
 

 قبل الزواج عتالل الهيموغلوبينإفحص 

 (2نموذج الموافقة المستنيرة )

المتوسط أو الثالسيميا كما يطلق عليه في الطب،  هو مرض يُرى بشكل عام في بلدان البحر األبيض البحر األبيض فقر الدم 

التي لها سمات مثل  الدم الوراثيةهي مجموعة من أمراض و الهجرة، عن طريقفي العديد من دول العالم شر تمنوالمتوسط 

خاليا الدم الحمراء بسبب وتقليل من فعالية  في الدم والموجودة  لوبين المعيب في بنية خاليا الدم الحمراء غتخليق الهيمو

عتالل الهيموغلوبين في جميع أنحاء إمليون حامل لمرض  266بيانات منظمة الصحة العالمية، هناك حسب .المرض

 حيث يولد .ايضاخاصة الثالسيميا وفقر الدم المنجلي  مشكلة صحية مهمة في بلدنا ، تعتبر أمراض الدم الوراثيةوالعالم.

كثرة سبب ويعود  .بسبب هذا المرض مئات األطفال المرضى كل عام، وتعاني األسر والمجتمع من أضرار مادية ومعنوية

، ألناضول منذ سنواتاألجناس والثقافات المختلفة في اتعايش  ة مراض الدم الوراثية هذه في تركيا إلى حقيقب اإلصابات

يحدث في من هذه النسبة  (%70) %( حيث ان25.1)زواج األقارب يبلغ نسبة و الزواج بين األقارب.تواجد عادات و

 األمراض الوراثية في المجتمع. الى زيادةهذا الوضع مما يودي . الغالب بين أقارب من الدرجة األولى

أنواع الثالسيميا التي تظهر في  ويكون،  األب إلى الطفل من خالل الجينات ل أنواع مختلفة من الثالسيميا من األم أوتنتق

 :المصاب بهذا الشكل واألبصابة اماللجينات في األم ا حسبالطفل 

 ، وليساختبارات دم بسيطةشافها من خالل إنها حاالت من مرض الثالسيميا يمكن اكت (:حاملالثالسيميا الصغرى )نوع ال-1

هؤالء األفراد يتمتعون بصحة جيدة وال وان  طبيعية تماًما.يتميع األشخاص المصابين بحياة جيدة ولها أعراض مهمة  و

 سوى فقر الدم الخفيف. صحية يعانون من مشاكل

يكون فيها  واجالمولودين من زدث في األطفال حاد من المرض. يحالنوع الشكل يُ  (:مريضرى )نوع الكبالثالسيميا ال-2

 يمكن الكشف عن أشهر وسنتين من العمر. 6عادة بين للمرض تظهر النتائج السريرية حيث   .للمرض كال الوالدين حاملين

الشحوب والضعف وفقدان الشهية وصعوبات التغذية واألرق وانتفاخ البطن نتيجة تضخم الكبد والطحال  المرض من خالل

نتيجة  يقصور القلبالفشل او قد يتطور و مظهر نموذجي للوجه.يكون وتغيرات في العظام تبدأ من الوجه وعظام الجمجمة و

فشل القلب. إذا لم  راء عمليات نقل الدم بشكل متكرر لتجنبيجب إجو فقر الدم الشديد الذي يحدث فجأة في الفترة المبكرة.

 ، سيموت المريض في غضون بضع سنوات.يتم نقل الدم

تماًما مثل  جيدة صحية ال يكون المريص بحالة الثالسيميا  في هذا النوع  الثالسيميا الوسيطة )نوع المرض الخفيف(:-3

تطور الطبيعي دون الحاجة إلى نقل الدم النمو وال المريض في  ستمريومرض عادةً في سن متقدم، البدأ أعراض يحامليها، و

سنوات من العمر( ، فقد يحدث تضخم الكبد والطحال  4على الرغم من أنه يبدأ سريريًا في وقت الحق )بعد  بشكل منتظم.

 )تضخم الكبد والطحال( وتغيرات العظام في هذه الحاالت.

)اختبارات الدم( طبيعية ، فقد تكون هناك  HPLCو  مخطط الدم هوموغرامنتائج  ، حتى لو كانتبصرف النظر عن كل ذلك

من الضروري عالج المرضى بأفضل طريقة لكن بيرة في مكافحة المرض. والعالج الوقائي له أهمية ك ناقالت صامتة.

زرع نخاع ، ولكن اليوم ليس جميع المرضى لديهم فرصة زرع نخاع العظمهو  العالج النهائي لمرض الثالسيمياان  ممكنة.

حاليًا في العديد من البلدان  عمول به، فإن العالج الملهذا السبب .جداً  طريقة مكلفة للغاية وصعبة. وذلك بسبب كونها العظم

ميا مرًضا يمكن الوقاية ، يعتبر مرض الثالسيومع ذلك هو نقل الدم واستخالب الحديد )طريقة لتقليل مستوى الحديد في الدم(.

يمكن لشخصين مصابين بالثالسيميا بعد الزواج ،إنجاب أطفال أصحاء من خالل و .ذا المرضحاملين لهالمنه عند اكتشاف 

من وذلك  الطفل مريًضا أم يتمتع بصحة جيدةيمكن تحديد ما إذا كان  تشخيص ما قبل الوالدة )تشخيص ما قبل الوالدة(.

، ولكن من الضروري لحمليتم إجراء التشخيص قبل الوالدة في األشهر األولى من ا. فل في رحم األمخالل سحب الدم من الط

التقدم بطلب إلى مؤسسة صحية دون انتظار  والدين يجب على الو تحديد الجينات الحاملة للمرض لدى الوالدين. قبل الحمل 

إذا كان الطفل يتمتع بصحة  ،التشخيص قبل الوالدة نتيجةوحسب  الحمل من اللحظة التي يفكرون فيها في إنجاب طفل.

 ، فيمكن اتخاذ قرار بإنهاء الحمل.لحمل، أو إذا كان الطفل مريًضا، فيمكن أن يستمر اجيدة
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