ثالثيميـا نوع بيتـا ()Beta (β) thalassaemia
ما هي الثالثيميـا نوع بيتـا
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.
الثالثيميا تنتقل من الوالدين إلى أبنائهم في الجينات الوراثية التي تنقل
معلومات عن الصفات اإلنسانية مثل لون العينين ولون الشعر وحالة
الهيموغلوبين أو اليُحمُر.

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 بيتا في الثالثيميا نوع بيتـا
(إف :)β
• يرث الشخص عاد ًة  4جينتات غلوبين نوع ( )βتلزم إلفراز مادة
بيتا البروتينية في الهيموغلوبين.
• قد يكون لدى الشخص تب ّدًال (بتر) في واحدة من الجينات 2غلوبين
بيتا .ويعرف هذا الشخص بإنه ناقل (أي هذه الحالة موجودة في
جسمه) للثالثيميا بيتا وصحته جيدة .قد يستخدم الطبيب عبارة
”ثالثيميا بيتا صغرى”( ) (thalassaemia ß minorلكن
المعنى هو نفسه.
• الشخص الناقل يمكن أن ينجب ً
طفال مصاباً بثالثيميا بيتا الكبرى إذا
كان الطرف اآلخر (زوجته/زوجها) يحمل أيضاً ثالثيميا بيتا.
• عندما يكون الشخص لديه تب ّدالت (بتر) في جينتي 2غلوبين
بيتا يكون مصاباً بمرض خطير يعرف بثالثيميا بيتا الكبرى
) ،(thalassaemia majorيسبّب فقـر دم خطير يتطلّب عالجاً
ِ
مدى الحياة.

عـالج الثالثيميا بيتا الكبرى
يمكن أن يحتاج الناس المصابون بمرض هيموغلوبين هـ إلى عمليات
يسبّبها عالجهم تراكم
نقـل دم لتصحيح فقر الدم .ومن المضاعفات التي ِ
ّ
فائض من مادة الحديـد ولكن يمكن الوقاية من ذلك والتحكم في فائض
الحديد بواسطة الدواء.

صحة األشخاص الذين يحملون الثالثيميا بيتا
الكبرى
األشخاص الذين يحملون الثالثيميا يمكن أن تكون صحتهم جيدة .ولكن
يفـرق بين فقر الدم الناتج عن هذه الحالة وبين
يلزم أن يعرف بذلك لكي ِّ
فقر الدم الناتج عن انخفاض معدل الحديد في الجسم.

الثالثيميا بيتا وتنظيـم األسرة
إن الجينات الوراثية للثالثيميا بيتا شائعة بين الشعوب من الشرق
األوسط ،ومنطقة البحر األبيض المتوسط ،وشبه القارة الهندية ،وجنوب
شرقي آسيا.
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 بخلـل 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 بيتـا ،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
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احتماالت إنجاب طفـل مصاب بثالثيميا بيتـا ()β thalassaemia
الرسم  :2األب فقط أو األم فقط تحمل الثالثيميا ــ

الرسم  :1الوالدان حامالن لثالثيميا ــ
يحمل جينة 1
طبيعية وß 1
متب ِّدلة

مصاب بثالثيميا بيتا الكبرى
ألن الجينتين ( )2غلوبين ß
متب ِّدلتان
(خطير)

يحمل جينة 1
طبيعية وß 1
متب ِّدلة

ناقل لثالثيميا ß
(سليم)

غير ناقل لديه
جينتين غلوبين
 ßطبيعيتين

غير ناقل لديه جينتين
غلوبين  ßطبيعيتين
(سليم)

يحمل جينة 1
طبيعية وß 1
متب ِّدلة

ناقل لثالثيميا ß
(سليم)

غير ناقل لديه جينتين غلوبين  ßطبيعيتين
(سليم)

في كل مرة تحمل المرأة فيها ،هناك اإلحتمال التالي للزوجين:

في كل مرة تحمل المرأة فيها ،هناك اإلحتمال التالي للزوجين:

•  1من  4احتمال إنجاب طفل لديه جينتين ( )2غلوبين بيتا
طبيعيتين.

•  2من  4احتمال إنجاب طفل لديه جينتين ( )2غلوبين بيتا طبيعيتين.

•  2من  4احتمال إنجاب طفل ناقل للثالثيميا بيتا.

•  2من  4احتمال إنجاب طفل ناقل للثالثيميا بيتا.

•  1من  4احتمال إصابة الطفل بثالثيميا بيتا.

جهات إتصال مفيدة
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

مستشفى األطفال بتاع ويستميد

)(Children’s Hospital at Westmead

قسم مبحث الدم

Cnr Hawkesbury Road and
Hainsworth Street,
Westmead NSW 2145
هاتف+61 2 9845 0000 :

مستشفى األطفال بتاع سيدني

)(Sydney Children’s Hospital
High Street, Randwick NSW 2031
هاتف+61 2 9382 1111 :

Cnr Hawkesbury Rd & Darcy Rds
Westmead NSW 2145
هاتف+61 2 9845 5555 :

)(The Prince of Wales Hospital

مستشفى ليفربول

High Street,
Randwick NSW 2031
هاتف+61 2 9382 4982 :

قسم مبحث الدم

قسم مبحث الدم

مستشفى برينس أوف ويلز

قسم مبحث الدم

مستشفى رويال برنس ألفريد

)(Royal Prince Alfred Hospital

قسم مبحث الدم

)(Liverpool Hospital
Ground Floor
Cnr Elizabeth & Goulburn Street
Liverpool NSW 2170
هاتف+61 2 9828 3000 :

قسم مبحث الدم

Level 5, Missenden Road
Camperdown NSW 2050
هاتف+61 2 9515 7013 :

Thalassaemia Australia Inc.
333 Waverley Road
Mount Waverley VIC
AUSTRALIA 3149
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مستشفى ويستميد

)(Westmead Hospital

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