
 

 
  :اتتعريف

بنقل األكسجين إلى  قوموجودة في خاليا الدم الحمراء تعبارة عن مادة م :الهيموجلوبين

 .أنحاء الجسم

الدم هو اضطراب وراثي في الدم يتسبب في نقص الهيموجلوبين وخاليا  :الثالسيميا

 . الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي

 : األسباب

يحدث مرض الثالسيميا بسبب طفرة جينية تنتقل 

تعطيل إنتاج ،وتؤدي إلى  وراثي ًّا من اآلباء إلى األبناء

 .تظهر أعراض المرض الهيموجلوبين الطبيعي، وبالتالي 

 

 :األنواع

الهيموجلوبين أربع سالسل جينية من النوع يوجد في 

ع انوأختلف توسلسلتين من النوع بيتا و  ألفا

الجينية  ضطرابا الثالسيميا اعتمادًّا على عدد اال

 . لوبينجالمتأثر من الهيمو جزءال لىالموروثة وع

 

ثالسيميا 
 ألفا
 

 األعراض السبب الحالة

الثالسيميا 
 الساكنة

خلل في سلسلة جينية 
 واحدة

 توجد أعراض  ال. 
 يصبح المصاب حامل للمرض. 

ثالسيميا ألفا 
 البسيطة

خلل في سلسلتين 
 جينيتين

 بسيطة وقد ال تظهر. 
 تكتشف بفحص الدم. 
  01اليزيد مستوى الهيموجلوبين عن. 

 .تتراوح من متوسطة إلى شديدة  .سالسل جينية 3خلل في  هيموجلوبين هـ
  فقر دم شديد. 

 تضخم الطحال. 
 تشوه العظام. 
 تستدعي الحاجة إلى نقل الدم 

 .بانتظام

ثالسيميا ألفا 
 الشديدة

قصور في أربع سالسل 
 .جينية

  وفاة الجنين قبل الوالدة أو بعدها
 .مباشرة 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 التثقيف الصحي
 

 أنيميا البحر المتوسط-الثالسيميا
Thalassaemia 
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ثالسيميا 
 بيتا
 

 األعراض السبب الحالة

ثالسيميا بيتا 
 الصغرى

خلل في سلسلة واحدة 
 .فقط

 أن كريا  توجد أعراض سوى  ال
الدم الحمراء تكون أصغر من 

 .الحجم الطبيعي

ثالسيميا بيتا 
 الكبرى

تظهر خالل العامين األولين من   . خلل في السلسلتين
 .العمر

  فقر دم شديد. 
 تضخم الطحال. 
 تشوه العظام. 

 تستدعي الحاجة إلى نقل الدم. 
 

 
 :عوامل الخطر

 التاريخ العائلي.  
 األمريكيين من أصل أفريقي، ودول الخليج والشرق األوسط ،وبعض األعراق ك 

 .وجنوب شرق آسيااألشخاص من أصول البحر األبيض المتوسط،
 

  : األعراض
 :الثالسيميا الشديدة تظهر األعراض التالية بسبب نقص الهيموجلوبين في حاال  

 اإلحساس بالتعب والضعف العام. 
 ضيق في التنفس. 
 تشوها  في عظام الوجه. 
 بطء النمو. 

 انتفاخ البطن.  

 شحوب أو اصفرار الجلد. 
 البول الداكن. 

 
 :التشخيص

   شاملة دمفحوصا. 
  اختبارا  قبل والدة الطفل لمعرفة ما إذا كان مصابًّا

تتضمن االختبارا  . أم ال ولتحديد مدى خطورتها ابالثالسيمي
 :في األجنة ما يلي االمستخدمة لتشخيص الثالسيمي

o عينة من خاليا المشيمة. 
o أخذ عينة من السائل المحيط بالجنين.  
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  :المضاعفات

لم بكثير من المضاعفا  إن ( هـ)الكبرى ومرض هيموجلوبين بيتا ثالسيميا يصاب مريض 
 :يتم عالجه بالشكل الصحيح، وفي الوقت المناسب، ومن هذه المضاعفا 

 والبلوغ تأخر نمو الطفل. 
 تضخم الطحال وانتفاخ البطن. 
 تشوه العظام. 
 تفاقم مشكلة فقر الدم واإلحساس باإلجهاد والتعب المستمر. 
 مما يؤدي  إما بسبب المرض وإما بسبب نقل الدم المتكرر في الدم زيادة الحديد

 . الصم اء غددالونظام  كبدالو قلبالاإلضرار ب إلى
 إزالة الطحال خاصة بعد زيادة خطر العدوى. 
 تباطؤ معدال  التنفس.  
  القلب نظماضطراب و،مثل فشل القلب االحتقاني   القلبفي مشاكل. 

 
 .اعالج على نوع الثالسيميا ومدى حدتهاليتوقف   :العالج

  وزيادة عدد 9الهيموجلوبين إلى مستوى نقل الدم لرفع 
 . كريا  الدم الحمراء بشكل دوري

  حبوب حمض الفوليك للمساعدة على تكوين كريا  الدم
 . الحمراء

 التخلص من كمية الحديد الزائدة  أدوية للمساعدة على
 مثلوالمتراكمة بسبب تكسر الخاليا الحمراء المستمر، 

 . دواء الديسفيرال

 حاال  الثالسيميا الكبرى في بعض استئصال الطحال.   
  زراعة النخاع للمرضى الذين يتم تشخيصهم مبكرًّا قبل حصول المضاعفا . 

 
 :التعايش مع المرض

 الفيتامينا  أو غيرها من المكمال  الغذائية التي  أوب تناول جرعا  من الحديد، تجن
 .تحتوي على الحديد إال تحت إشراف الطبيب

 نظام غذائي صحي متوازن اتباع. 
 أخذ مكمال  حمض الفوليك لمساعدة الجسم على إنتاج خاليا الدم الحمراء. 
  للحفاظ على صحة العظام( د)تناول الكالسيوم وفيتامين. 
  غسل اليدين وتجنب االحتكاك :أخذ االحتياطا  الالزمة للوقاية من العدوى مثل

 .حالاستئصال الط بعد إجراء عمليةبالمرضى، خاصة 
   لقاح األنفلونزا السنوي، والحمى الشوكية، وااللتهاب :التطعيما  الالزمة مثلأخذ

  (.ب)الرئوي، والتهاب الكبد 
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  :الوقاية

  االلتزام بإجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج يساعد على الحد من انتقال
 .امرض الثالسيمي

  التلقيح ) تقنية المساعدة على اإلنجابقد يلجأ البعض إلى
 لحصول على بويضا  ناضجة وتخصيبها في المختبربا ذلكو(الصناعي/المجهري

اختبار األجنة بحثًّا عن الجينا  المعيبة، وال يتم زرع إال األجنة التي ال  يتم حيث
 .تحمل العيب الوراثي في الرحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المراجع
 وزارة الصحة 

 مايوكلينك 

 النشرة الطبية مخصصةإن المعلوما  في هذه 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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