ثالثيميـا نوع ألفـا )(Alpha (α) thalassaemia
ما هي الثالثيميـا نوع ألفـا

العـالج

الثالثيميا هي مجموعة اضطرابات أو خلل في الدم تؤثر في إفـراز
مادة الهيموغلوبين .والهيموغلوبين هو مادة بروتينية في الدم تنقل
األوكسجين إلى سائر أنحاء الجسم.

يمكن أن يحتاج الناس المصابون بمرض هيموغلوبين هـ إلى عمليات
نقـل دم لتصحيح فقر الدم .ليس هناك عالج نهائي أو شفاء من مرض
بارتس هايدروب فيتاليس.

الثالثيميا تنتقل من أحد الوالدين إلى أبنائهم في الجينات الوراثية التي
تنقل معلومات عن الصفات اإلنسانية مثل لون العينين ولون الشعر
وحالة الهيموغلوبين أو اليُحمُر.

صحة األشخاص الذين يحملون الثالثيميا

الثالثيميا وراثية.
الثالثيميا ليست ُمعدية.
الثالثيميا ال تنتقل بواسطة الجراثيم.
أحياناً تحدث تغييرات في الجينات الوراثية ينجم عنها حاالت طبية،
وتحدث هذه التغييرات في جينات غلوبين ألفا في الثالثيميا نوع ألفا:
• يرث الشخص عاد ًة  4جينتات غلوبين نوع (أ  )αتلزم إلفراز مادة
ألفا البروتينية في الهيموغلوبين.
ً
حامال لجينتين ( )2أو ( )3من جينات غلوبين ألفا
• قد يكون الشخص
األربعة إلفراز الهيموغلوبين .ويعرف هذا الشخص بإنه ناقل (أي
هذه الحالة موجودة في جسمه) للثالثيميا ألفا وصحته جيدة.
• الشخص الناقل يمكن أن ينجب ً
طفال مصاباً بمرض هيموغلوبين هـ
)( (Hأو مرض بارتس هايدروب فيتاليس) إذا كان الطرف اآلخر
(زوجته/زوجها) أيضاً يحمل أنواعاً معيّنة من الثالثيميا ألفا.
ً
حامال لجينة غلوبين ألفا ( )1فقط من أصل
• عندما يكون الشخص
ً
األربعة ،يكون مصابا بمرض هيموغلوبين هـ  Hويحتاج لعناية
طبية بشكل منتظم .وقد يعاني المصابون بمرض هيموغلوبين هـ
من فقـر دم دائـم طول الحياة يتراوح بين خفيف ومعتدل ،وأحياناً
يكون خطيراً.
• عندما تكون جينات غلوبين ألفا مفقـودة لدى الشخص وغير موجودة
في دمه ،يكون مصاباً بمرض خطير إسمه مرض بارتس هايدروب
فيتاليس الذي يؤثر في الجنين في مرحلة طويلة قبل والدتـه تؤدي
إلى وفاته خالل الحمل أو في فترة قصيرة بعد والدته .هذا المرض
مميـت وخطير للطفل واألم أيضاً خالل الحمل.

األشخاص الذين يحملون في جسمهم الثالثيميا يمكن أن تكون صحتهم
جيدة .ولكن يلزم أن يعرف طبيبهم أنهم يحملون الثالثيميا.

الثالثيميا ألفا وتنظيـم األسرة
إن الجينات الوراثية للثالثيميا شائعة بين الشعوب من أصول آسيوية،
إضافة إلى األصول األفريقية ،و الشرق أوسطية ،ومنطقة البحر األبيض
المتوسط.
ويجب أن يف ِّكر األزواج الذين ينوون تأسيس عائلة ،أو عندما تكون
المرأة في أول فترة من حملها ،بإجراء فحص دم لمعرفة ما إذا كانوا
حاملين للجينة إذا كان أصلهم من بين الشعوب المذكورة أعاله ،أو إذا
كان األب فقط أو األم فقط من هذه الشعوب ،أو إذا كان في عائلتهم خلل
ً
طفال
وراثي في الدم أو فقر دم ،من أجل أن يعلموا إذا كانوا سينجبوا
مصاباً باضطراب أو خلـل وراثي في الـدم.
المعرضين إلنجاب طفل مصاب.
وهناك خيارات متاحة أمام هؤالء
َّ
يمكن تشخيص حالة الجنين باكراً حتى في األسبوع  12من فترة الحمل.
وبعد ذلك هناك إمكانية التفكير بإنهاء الحمل إذا كان ذلك مالئماً .يستطيع
المساعدَة (كاإلستعانة
الناس أن يتبنوا طفل أو أن يفكروا بطرق اإلنجاب
َ
ببيوض أو حيوانات منوية من ناس متطوّعين يعرفونهم أو من غرباء).
أما البعض فيختار إبقاء الجنين والمخاطرة من حيث إنجاب طفل قد يكون
مصاباً .يمكن مناقشة كل هذه الخيارات مع المرشد المختص بالوراثيات.
يقدر طبيبكم المحلي الترتيب للفحوصات لكم أو يمكنكم أن تتصلوا أنتم
بالمستشفيات المدرجة في آخر هذه النشرة.

معلومات هامة لعائلتكـم
إذا كنت تحمل أو تنقل الثالثيميا ألفـا ،فقد يكون أفراد العائلة اآلخرين
ومعرضين لخطر إنجاب أطفال مصابين بنوع
أيضاً حاملين للثالثيميا
ّ
خطير من الثالثيميا ألفا .نوصي بأن يخضع جميع أفراد العائلة وشركاء
ً
أطفاال.
حياتهم أيضاً للفحص لمعرفة وضعهم قبـل أن ينجبوا هم
ويجري فحص الحمض النووي  DNAلفحص ما إذا كان الشخص
يحمل ثالثيميا ألفا.

)ALPHA (α) THALASSEMIA – ARABIC (SUDANESE

احتماالت إنجاب طفـل مصاب بثالثيميا ألفـا ()α thalassaemia
الرسم  :1الوالدان الناقالن لديهما جينتين ( )2غلوبين α
الشخص الناقل
لديه جينتين
( )2غلوبين α
)(--/αα

الشخص الناقل
لديه جينتين
( )2غلوبين α
)(--/αα

الشخص الناقل لديه
المصاب بمرض بارتس
هيدروبس فيتاليس لديه  4جينات جينتين ( )2غلوبين α
)(--/αα
غلوبين  αمفقودة أو ناقصة
(سليم)
)(--/--
(مرض خطير)

الشخص غير الناقل لديه 4
جينات غلوبين (αα/αα) α
(سليم)

في كل مرة تحمل المرأة فيها ،هناك اإلحتمال التالي للزوجين:
•  1من  4احتمال إنجاب طفل ليس ً
ناقال للثالثيميا ألفا.
•  2من  4احتمال إنجاب طفل ناقل يحمل الجينة ولكنه سليم.
•  1من  4احتمال اإلصابة بمرض بارتس هيدروبس فيتاليس.
الرسم  :3الوالدان الناقالن لديهما جينتين ( )2غلوبين .α
الشخص الناقل
لديه جينتين
( )2غلوبين α
)(-α/-α

مصاب بمرض هيموغلوبين هـ
لديه 1جينة 1غلوبين (--/-α) α
(مرض معتدل متبدِّل)

الرسم  :2الوالدان الناقالن لديهما  2و 3جينات غلوبين .α
الشخص
الناقل لديه
جينتين ()2
غلوبين α

الشخص الناقل الشخص الناقل لديه الشخص غير الناقل
مصاب بمرض
هيموغلوبين هـ لديه جينة لديه جينتين ( 3 )2جينات غلوبين  αلديه  4جينات غلوبين
(αα/αα) α
)(-α/αα
1غلوبين  (--/-α) αغلوبين (--/αα) α
(سليم)
(سليم)
(سليم)
(مرض معتدل متبدِّل)

في كل مرة تحمل المرأة فيها ،هناك اإلحتمال التالي للزوجين:
•  1من  4احتمال إنجاب طفل ليس ً
ناقال للثالثيميا ألفا.
•  2من  4احتمال إنجاب طفل ناقل يحمل الجينة ولكنه سليم.
•  1من  4احتمال إنجاب طفل مصاب بمرض هيموغلوبين هـ.

جهات إتصال مفيدة

الشخص الناقل
لديه جينتين
( )2غلوبين α
)(--/αα

الشخص الناقل لديه 3
جينات غلوبين (-α/αα) α
(سليم)

في كل مرة تحمل المرأة فيها ،هناك اإلحتمال التالي للزوجين:
•  2من  4احتمال إنجاب طفل ناقل سليم.
•  2من  4احتمال إنجاب طفل مصاب بمرض هيموغلوبين هـ ).(H

Thalassaemia Society of NSW
PO Box M120
CAMPERDOWN NSW 2050
Level 7 King George V Building
Missenden Road
CAMPERDOWN NSW 2050
هاتف+61 2 9550 4844 :
موبايل0400 116 393 :
www.thalnsw.org.au
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قسم مبحث الدم

High Street, Randwick NSW 2031
هاتف+61 2 9382 1111 :

Thalassaemia Australia Inc.
333 Waverley Road
Mount Waverley VIC
AUSTRALIA 3149
© Thal Aust Inc. and Southern Health, 2005-2009

الشخص
الناقل لديه 3
جينات غلوبين
(-α/αα) α

مستشفى ليفربول

)(Liverpool Hospital

قسم مبحث الدم
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هاتف:
+61 3 9888 2211
فاكس:
+61 3 9888 2150
إيمايل:
info@thalassaemia.org.au
موقع اإلنترنتwww.thalassaemia.org.au :

ورقة المعلومات  – 12آخر تحديث مايو 2010

