل الطحال يف هذه احلالة 

وهذا يعر�ض املري�ض خلط�رة الإ�صابة بالتهابات ال�صديدة.

لال�صتئ�صال  حتتاج  وقد  املرارة  ح�صيات  ت�صكل  زيادة  احتمال   -4

اجلراحي.

5- ف�صل النم� )الط�يل وال�زين(.

6- ترقق ق�صر العظام الط�لية وهذا ما يعر�صها للك�ص�ر املر�صية.

كيف ي�صخ�ض مر�ض الثال�صيميا؟
  

ال�صريري  والفح�ض  املر�صي  التاريخ  طريق  عن  الت�صخي�ض  يتم 

واإجراء الفح�ض املخربي اخلا�ض واملعروف با�صم الرتحيل الكهربائي 

.Hemoglobin Electrophoresis

هل ميكن عالج الثال�صيميا؟
  

املر�ض وراثي ومت�اجد منذ ولدة املري�ض يف نخاع العظام والعالج املتبع 

عالجًا  هناك  ولكن  �صافيًا  عالجًا  يعترب  ول  املر�ض  حدة  لتخفيف  ه� 

من  كثري  بها  عملية  وهي  العظام  نخاع  ا�صتبدال  عملية  كاإجراء  اآخر 

امل�صاعفات ومكلفة. وكذلك لي�ض من ال�صهل اإيجاد متربع منا�صب.

ما هي ف�ائد الفح�ض قبل الزواج للثال�صيميا؟
  

1- احلد من انت�صار الثال�صيميا و�صالمة الآخرين من الإ�صابة باملر�ض.

2- اإجناب اأبناء اأ�صحاء.

3- التعرف على احلامل اأو امل�صاب باملر�ض.

4-  ت�فري اجلهد واملال.

5- حياة اجتماعية م�صتقرة.
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اأخي امل�اطن .. اأختي امل�اطنة

وجد برناج الزواج ال�صحي 

م��ن اأجل تقدمي امل�ص���رة الطبية يف 

حال اكت�ص��اف مر�ص��ًا وراثي��ًا اأم 

معدي��ًا به��دف بناء اإ�ص��رة 

�صليمة �صحية


