
الثال�صيميا هو اأحد اأمرا�ض الدم الوراثية، وينجم عن غياب اأو 
انخفا�ض اإنتاج الهيموغلوبني )بروتني يف كريات الدم احلمراء(. 
ي�صار  )�صال�صل(  فرعيتان  وحدتان  هيموغلوبني  جزيء  ولكل 
موّرثات  جمموعة/عنقود  وتتحكم  وبيتا.  بـاألفا  عامة  اإليهما 
الغلوبني األفا يف اإنتاج �صال�صل األفا، بينما يتحكم عنقود موّرثات 
الغلوبني بيتا يف اإنتاج �صال�صل بيتا. ويحدد النق�ض يف اأي منهما 

نوع الثال�صيميا الناجمة )اإّما األفا اأو بيتا(.

الثال�صيما، بنوعيه األفا وبيتا، هو من اأكرث ال�صطرابات الوراثية 
الثال�صيميا م�صكلة �صحّية ُكربى، فقد  العامل. وميّثل   �صيوًعا يف 
اأو التي  اأعلى معدلت لالإ�صابة به يف املناطق التي كانت  �ُصّجلت 
املتو�صط  البحر  )كحو�ض  املالريا  لطفيلي  معّر�صًة  تزال  ل 

واأوقيانو�صيا والأمريكيتني واأفريقيا(.

حتدث  الطفرات  فاإن  األفا  النوع  من  الثال�صيميا  حالة  ويف 
الأعرا�ض  من  �صل�صلة  عنها  وين�صاأ  األفا  الغلوبني  مورثات  يف 
ال�صريرية.  ففقدان مورثة واحدة يخفف ب�صكل �صئيل من اإنتاج 
دم  خاليا  اإنتاج  عليه  فيرتتب  جينتني  فقدان  اأما  األفا،  الغلوبني 
حمراء �صغرية، ويف اأق�صى احلدود حالة خفيفة من فقر الدم من 
دون التاأثري على نوعية احلياة ب�صفة عامة يف اأي من احلالتني 
املذكورتني. اأما فقدان ثالث ن�صٍخ من مورثات الغلوبني األفا فينتج 
الطحال  وت�صخم  الدم،  فقر  ي�صبب  والذي   HbH مر�ض  عنه 
واأحياًنا ت�صوهات عظمية.  الريقان،  والكبد، وحالة معتدلة من 
واأما فقدان مورثات الغلوبني األفا الأربع فينتج عنه حالة قاتلة 
توؤدي لـموت الأجنة وُت�صّمى َمَوُه اجَلنني بالهيموغلوبني بارت�ض.

بعد  الأعرا�ض  فتظهر  بيتا  النوع  من  الثال�صيميا  حالة  يف  اأما 
الولدة بـ ٦ اإىل ٢٤ �صهًرا، وتعتمد �صدة احلالة على نوع الطفرة، 
بيتا،  �صال�صل  تكون  دون  ول  حَتُ )بيتا-�صفر(  الطفرات  فبع�ض 
ويف  بيتا.  �صال�صل  بع�ض  بتكّون  ي�صمح  )بيتا+(  اآخر  والبع�ض 
احلالت ال�صديدة من ذلك املر�ض يتمدد نخاع العظام يف حماولة 
للتجاوب مع احلاجة اإىل خاليا دم حمراء جديدة، الأمر الذي 
اإىل  متو�صطة  بني  ما  الهيكلي  اجلهاز  يف  ت�صوهات  ظهور  ي�صبب 

فاإن  الثال�صيميا،  عالج  اأُهمل  واإذا  اآلم.  حدوث  وكذا  �صديدة، 
يتمكنون  ول  يوم  بعد  يوًما  �صحوًبا  يزدادون  امل�صابني  الأطفال 
من ال�صتمرار بالعي�ض اأكرث من عّدة اأعوام. وتظهر لدى مري�ض 
ونوبات  وتهّيج،  اإ�صهال،  وحالت  التغذية،  يف  م�صاكل  الثال�صيميا 
العظام،  وه�صا�صة  ال�صيقان،  يف  وتقرحات  احلّمى،  من  متكررة 
وم�صاعفات تخرثيه، وانتفاخ متنامي يف البطن ناجت عن ت�صخم 

الطحال والكبد.

عوامل الخطورة

تزداد احتمالية حمل �صفة  الثال�صيميا )األفا وبيتا( لدى الب�صر 
املتحدرين من منطقة البحر املتو�صط )مبا يف ذلك �صمال اأفريقيا 
ب�صكان  باملقارنة  وذلك  اآ�صيا،  �صرقي  وجنوب  املتو�صط(  و�صرق 

املناطق الأخرى يف العامل.

ويتطلب ظهور الثال�صيميا من النوع بيتا يف غالبية احلالت انتقال 
مورثتني معيبتني للغلوبني بيتا من الأبوين اإىل ال�صخ�ض امل�صاب.  
ن�صخة طافرة وحيدة من تلك اجلينة  اأن مت توريث  فاإذا حدث 
بالثال�صيميا  احلالة  تلك  وت�صمى  املر�ض،  اأعرا�ض  تظهر  ل  فقد 
ال�صغرى، وعليه يكون ال�صخ�ض حاماًل ل�صمة املر�ض ولي�ض م�صاًبا 
اأكرث تعقيًدا نظًرا  األفا فهو  النوع  اأما توريث الثال�صيميا من  به. 
ل�صرتاك عدٍد اأكرب من املورثات يف حدوثه )١-٤ ن�صخ من جينة 
الغلوبني األفا(. ويعترب وجود حالت عائلية م�صابة بالثال�صيميا 
الطبية  ال�صت�صارة  لطلب  الفرد  حتث  التي  الدوافع  اأهم  اأحد 

نظًرا لحتمال حمل �صمة مر�ض الثال�صيميا )األفا اأو بيتا(.

التشخيص والعالج

)فيما  جدًا  مبكر  وقت  يف  الثال�صيميا  ت�صخي�ض  يبداأ  اأن  ميكن 
وطرق  و�صائل  با�صتخدام  وذلك  احلمل(،  من  اأ�صبوعًا   ٩-١١ بني 
مثل اأخذ عينات من امل�صيمة، كذلك ميكن حتليل ال�صائل ال�صلوي 
عن  الك�صف  ميكن  وكذلك   ،٢٠ اإىل  ال١٦  احلمل  اأ�صابيع  خالل 

الثال�صيميا من خالل تعداد الدم الروتيني.

الثالسيميا
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حيث  من  جدواه  بيتا  النوع  من  للتال�صيميا  املبكر  العالج  اأثبت 
حت�صني حياة املر�صى. ويعد نقل الدم على املدى الطويل و�صيلة 
غري جراحية فاعلٍة خلف�ض حّدة فقر الدم. ولكن يت�صبب تكرار 
عمليات نقل الدم يف زيادة تركيز معدن احلديد يف اجل�صم والذي 
ي�صعب طرحه مما يوؤدي اإىل تلف عدد من الأع�صاء الداخلية. 
اأدوية  بوا�صطة  احلديد  تكليب  اأ�صلوب  تطبيق  اعتماد  يتم  لذا 
ة ملنع تراكم احلديد يف اجل�صم. ويف ال�صنوات الأخرية اأثبت  خا�صّ
زرع نخاع العظم جناًحا لدى كثري من املر�صى امل�صابني بالثال�صيميا 
من النوع بيتا لأن هذه الزراعة توؤدي اإىل توقف اعتماد املري�ض 
على نقل الدم اإليه. ويوؤدي اإهمال عالج الثال�صيميا من النوع بيتا 
يف النهاية اإىل الوفاة، وعادة ما يحدث ذلك ب�صبب تعطل ع�صلة 
القلب. لذا ينبغي الهتمام بالفح�ض الوراثي، وطلب ال�صت�صارة 
ذلك  من  الوقاية  اأجل  من  الولدة  قبل  ما  وفح�ض  الوراثية، 
املر�ض وعالجه. وحققت برامج الوقاية يف بع�ض بلدان حو�ض 
البحر املتو�صط، مثل قرب�ض ن�صبة جناح يف الوقاية تفوق ٨٠٪ 

عند حديثي الولدة.

الثالسيميا في العالم العربي

دول  كافة  يف  متوّطنة  اأمرا�ض  وبيتا  األفا  بنوعيها  الثال�صيميا 
القدمي  التواجد  اإىل  ذلك  يرجع  وقد  تقريبًا،  العربي  العامل 
وقد  الأقارب.  زواج  ظاهرة  وانت�صار  املنطقة  يف  املالريا  لطفيلي 
بينت الدرا�صات مدى ارتفاع ن�صب انت�صار الثال�صيميا األفا يف عمان 
)٣٩٪( والبحرين )٢٤٪( وال�صعودية )١٦٫٣-٢٨٪( والإمارات 
ن�صب  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ول   .)٪١٦٫٥( املتحدة  العربية 
انت�صار هذا املر�ض احلقيقية يف الإمارات رمبا تكون اأعلى من ذلك 
ن�صبة  اأن  بينت  موؤخًرا  اأجريت  التي  الدرا�صات  اأحد  لأن  وذلك 
وباملقابل   .)٪٤٩( ال�صكاين  املجموع  ن�صف  تقارب  املر�ض  حملة 
األفا  ملر�ض  اأقل  انت�صار  معدلت  لديها  املنطقة  يف  دول  هناك 
يخ�ض  مبا  اأما   .)٪٤٫٦( والكويت   )٪٣٫٢( قطر  مثل  ثال�صيميا 
اإىل  ت�صري  وهي  قليلة  الإح�صائيات  فاإن  ثال�صيميا،  البيتا  مر�ض 

كون معدلت النت�صار ترتاوح بني ١٫٥- ٨٫٥٪. 

لدرا�صات  بيتا  النوع  من  للثال�صيميا  اجلزيئي  الأ�صا�ض  خ�صع 
من  اأكرث  على  التعرف  ومت  العربية،  الدول  خمتلف  يف  وا�صعة 
�صتني طفرة يف مورثة الغلوبني بيتا لدى املر�صى العرب امل�صابني 
يف  اأجريت  حديثة  وراثية  درا�صة  واأو�صحت  بيتا.  بالثال�صيميا 
دبي وجود ٥١ طفرة بني �صكان الإمارات العربية املتحدة. وكما 
هو متوقع فاإن لكل دولة عربية طيفها اخلا�ض بالطفرات، فقد 
اأخرى  طفرات  بينما  البلدان،  معظم  يف  الطفرات  بع�ض  تظهر 
تكاد تكون حمدودة اإقليمًيا، وهذا حافز مهم لإجراء املزيد من 

الدرا�صات حول الأ�صول التاريخية للمر�ض يف املنطقة.
الإ�صابة  معدلت  تخفي�ض  اأجل  من  جبارة  جهود  ُتبذل 
الفح�ض  برامج  تطبيق  اأدى  اإذ  العربية،  الدول  يف  بالثال�صيميا 
وفر�ض  والأطفال  اجلدد  املواليد  على  املر�ض  لهذا  ال�صامل 
الفح�ض الوراثي على املقبلني على الزواج اإىل الو�صول اإىل نتائج 
املقبلني  جُترب  برامج  تبّني  مت  مثاًل  فل�صطني،  ففي  جًدا.  فعالة 
على الزواج على اإجراء هذا الفح�ض قبل اإ�صدار وثيقة الزواج 
الر�صمية، وقد �صاهم هذا الإجراء يف التقليل من عدد الزيجات 
بني الأ�صخا�ض احلاملني ل�صفة هذا املر�ض مما اأّدى اإىل انخفا�ض 
عدد املواليد امل�صابني. اأما يف دبي فقد حقق برنامج ال�صتق�صاء 
قبل الزواج جناًحا باهًرا يف تقلي�ض عدد املواليد الذين يعانون 

من الثال�صيميا بيتا الكربى.
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