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 الثاالسیمیا

مرض الثاالسیمیا من االمراض الوراثیة لفقر الدم و الذی یولد الشخص المصاب عن طریق زواج شخصین 

ین حامل ئلبروتناقلین. عند کل نوعی الثاالسیمیا ( الفا و البیتا) و بسبب حدوث نقص عند جین المولد 

االکسیجین فی الدم ( الهموغلوبین) و حسب حدة المرض قد یصاب االشخاص بفقر الدم او یعتمدوا علی 

 اخذ الدم و قد یعانوا طیلة حیاتهم من الصعوبات و المشاکل الطبیة و الصحیة.

ج و انجاز فی البالد و عن طریق هذا البرنام ۱۹۹۷اجری برنامج الغربلة لالزواج المتقدمة فی عام 

 اختبارات المرتبطة تحدد االزواج الناقلة لهذا المرض.

 انواع الثاالسیمیا:

 ثاالسیمیا البیتا -۱

 ثاالسیمیا الفا -۲

 اضطرابات هموغلوبینیة اخری   -۳

 ثاالسیمیا البیتا:

 : قد یرث الجینات السالمة من الوالدینالطفل السالم

 االم: قد یرث الجینات الناقصة من االب و الطفل الناقل

: یرث کل الجینات الناقصة من االم و االب. االشخاص المصابون (الثاالسیمیا الطفل المصاب

 الکبری) یعتمدوا علی اخذ الدم.

طبع عند بعض االشخاص قد تکون حدة المرض اقل و عادة لم یحتاجوا الی حقن الشهری للدم. لبا

طی او انترمدیا. هوالء لدیهم صعوباتهم سیمیا الوسهوالء االشخاص قد یطلق علیهم المصابین بالثاال

 الخاصة.
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 مالحظة:

 االستشارة الوراثیة لناقلی البیتا ثاالسیمیا قبل و بعد الزواج لها اهمیة خاصة

    

و   (CBC): الناقلی الثاالسیمیا قد یحددوا طبقا لنتائج اختبارات الدم ثاالسیمیا الفا

انجاز اختبار الوراثی و وفقا لالستشارة الوراثیة. االشخاص و  الکتروفورز(کهربائی) الهموغلوبینیا 

 قبل الزواج و فی مراکز الصحة فی البالد قد یکونوا تحت اختبار مرض الثاالسیمیا.

 قد یکون مرض ثاالسیمیا الفا علی نوعین: 

 (Severe)  ثاالسیمیا الفا الحادة

  (Mild)ثاالسیمیا الفا الخفیفة 

 

 لة اللفا ثاالسیمیا الحادة فی کل حمل یحتمل والدة ولید مع هذه الحاالت:مع زواج االزواج الناق

 الفا ثاالسیمیا الحادة بدون ای عالئم ( کالوالدین) -۱

) و الذی یکون علی حالتین هی المعتمدة علی اخذ (H Hdiseaseوالدة ولید مع مرض ال  -۲

 ه الحالة من المرض).الدم  و الخفیفة ( انجاز اختبار الوراثی قد یکون من الضروری لهذ

والدة ولید یفقد جین الفا و بعد ذلک بسبب فقر الدم الحاد قد یمیت قبل او بعد الوالدة.( اال  -۳

باخذ المنسق للدم). الحمل و الوالدة لهذه االمهات و مع هذه الظروف قد تکون مع مشاکل 

 عدیدة.

االطباء قد یعطوا االرشادات للثاالسیمیا انواع اخری و فی حالة نقل االزواج مراکز الصحة او 

 الالزمة.
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 تحدید قبل الوالدة

 ضرورة انجاز االختبارات قبل الوالدة:

افضل طریق للوقایة من االمراض الوراثیة الن لحد االن لم یکن عالج  (PND)تحدید قبل الوالدة 

االمراض فی نهائی لالمراض الوراثیة لهذا السبب تحدید قبل الوالدة افضل طریق من اندالع هذه 

 المجتمع.

التحدید فی حینه و قبل الوالدة خاصة عند اشهر الثالثة االولی من الحمل قد یسمح لالزواج ان 

 یتخذوا قرارا صحیحا علی استدامة الحمل او االجهاض.

 للثاالسیمیا ( المرحلة االولی)  تحدید قبل الوالدة

یوصی لالزواج الناقلة و قبل ان یتخذوا ای قرار للحمل ان یراجعوا المختبر حتی و بدون ای  

ضغط  من عدم توفر الوقت و بالنظر الی حاالت التی تستغرق مدة طویلة العطاء النتیجة و 

تحدید النهائی لحاالت الوراثیة لشخص الناقل و الفصل من االشخاص المشتبه بنقلهم قد یبین لهم 

و قد تعطی للعوائل االرشادات الالزمة حول هذا  (PND)ورة انجاز احتبارات قبل الوالدة ضر 

 المرض.

 تحدید الثاالسیمیا قبل الوالدة ( المرحلة الثانیة)

عندما تکون العائلة قد راجعت المختبر للمرحلة االولی و قد حددت لهم نتیجة اختبار المرحلة 

المختبر حین الحمل یوصی لهم قبل ان یراجعوا المختبر و من االولی و یریدون المراجعة الی 

اسبوع الثامن حتی العاشر من الحمل ان یاخذوا السونار او الموجات فوق الصوتیة من الجنین 

حتی یحدد عمر الدقیق للجنین. نهایة اسبوع العاشر من الحمل افضل وقت الخذ العینة من الجنین 

 لحجز الوقت لهذا االختبار.و من الضروری االتصال بالمختبر 

 تحدید الثاالسیمیا قبل الوالدة ( المرحلة االولی و الثانیة)
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فی حالة مراجعة العائلة للمرة االولی و حین الحمل و بالنظر الی قلة الوقت و مع لحوظ زمن 

) یوصی لالزواج ان یراجعوا المختبر فی اسابیع االولی من ۱۸الشرعی لالجهاض ( نهایة اسبوع 

حمل حتی لم تکن العائلة تحت ای ضغط و قبل وصول زمن اخذ العینة من الجنین و فی ال

 . و اتم المرحلة االولی تدرس صحة و وضعیة الجنین بادق

 بای اسلوب و بای تقنیة تحدد الثاالسیمیا؟

النجاز اتم و ادق التحدید هذا المرکز یستخدم اسالیب متنوعة و متزامنة یسعی لتصدیق و التاکد 

مع اسالیب متنوعة ک  ARMS PCR,Sequencing,MLPAن النتائج الصادرة. تقنیة ال م

STRs,RFLPs,VNTRs .قد تساعد فی اعطاء النتائج الدقیقة 

 حالة للثاالسیمیا. ۴۰۰۰حتی االن هذا المرکز قد حدد حول  ۲۰۰۰منذ عام 

PGD  او تحدید قبل الغرس للثاالسیمیا 

و قبل الحمل لالطمئنان  PGDالعوائل التی لدیها طفل مصاب بهذا المرض یقدروا ان یستخدموا تقنیة ال 

من صحة جنینهم التالی. باستخدام هذا االسلوب من االختبار لم تنقل االجنة المصابة الی رحم االم لهذا 

 السبب لم یحتاج الی اسلوب االجهاض.

 


