ماهي مضاعفات المرض؟

ي�ؤثر تراكم احلديد باجل�سم نتيجة نقل الدم املتكرر على االع�ضاء
احليوية باجل�سم م�ؤديا اىل ق�صور يف القلب و تليف الكبد ومر�ض
ال�سكر.
ت�ضخم الطحال ون�شاطه مما ي�ؤدي اىل �سرعة تك�سر الكريات
احلمراء مما ي�ستدعي ا�ستئ�صال الطحال ,وهذا يعر�ض املري�ض
خلطورة االلتهابات لو �أجريت يف �سن مبكره.
ح�صوات يف املراره التي قد حتتاج لال�ستئ�صال اجلراحي.
ه�شا�شة العظام مما يعر�ضها للك�سور.

كلمة إلى المجتمع

يحثنا ديننا الحنيف على التراحم و التكافل فيما
بيننا  ,ومرضى الثالسيميا بحاجة الى استمراركم

كيف يتم تجنب المرض و الوقاية منه؟

الطريقة الوحيدة للوقاية من الثال�سيميا هي جتنب والدة �أطفال
م�صابني به من خالل :
اال�ست�شارة الطبية والفح�ص قبل الزواج  :اجراء املقبلني على
الزواج لفح�ص دم للت�أكد من انهما ال يحمالن الثال�سيميا يف
�آن واحد  ،وخا�صة �أن ن�سبة احلاملني للمر�ض يف بالدنا كبرية.
فح�ص اجلنني يف حالة ال�شك ب�إ�صابته بالثال�سيميا للت�أكد
من الإ�صابة واتخاذ الإجراءات الطبية الالزمة.
التقليل من ظاهرة الزواج بني الأقارب .
مر�ض الثال�سيميا  ،ك�سائر الأمرا�ض الوراثية  ،يزداد انت�شارا
يف حالة الزواج بني الأقارب  ،اذ يزيد ذلك احتمال ابراز
ال�صفات الوراثية غري ال�سائدة يف الأبناء  .ولكن هذا ال ينفي
�ضرورة �أن يقوم املقبلون على الزواج اللذين ال تربطهم �صلة
قرابة باجراء الفح�ص الطبي قبل الزواج.

بالتبرع بالدم لكي يكون متوفرا لهم و لغيرهم من
المرضى.
يحثنا ديننا أيضا على الكلمة الطيبة واالبتعاد
عن عبارات الشفقة او الكلمات الجارحة .فمرضى
الثالسيميا جزء من هذا المجتمع و نتمنى من
المؤسسات تبنّ ي قضاياهم و تقبلهم أعضاء
فاعلين في المجتمع; فلنتكاتف معا ونساندهم
لحمل األمانة .
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ماهي االعراض التي تظهر على المصاب بمرض

*ماهو الثالسيميا (انيميا البحر المتوسط)؟

الثالسيميا؟

هو مر�ض وراثي مزمن غري معد ي�صيب نخاع العظم .ينتج عنه
فقر دم حيث تكون كريات الدم احلمراء غري قادره على القيام
بوظيفتها نتيجة تك�سرها امل�ستمر قبل �أوانها.

فقـر �شديد بالدم
�ضعف يف البنية وعدم القدرة على مزاولة االن�شطة
�شحوب وا�صفرار يف اجللد و العينني من ال�سنة االوىل من العمر
ت�ضخم الطحال والكبد
تكرر الإ�صابة بااللتهابات
الت�أخر يف النمو
فقدان ال�شهية
تغري يف عظام اجلمجمة مما يجعل مالمح الوجه مميزه

ماهي انواع الثالسيميا؟

1 .1الف ��ا ثال�س ��يميا  :لها �أربعة ا�ش ��كال �س ��ريريه ترتواح بني
ال�سليم ظاهريا بدون اعرا�ض اىل احلاالت اخلطرة والتي
ت�ؤدي اىل وفاة االجنة �أو املوت بعد الوالدة.
2 .2بيت ��ا ثال�س ��يميا :وله ��ا ثالث ��ة ا�ش ��كال ت�ت�راوح ب�ي�ن
الثال�س ��يميا ال�ص ��غرى (حام ��ل املر� ��ض) والو�س ��طى
اىل الن ��وع ال�ش ��ديد( الثال�س ��يميا الك�ب�رى ) امل�ص ��حوب
بفق ��ر دم ي�س ��تدعي نقل دم با�س ��تمرار.
كيف تنتقل الثالسيما؟

ينتقل املر�ض بالوراثة من الآباء اىل الأبناء و ي�صيب الذكور
واالناث على ال�سواء ويحدث املر�ض اذا كان كال االبوين حاملني
للمر�ض �أو م�صابني به.

اذا كان كال الوالدين حاملني للمر�ض فان ن�سبة �إ�صابة الأطفال
 %25يف كل حمل.

ماهو عالج المصابين بالثالسيميا الكبرى؟

كيف يتم تشخيص المرض؟

يتم الت�شخي�ص عن طريق فح�ص خمربي خا�ص يعرف
بالرتحيل الكهربائي ( )Electrophoresisويف بع�ض احلاالت
ي�ستوجب الفح�ص اجليني لت�شخي�ص احلاملني للمر�ض .
متى تظهر اعراض المرض على المصاب
بالثالسيميا الكبرى؟

املر�ض ي�صيب االطفال يف مراحل عمرهم املبكره (� 6-3شهور)

املري�ض بالثال�سيميا بحاجة اىل نقل دم ب�شكل دوري كل 4-3
�أ�سابيع لتعوي�ضه عن كريات الدم التي تتك�سر  ،وللمحافظة على
م�ستوى مقبول من الهيموجلوبني يف دمه.
تر�سب احلديد قد يحمل ال�ضرر لأع�ضاء ج�سمه ولذلك ،
من املهم �أن يح�صل املري�ض على �أدوية ت�ساعد على طرد احلديد
الزائد من اجل�سم �أما املر�ضى الذين تكت�شف حاالتهم يف وقت
مبكر ويتلقون العالج بنقل الدم وطرد احلديد ب�شكل منتظم
بامكانهم �أن يحيوا حياتهم ب�شكل طبيعي و�أن يتجنبوا الكثري من
م�ضاعفات املر�ض
عمليات لزرع نخاع عظمي (اذا توفر املتربع املنا�سب) ،ولكن
هذه العمليات مكلفة جدا كما �أنها التلغي �أهمية تقدمي العالج
للمري�ض بال�شكل ال�صحيح ل�ضمان جناح العملية.

