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أواًل: التعريف بالمرض
ماهي الثالسيميا؟

المتوســط  األبيــض  البحــر  الــدم(  )فقــر  أنيميــا  أنــواع  تمثــل 
االضطرابــات  مــن  مختلفــة  أصــول  ذات  أمــراض  مجموعــة 
جزئيــًا  الطبيعــي  الهيموغلوبيــن  إنتــاج  خاللهــا  يقــل  الوراثيــة 
مــن سالســل  أكثــر  أو  لواحــدة  خلقــي  خلــل  بســبب  كليــًا  أو 
البروتينــات المكونــة للهيموغلوبيــن، وطبقــًا للسلســلة المعيبة 
تــم تصنيــف أنيميــا البحــر المتوســط إلــى عــدة أنــواع مختلفــة.

هل مرض الثالسيميا مرض معٍد؟
 الثالسيميا مرض وراثي وليس معٍد.

من هو الشخص المعرض لإلصابة بالثالسيميا؟
ــخ  ــي فالشــخص صاحــب التاري ــا أن الثالســيميا مــرض وراث بم
العائلــي لهــذا المــرض هــو األكثــر تعرضــًا لإلصابــة بالثالســيميا.

التاريخ العائلي:
الثالســيميا مــرض وراثــي، ينتقــل مــن اآلبــاء إلــى األبنــاء، فــإذا 
أو كانــت هــذه  الهيموغلوبيــن  افتقــد األبويــن جينــات صنــع 
الجينــات متغيــرة، فقــد يعانــي المواليــد مــن مرض  الثالســيميا.

األسالف:
آســيا  جنــوب  مناطــق  ســكان  يتعــرض  األحيــان  أغلــب  فــي 
والهنــد والصيــن، أو مــن هــم مــن أصــول آســيويه لإلصابــة 

ثالســيميا. باأللفــا 
فــي حيــن تصيــب البيتــا ثالســيميا تصيــب فــي أغلــب األحيــان 
الشــرق  ومنطقــة  وإيطاليــا  اليونــان  فــي  المتوســط  ســكان 

أواألفريقيــة. اآلســيوية  األصــول  وذوي  األوســط، 

ثانيًا: أنواع أنيميا البحر المتوسط
١. أنيميا البحر المتوسط البسيطة

األم  مــن  الحمــل  أثنــاء  الهيموغلوبيــن  جينــات  فيهــا  تــورث 
أو مصابيــن  إذا كانــا حامليــن للمــرض   Sperm egg و األب 
بالنــوع البســيط مــن الثالســيميان، والطريقــة الوحيــدة لمعرفــة 
إمكانيــة حمــل المولــود للثالســيميا هــي عمــل تحليــل الــدم 
ــن، وقــد يصــاب  ــز الجي Hemoglobin Electrophoresis لتميي

حاملــو أنيميــا البحــر المتوســط البســيط بفقــر الــدم.
البحــر  أنيميــا  التحاليــل  إجــراء  الضــروري  مــن  فإنــه  وعليــه 
المتوســط البســيط فــي حــال كان الشــخص قادمــًا مــن مناطــق 

فيهــا. يعيشــان  لوالديــن  كان  إذا  أو  الثالســيميا  انتشــار 
ــا البحــر  ــن أنيمي ــن يحمــل أحدهمــا جي ــن زوجي ــزاوج بي ــم الت إذا ت
المتوســط البســيطة ويحمــل اآلخــر أنيميــا البحــر المتوســط، 



فمــن المرجــح بنســبة 25٪ أي )1 لــكل 4( إنجــاب أطفــال مصابين 
ــا البحــر المتوســط الشــديدة. بأنيمي

٢. أنيميا البحر المتوسط المتوسطة
تعتبــر نوعــًا بســيطًا مــن الثالســيميا، حيــث يكــون أحــد الجينــات 
حامــاًل للمــرض الشــديد والجيــن اآلخــر حامــاًل للمرض البســيط، 
وتتطــور أعــراض المــرض لــدى األطفــال المصابين بالثالســيميا 
المتوســطة فــي ســن متأخــرة أثــر مــن الثالســيميا الشــديدة، 
تظهــر بدايــة عالمــات الشــحوب ثــم تظهــر األعــراض واضحــة 
عنــد بلــوغ عمــر الســنتين، كمــا يعانــون مــن فقــر الــدم المعتــدل، 

حيــث يســتطيع معظمهــم العيــش بــدون نقــل دم منتظــم.

التتحدد شــدة الثالســيميا المتوســطة فقط بقياس مســتويات 
الهيموغلوبيــن، بــل تعتمــد أيضــًا علــى إحســاس الفــرد ومعــدل 

نمــوه وتطــوره.

3. أنيميا البحر المتوسط الكبرى
هــي الشــكل األكثــر حــدة مــن أنــواع أنيميــا البحــر المتوســط 
Thalassemia Major تحــدث عندمــا يــرث الطفــل إثنــان مــن 

الجينــات المتغيــرة، واحــدة مــن األم واألخــرى مــن األب.
تظهــر لــدى المواليــد أعــراض فقــر الــدم الحــاد فــي الســنة األولى 
مــن العمــر، حيــث يفتقــرون للقــدرة علــى إنتــاج الهيموغلوبيــن 
الطبيعــي )كريــات الــدم الحمــراء( ويعانــون مــن إعيــاء مســتمر 

ومــن عــدم القــدرة علــى النــوم بشــكل طبيعــي.
يتعــرض المصابــون بهــذا المــرض لإلصابــة بتشــوهات فــي 
العظــام فــي حــال تركهــم بــدون عــالج، إذ يســبب ذلــك تدهــور 

ــودي بحياتهــم. ــة وقــد ت حالتهــم الصحي

ثالثًا: الوراثة
كيف يصاب اإلنسان بمرض الثالسيميا؟

التــي تعمــل فــي معظــم  الحمــراء باآللــة  الــدم  تشــبه خليــة 
األحيــان كمــا ينبغــي، وتقــوم أجســامنا طــوال عمرنــا بإنتــاج خاليا 
الــدم الحمــراء داخــل عظامنــا بنــاًء علــى المعلومــات البيولوجيــة 
)الوراثيــة( التــي يمررهــا لنــا آباؤنــا، حيــث نحصــل علــى نصــف 
هــذه المعلومــات مــن اآلبــاء ونصفهــا اآلخــر مــن األمهــات. 
يعتمــد حصولنــا علــى أي مــن النصفيــن علــى الحــظ، واألمــر 
فــي ذلــك للــه ســبحانه وتعالــى. وإذا كانــت المعلومــات الوراثيــة 
ســليمة لــدى والدينــا، فــإن معلوماتنــا ســتكون ســليمة أيضــًا، 
وتعمــل خاليــا الــدم الحمــراء عندهــا كمــا ينبغــي. أمــا إذا مــرر 
أحــد الوالديــن معلومــات فيهــا أخطــاء ســنكون أصحــاء وتصنــع 
حامليــن  ولكننــا ســنكون  كاملــة،  أجســامنا خاليــا دم حمــراء 
لســمة الثالســيميا، وهــذه ليســت مشــكلة ألن الخاليــا تتمكــن 

ــام بعملهــا. مــن القي



لكــن المشــكلة تظهــر عندمــا ينجــب شــخصان يحمــالن ســمة 
الوراثيــة  المعلومــة  لــه كال األبويــن  الثالســيميا طفــاًل يمــرر 
الحاويــة علــى األخطــاء تتكــون عندهــا لــدى الطفــل خاليــا دم 
حمــراء التســتيطيع نقــل األوكســجين الكافــي وبذلــك يعانــي 

مــن الثالســيميا.

هل تعني الثالسيميا وجود تاريخ مرضي في العائلة؟
التــي  العائــالت  فــي  فقــط  الثالســيميا  تحــدث  حيــث  نعــم، 
يحمــل أحــد والديهــا للســمة. حيــث تكــون المعلومــات فــي 
النصــف األول صحيحــة فــي حيــن تحتــوي فــي النصــف الثانــي 

علــى أخطــاء.

عندمــا يحصــل اإلنجــاب يمــرر كال الوالديــن المعلومــات للطفل، 
فــإذا مــرر كل منهمــا نصفــًا ســليمًا يتمكــن جســم الطفــل مــن 
الــدم الحمــراء، أمــا إذا مــرر أحدهمــا معلومــات  صنــع خاليــا 
أحــد  مثــل  الثالســيميا  عندهــا ســمة  الطفــل  يحمــل  خاطئــة 
والديــه ولــن يعانــي مــن المــرض إال إذا كان نصفــي المعلومــات 

ــة تحتــوي علــى أخطــاء. الوراثي

بالثالســيميا  اإلصابــة  فــرص  فــإن  حمــل  كل  ومــع  وهكــذا، 
تكــون متســاوية وهــي 1 مــن كل 4، بعبــارة أخــرى تبقــى الفرصــة 
قائمــة أمــام هذيــن الوالديــن إلنجــاب أطفــال أصحــاء ويبقــى 

خطــر األصابــة بالثالســيميا 25٪ فــي كل حمــل.

هل تساعد الدراسة الوراثية للعائلة في التشخيص
نعــم، ألن الثالســيميا مــن األمــراض الوراثيــة، والدراســة الوراثيــة 
للعائلــة يمكــن أن تســاعد فــي تشــخيص المــرض، ويتضمــن 
ذلــك التاريــخ الطبــي للعائلــة، وإجــراء فحوصــات دم ألفــراء العائلة 

للتحقــق مــن أي فقــدان أو تغييــر فــي جينــات الهيموغلوبيــن.



رابعًا: األعراض
هل تتشابه أعراض كل المصابين باألنواع الثالثة

ال، فشــدة األعــراض تظهــر وفقــًا لشــدة المــرض، بســبب قلــة 
األوكســجين فــي مجــرى الــدم حيــث اليســتطيع الجســم تكويــن 

كريــات دم حمــراء ســليمة وهيموغلوبيــن كاٍف.

أعراض الثالسيميا
المــرض، 	  أعــراض  مــن  ثالســيميا  األلفــا  حاملــو  اليعانــي 

ألن نــدرة بروتيــن ألفــا جلوبيــن صغيــرة جــدًا، كمــا يعمــل 
طبيعــي. بشــكل  الهيموغلوبيــن 

ــز بينهــا 	  ــًا ويصعــب التميي ــا البســيطة تعب قــد تســبب األنيمي
وبيــن أنيميــا نقــص الحديــد.

قــد يعانــي المصابــون بالبيتــا ثالســيميا المتوســطة مــن أنيميــا 
معتدلــة وبعــض األعــراض األخــرى، مثــل:

تباطــؤ النمــو وتأخــر ســن البلــوغ، حيــث يمكــن لفقــر الــدم أن 	 
يؤخــر نمــو الطفــل وتطــوره.

مشــاكل العظــام: قــد تســبب الثالســيميا تمــدد نخــاع العظــم 	 
العظــم  للعظــم، ويصبــح  الطبيعــي  غيــر  التوســع  بســبب 

هشــًا وســهل الكســر.
تضخــم الطحــال: الطحــال هــو العضــو الــذي يســاعد الجســم 	 

فــي محاربــة العــدوى وإزالــة األجســام غيــر المرغــوب بهــا. عنــد 
اإلصابــة بالثالســيميا يضطــر الطحــال للعمــل بشــدة أكثــر 
ويصبــح حجمــه أكبــر مــن الطبيعــي، وعندهــا تســوء حالــة 
مريــض  فقــر الــدم، وعندهــا يصبــح مــن الضــروري اســتئصال 

الطحــال بســبب التضخــم.



األنيميا الشديدة واألعراض األخرى
أو   H الهيموغلوبيــن  مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
البيتــا ثالســيميا الكبــرى Cooley’s Anemia لديهــم ثالســيميا 
حــادة، وتحــدث األعــراض فــي الســنتين األولــى مــن العمــر، وقد 
تتضمــن فقــر الــدم الحــاد وغيــره مــن المشــاكل الصحيــة مثــل:

شحوب المظهر.	 
فقدان الشهية.	 
لون غامق للبول.	 
تأخر النمو وسن البلوغ.	 
اليرقان )اصفرار لون الجلد، أو بياض العينين(.	 
تضخم الطحال والكبد والقلب.	 
مشاكل في العظام )خصوصًا عظام الوجه(.	 

خامسًا: التشخيص
كيف تسخص الثالسيميا؟

يشخص األطباء الثالسيميا عن طريق تحاليل الدم التالية:

 	:CBC تحليل الدم الكامل
يقــدم معلومــات عــن كميــة الهيموغلوبيــن واألنــواع المختلفــة 
لخاليــا الــدم، مثــل كريــات الــدم الحمــراء. تكــون كريــات الــدم 
المصابيــن  األشــخاص  دم  فــي  قليلــة  الســليمة  الحمــراء 
بالثالســيميا، ويكــون الهيموغلوبيــن تحــت المعــدل الطبيعــي.

تحاليل خاصة بالهيموغلوبين:	 
الــدم، فاألشــخاص  عينــة  فــي  الهيموغلوبيــن  أنــواع  تقيــس 
المصابــون بالثالســيميا لديهــم مشــاكل فــي سالســل بروتيــن 

ألفــا أو بيتــا جلوبيــن للهيموغلوبيــن.

تشــخص الثالســيميا المتوســطة والشــديدة عادة منذ الطفولة 
المبكــرة بســبب العالمــات واألعــراض التــي تتضمــن فقــر الــدم 

الحــاد الــذي يظهــر فــي الســنتين األولــى مــن حيــاة الفــرد.

سادسًا: العالج
هل العالج الطبي ضروري؟

نعم.

عالجات أنيميا البحر المتوسط؟
قــد تظهــر األعــراض البســيطة لــدى كاًل مــن حاملــي األلفــا 
أو بيتــا ثالســيميا أو المصابيــن بهــا وقــد اليعانــون مــن أيــة 
أعــراض، وبالتالــي فهــم يحتاجــون للقليــل مــن العالجــات وقــد 

مطلقــًا. اليحتاجونهــا 



الثالسيميا المعتدلة أو الشديدة:
يعتمــد األطبــاء لعالجهــا علــى ثالثــة معاييــر: نقــل الــدم، وإزالــة 
 Folic  وأخــذ حمــض الفوليــك Chelation الحديــد مــن الــدم
Acid Supplements، كمــا تــم تطويــر وتجريــب عالجــات أخــرى 

ولكنهــا قليلــة االســتعمال.

العالج بنقل الدم
ــن  ــدم الحمــراء العــالج الرئيســي للمصابي ــات ال ــر نقــل كري يعتب
بالثالســيميا المعتدلــة والشــديدة، عــن طريــق إبــرة فــي الوريــد 
تعطــي خاليــا الــدم الحمــراء الصحيــة مــع هيموغلوبيــن طبيعــي، 
ــاج المريــض  ــًا، يحت ــوم تقريب ــدم الحمــراء 12٠ ي ــا ال تعيــش خالي
بعدهــا إلعــادة نقــل الــدم لتبقــى كريــات الحمــراء بحالــة ســليمة.

يحتــاج مريــض الهيموغلوبيــن H أو البيتــا ثالســيميا المتوســطة 
أو  بعــدوى  كاإلصابــة  الحــاالت  بعــض  فــي  الــدم  نقــل  إلــى 
بمــرض آخــر، ويتســبب ذلــك بالمتاعــب إذا كان المريــض يعانــي 

مــن فقــر دم.
 Cooley’s Anemia الكبــرى  ثالســيميا  البيتــا  مريــض  أمــا 
فيحتــاج لنقــل دم منتظــم كل أســبوعين إلــى أربعــة أســابيع 
ــن فــي مســتوياتها  ــدم الحمــراء والهيموغلوبي ــات ال لتبقــى كري
الطبيعيــة، وعندهــا يشــعر المريــض بالتحســن وزيــادة النشــاط.

العالج بإزالة الحديد من الدم
إن هيموغلوبيــن كريــات الــدم الحمــراء غنــي بالحديــد، وبالتالــي 
يســبب نقــل الــدم المنتظــم زيــادة الحديــد فــي الــدم، مايســبب 

تلــف القلــب والكبــد وأجــزاء أخــرى مــن الجســم.
ولمنــع هــذ التلــف يتــم اســتخدام نوعــان مــن األدويــة إلزالــة 

ــدم: ــد مــن ال الحدي
Deferoxamine دواء ســائل ُيعطــى ببطــئ مــن تحــت الجلــد 	 

عــادة مــع مضخــة صغيــرة تســتعمل ليــاًل، يأخــذ هــذ العــالج 
وقتــًا وقــد يســبب األلــم البســيط.

فــي 	  واحــدة  مــرة  تؤخــذ  حبــوب  مجموعــة   Deferasirox
اليــوم.

Deferiprone حبوب تؤخذ بالفم.	 

Folic Acid Suplements العالج بحمض الفوليك
الحمــراء  الــدم  بنــاء كريــات  عــن فيتاميــن يســاعد فــي  عبــارة 
ــة  ــدم أو إزال ــى جانــب نقــل ال ــة، قــد يحتاجــه المريــض إل الصحي

الحديــد مــن الــدم.

العالجات األخرى للثالسيميا
مــن  اســتعمااًل  أقــل  أخــرى  عالجــات  وتطويــر  تجريــب  تــم 

مثــل: ســابقًا،  ذكــرت  التــي  العالجــات 

زراعة النخاع:



زراعــة الخاليــات الجذعيــة للنخــاع هــي عمليــة اســتبدال الخاليــا 
الســاللية المعيبــة بخاليــا ســاللية ســليمة مــن شــخص متبــرع، 
ــج  ــاع العظــم تنت ــد داخــل نخ ــا توج ــا الســاللية هــي خالي والخالي

ــدم األخــرى. ــا ال ــواع خالي ــدم الحمــراء وأن ــات ال كري

زراعة الخلية الساللية:
هــي العــالج الوحيــد للثالســيميا، ولكــن عــددًا قليــاًل مــن مرضــى 
الثالســيميا الكبــرى يجــدون خاليــا مطابقــة لهــا ضمــن المتبرعين 

ويجازفــون بعمــل هــذه الزراعــة.

العالجات المستقبلية الممكنة للثالسيميا
يعمــل العلمــاء إليجــاد عالجــات جديــدة للثالســيميا كإدخــال 
جيــن الهيموغلوبيــن الطبيعــي إلــى الخاليــا الســاللية فــي نخــاع 
العظــم، ممــا يســاعد المرضــى فــي إنتــاج كريــات دم حمــراء 

ســليمة وهيموغلوبيــن طبيعــي.

كمــا تتــم دراســة طــرق تحفيــز إنتــاج الهيموغلوبيــن الجنينــي 
Fetal Hemoglobin  بعــد الــوالدة حيــث يتوافــر هــذا النــوع مــن 

ــة وحديثــي الــوالدة.  الهيموغلوبيــن فــي األجن
قــد يعــوض إنتــاج كميــات أكبــر مــن الهيموغلوبيــن الجنينــي 

نقــص الهيموغلوبيــن الســليم لــدى البالغيــن.

مضاعفات الثالسيميا
تتضمن المضاعفات المحتملة للثالسيميا مايلي:

تراكم الحديد.	 
النقــل 	  نتيجــة  الفيروســات  بعــض  انتقــال  مــن  العــدوى 

للــدم. المتكــرر 
تشوهات العظام.	 
تضخم الطحال.	 
تباطؤ معدالت النمو.	 
مشاكل في القلب.	 
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