
جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا- فلسطين

الثالسيميا





مفهوم الثالسيميا

ان الثالسيميا بتعريفها املبسط هي نوع من انواع فقر الدم الذي ميتاز ب :

  انه مرض ورايث مبعنى ان االنسان ال يكتسبه يف مرحلة من حياته بل ينشأ لدى االنسان نتيجة لتلقيه مورثني معتلني 

واحد من االم وأخر من االب

  انه مرض مزمن وهذا نابع من حقيقة انه مرض ورايث

تعريف الثالسيميا

الثالسيميا:-  مرض ورايث يؤثر يف صنع الدم، فتكون مادة الهيموغلوبني يف كريات الدم الحمراء غري قادرة عىل القيام بوظيفتها، مام يسبب فقر الدم 

الورايث واملزمن, يصيب األطفال يف مراحل عمرهم املبكرة، نتيجة لتلقيهم مورثني معتلني، أحدهام من األب واآلخر من األم. 



ولكن ما الذي يحدث لدى مريض الثالسيميا

  ينتج نخاع العظم  لدى مريض الثالسيميا خاليا دم حمراء غري  قادرة 

عىل العيش الفرتة الزمنية املطلوبه وهي 120 يوم .

  اي ان هذه الخاليا تتكرس قبل اوانها .

خلية مصابةخلية سليمة



اقسام الثالسيميا

اعتامدا عىل مكان الطفرة الوراثية يف السالسل الربوتينية املكونة لخضاب الدم – الهيموجلوبني تقسم الثالسيميا اىل:

  الفا ثالسيميا

  بيتا ثالسيميا

اقسام البيتا ثالسيميا

1- الثالسيميا الصغرى )حامل لصفة البيتا ثالسيميا( 

 2- الثالسيميا املتوسطة

3- الثالسيميا الكربى



الثالسيميا الصغرى )حامل الصفة الوراثيه ملرض الثالسيميا(

   ان الحالة التي يتلقى فيها االنسان مورث واحد معتل)طافر( نسميها ب 

الثالسيميا الصغرى او حامل الصفة الوراثية

االعراض :

ال تظهر عليه اية اعراض كام وال يحتاج اىل مداخالت عالجية نتيجة لحمله الصفة الوراثية هذه 

ويف الغالب يعيش حياته بشكل طبيعي و يتم التعرف عليه فقط من خالل فحص مخربي.

وهنا مكمن التحدي والخطر

   فهو يعيش حياته بشكل طبيعي وال يحتاج اىل متابعات ولهذا يكون قادرا من 

الناحية النظرية عىل انجاب اطفال مرىض اذا تزوج ممن تحمل الصفة الوراثية



2- الثالسيميا املتوسطة

يف حالة الثالسيميا املتوسطة يتواجد عند الشخص املصاب طفرة يف كال من املورثني 

للبيتا جلوبني والنقص الذي ينتج عن ذلك يكون متوسط الشدة ملستوى الهيموجلوبني 

يف الدم.

3- الثالسيميا الكربى

اكرث انواع الثالسيميا بيتا شدة وتأثرياً عىل املريض ويف هذه الحالة يتواجد عند الشخص 

املصاب طفرة يف كال من املورثني للبيتا جلوبني والنقص الذي ينتج عن ذلك يكون أكرث 

شدة ويؤدي اىل نقص شديد يف مستوى الهيموجلوبني يف الدم



الثالسيميا والوراثة:



تظهر اعراض االصابة بالثالسيميا عىل املريض خالل السنة االوىل من العمر، نتيجة أعراض الثالسيميا

لتكرس كريات الدم الحمراء وتظهر اعراض فقر دم شديدة عىل النحو التايل:

- شحوب البرشة مع اصفرار احياناً

- التأخر يف النمو

- ضعف الشهية

- تكرار اإلصابة بااللتهاب

ومع استمرار فقر الدم تظهر اعراض اخرى مثل التغري يف شكل العظام، وخصوصاً 

عظام الوجه والوجنتني، وتصبح مالمح الوجه مميزه لهذا املرض كام يحدث تضخم 

يف الطحال والكبد، ويتأخر منو الطفل اما يف الحاالت البسيطه ) لدى حاميل املرض( ، 

فقد يحدث فقر دم بسيط بدرجة ال يكون فيها بادياً للعيان، ويعيش صاحبه بشكل 

طبيعي جداً وال يحتاج اىل اية عالج، وقد ال تكتشف هذه الحاالت اال بالصدفة.



شحوب مصحوب ببرشة داكنة مع 

بروز يف عظام الجبهة والوجنتني 

والفك العلوي لطفل مصاب 

بالبيتا ثالسيميا الكربى مل ينتظم يف 

عمليات نقل الدم

شحوب مصحوب ببرشة داكنة 

مع بروز يف عظام الوجنتني والفك 

العلوي لطفلة مصابة بالبيتا 

ثالسيميا الكربى.

ضعف يف البنية مع انتفاخ يف البطن 

مصحوب بتضخم يف الكبد والطحال 



   نقل الدم بشكل دوري كل 3-4 اسابيع للحفاظ عىل هيموجلوبني طبيعي

   الحقن اليومي للدواء » حقن الديسفرال« تحت الجلد إلزالة الحديد

     الزائد يف الجسم قبل ان يترسب يف اجزاء مختلفة من الجسم، او بتناول

     دواء االكسجني عن طريق الرشب.

   يف حالة تضخم الطحال الشديد يتم استئصاله 

   فيتامني الفوليك اسيد 

   العالج الجيني 

   زراعة النخاع. 

عالج الثالسيميا





ان مواصلة العالج املتمثل باعطاء جرعات الدم

يتسبب يف تراكم عنرص الحديد يف انسجة الجسم املختلفة وأعضائه 

وأهمها : 

   الكبد 

   القلب

   الطحال

   الغدد الصامء



ان الكلفة العالجية ملريض الثالسيميا

   تصل اىل 10000-15000 دوالر سنوي ومدى الحياة 

بينام تبلغ كلفة الفحص املخربي  لتحديد حامل الصفة 

الوراثية  20-25  شيكل فقط والفحص مجاين يف وزارة 

الصحة .

االنسان  تزول من جسم  الوراثية ال  الصفة  ولكون     

فيكفي اجراء الفحص مرة واحدة فقط يف العمر

ان وجود احد االبوين غري حامل لصفة الثالسيميا

   يحمي االبناء من خطر االصابة 

   وال يهم اي االبوين غري حامل للصفة الوراثية 

   ان والدة الطفل املريض مرشوطة بوجود صفة وراثية 

طافرة  لدى كل من االب واألم



وبالتايل

/ ال  / ال تحمل  انك  تأكدت  اذا     

 / فيمكنك  الوراثية  الصفة  تحميل 

الطرف  فحص  بدون  الزواج  ميكنك 

االخر

ويف املقابل

   اذا تأكدت انك /  تحمل / تحميل 

بد  ال  الوراثية  الثالسيميا  مرض  صفة 

التأكد من عدم حمل  من  ليك   / لك 

رشيك / رشيكة    حياتك لصفة مرض 

تجنيب  اجل  من  الوراثية  الثالسيميا 

ابناءكم املعاناة واملرض

الوقاية من الثالسيميا

الطريقة الوحيدة للوقاية من الثالسيميا هي تجنب والدة أطفال مصابني به من خالل: 

والفحص  الطبية  االستشارة     

الطبي قبل الزواج .

   فحص الجنني يف حالة الشك 

من  للتأكد  بالثالسيميا  بإصابته 

اإلصابة واتخاذ اإلجراءات الطبية 

الالزمة . 

التزاوج  ظاهرة  من  التقليل     

بني األقارب ، ألن مرض الثالسيميا، 

يزداد   ، الوراثية  األمراض  كسائر 

انتشارا يف حالة التزاوج بني األقارب. 




