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ما هو الثالسيميا؟؟

الدم.  صنع  على  يؤثر  معدي  غير  مزمن  وراثي  مرض  الثالسيميا 
قادرة  غير  احلمراء  الدم  كريات  في  الهيموغلوبني  مادة  فتكون 
على القيام بوظيفتها التي هي نقل االوكسجني من الرئتني عبر 
مجرى التنفس الى جميع خاليا اجلسم مما يسبب فقر الدم عند 
املريض . وهذا اخللل يؤدي الى اضطراب في اجلني الذي يتحكم في 

انتاج سالسل ألفا/بيتا في جزء الهيموغلوبني في خضاب الدم.

هناك نوعان من الثالسيميا:
اجلزية . 1 وشبه  اسيا  شرق  جنوب  وتنتشر   - الفا  ثالسيميا 

الهندية.
- وتنتشر في بلدان حوض البحر املتوسط . 2 ثالسيميا بيتا 

مثل اليونان وقبرص وبالد الشام ومنها فلسطني.

انواع الثالسيميا:

احلالة . 1 هذه  في  الشخص  ويكون  الصغرى-  الثالسيميا 
حامالً للصفة الوراثية وال يعاني من اي اعراض وال تظهر 
سليم  انسان  وهو  ذلك  نتيجة  مرضية  مظاهر  عليه 

ومعافى وقد يعاني من فقر دم بسيط.

الثالسيميا الوسطى- ينتج عنها نقص متوسط الشدة . 2
في مستوى الهيموغلوبني في الدم وفي العادة ال يحتاج 
املريض الى نقل دم دوري  لكنه مع التقدم في العمر وخالل 

فترة احلمل للمرأة قد يحتاج املريض الى نقل دم.

عنها . 3 ينتج  الثالسيميا”  “مريض  الكبرى-  الثالسيميا 
تكسر  نتيجة  الدم  هيموغلوبني  مادة  في  شديد  نقص 
خاليا الدم احلمراء الغير طبيعية، حيث يحتاج املريض الى 
نقل دم دوري كل 3 - 4 اسابيع للحفاظ على نسبة عالية 
من الهيموغلوبني ويكون إكتشاف املرض في السنة االولى 

من العمر.
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لمرض  الوراثية  الصفة  حاملي  من  كبير  عدد  فلسطين  في  »يوجد 

الثالسيميا، وهم أناس طبيعيون ال تظهر عليهم أعراض المرض.«

فهل أنت منهم؟
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انتشار المرض في فلسطين:
اوضحت الدراسات ان 4% من سكان فلسطني يحملون الصفة الوراثية للمرض اي 
ما يقارب 160000 مواطن. ويوجد في فلسطني حاليا 866 مريض مسجل )منهم 
113 انيميا منجلية(، موزعني حسب اجلدول ادناه، ويبلغ متوسط اعمارهم 18-17 

سنة.

احصائيات مرضى الثالسيميا و االنيميا المنجلية لعام 2012
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ينتقل مرض الثالسيميا بالوراثة من االباء الى االبناء فإذا كان كال الوالدين حامال 
للصفة الوراثية فإنه من املمكن ان بنتقل املرض الى 25% من االبناء ويحمل الصفة 

الوراثية للمرض 50%من االبناء و25% الباقني من االبناء سليمني معافني.

ما هي اعراض مرض الثالسيميا؟
يبدأ ظهور اعراض االصابة بالثالسيميا في السنة االولى من العمر ومن هذه االعراض:

• 	ً شحوب البشرة مع االصفرار احيانا
• التأخر في النمو	
• ضعف الشهية	
• تكرار االصابة بااللتهابات. 	
• العظام 	 شكل  في  التغير  اخرى،مثل  اعراض  تظهر  الدم،  فقر  استمرار  ومع 

والكبد  الطحال  في  تضخم  ويحدث  كما  والوجنتني،  الوجه  عظام  وخاصة 
وقصور في عضلة القلب وقصور في الغدة الدرقية.

تشخيص مرض الثالسيميا
الثالسيميا  صفة  يحملون  ال  الذين  اي  السليمني،  االشخاص  عن  الكشف  يتم 
الوراثية، من خالل فحص دم بسيط متوفر في العديد من اخملتبرات واملراكز الطبية. 
“عّد  بــ  الفحص  يعرف  دقائق.  بضع  سوى  اجراؤه  يستغرق  وال  مكلف  غير  وهو 
غالباً  فيتم  املرض  صفة  حلاملي  التشخيص  تأكيد  أما   .”CBC  - الكامل  الدم 
 Hemoglobin« او  الكهربائي  الدم  طيف  “ترحيل  يسمى  دم  فحص  بواسطة 

.”Electrophoresis

الوقاية من الثالسيميا
اهم الطرق للوقاية من مرض الثالسيميا هي الوعي باهمية اجراء الفحص الطبي 

قبل الزواج من اجل التأكد من ان احد الزوجني ال يحمل صفة املرض الوراثية.

هو  الزواج  قبل  الطبي  »الفحص 
حامل  عن  للكشف  االولى  الخطوة 

الصفه الورِاية للمرض
مختبرات   في  مجاني  الفحص  إجراء 

وزارة الصحة المركزية«


