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�إذن هل من �ل�رضوري �أن يقوم 

�رضيك/ة حياتي باإجر�ء �ختبار 

�لثال�سيميا؟

نعم، من �ملهم جد�ً �أن يقوم �رضيك/ة حياتك باإجر�ء �ختبار 

�لثال�سيميا �إذ� كنتما تخططان لإجناب �أطفال.

هل يتعينّ على كل فرد �آخر من �أفر�د 

عائلتي �إجر�ء �ختبار �لثال�سيميا؟

نعم، لأن بع�ض �أولدك قد يكون م�سابًا بالثال�سيميا ويتعينّ 

�أن يقومو� باإجر�ء �ختبار �لثال�سيميا. ويتعينّ �أي�سًا �أن يقوم 

ة �إذ� كانو�  �أخوتك و�أخو�تك باإجر�ء هذ� �لختبار، وخا�سنّ

يخططون لإجناب �أطفال.

�أين ميكن �أن يقومو� باإجر�ء �لختبار؟

ميكن �لرتتيب لإجر�ء فح�ض دم لتق�سي �لثال�سيميا عن طريق 

طبيب �لعائلة/طبيب عام.

كيف ميكنني معرفة �ملزيد عن 

�لثال�سيميا؟

للمزيد من �ملعلومات عن �لثال�سيميا �لرجاء �لت�سال بـ:

Thalassaemia Australia Inc. الثال�سيميا ـ ا�سرتاليا

333 Waverley Road, Mt Waverley VIC 3149
هاتف: 2211 9888 03

info@thalassaemia.org.au :بريد �إلكرتوين

www.thalassaemia.org.au :إنرتنت�

Thalassaemia Services Victoria خدمات الثال�سيميا ـ فيكتوريا

Medical Therapy Unit, Monash Medical Centre
246 Clayton Road, Clayton VIC 3168

هاتف: 2756 9594 03

Mercy Hospital for Women م�ست�سفى مري�سي للن�ساء

Genetics
 163 Studley Road, Heidelberg VIC 3084

هاتف: 4250 8458 03

Royal Women's Hospital م�ست�سفى الن�ساء امللكي

Thalassaemia Clinic
 Cnr Grattan Street and Flemington Road, Parkville VIC 3052

هاتف: 7000 9342 03  فاك�ض: 7802 9342 03

يف والية نيو �ساوث ويلز ات�سلوا بـ:

جمعية الثال�سيميا ـ نيو �ساوث ويلز

Thalassaemia Society of NSW
Level 7, King George V Building

Missenden Road, Camperdown 2050
PO Box M120 Camperdown NSW 2050

هاتف: 4844 9550 02  فاك�ض: 3517 9519 02

coordinator@thalnsw.org.au :بريد �إلكرتوين

�إذن �أنت حامل للبيتا 

ثال�سيميا �ل�سغرى ...

معلومات هاّمة لك ولعائلتك مع �لدعم بكل فخر من موؤ�س�سة 

رئي�ض بلدية ملبورن �خلريية. Ap
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ما هي �لثال�سيميا؟

�لثال�سيميا هي حالة ور�ثية توؤثر على �إنتاج �لهيموغلوبي 

)خ�ساب �لدم( وهو �مُلكونّن يف كريات �لدم �حلمر�ء �لذي ينقل 

�لأوك�سجي. وهناك نوعان للثال�سيميا ـ �لثال�سيميا �ل�سغرى 

)حامل ل�سفة �لثال�سيميا �ل�سغرى �أو �لنوع �ملتغاير �لزدو�ج( 

و�لثال�سيميا �لكربى )�لنوع �ملتماثل �لزدو�ج(.

؟ كيف �نتقلت �إيلنّ

لقد ورثتها، ويعني ذلك باأنها �نتقلت �إليك من �أحد و�لديك.

هل �ساأحملها د�ئمًا؟

نعم، لقد ولدت و�أنت حتمل �سفة �لثال�سيميا �ل�سغرى و�سوف 

حتملها د�ئمًا، ولن تزول �أو تتغرينّ �إىل ثال�سيميا كربى �أو �أية 

حالة �أخرى، وهي لي�ست ُمعدية.

هل �ستتاأثر �سحتي؟

ل، �لثال�سيميا �ل�سغرى هي و�سعية حامل للمر�ض )�سفة 

�لثال�سيميا �ل�سغرى( ول توؤثر على �سحة حاملها ولي�ست 

هناك حاجة �إىل �ملعاجلة. ولكن يتعينّ �إعالم �أي طبيب تر�ه 

باأنك حامل ل�سفة �لثال�سيميا �ل�سغرى حيث ميكن �أن يحول 

ذلك دون �إجر�ء فحو�سات دم وعالجات ل د�ع لها.

�إذ� كانت �لثال�سيميا �ل�سغرى ل توؤثر 

على �سحتي، فما هي �مل�سكلة؟

�مل�سكلة �إذ� كنت �أنت و�رضيك/ة حياتك حتمالن �سفة 

�لثال�سيميا �ل�سغرى فيمكن حينذ�ك �أن تنجبو� �أطفاًل 

م�سابي بالثال�سيميا �لكربى.

ما هي �لثال�سيميا �لكربى؟

�لثال�سيميا �لكربى هي حالة ت�سبب فقر دم �سديد.

ويعتمد �لأ�سخا�ض �مل�سابون بالثال�سيميا �لكربى على نقل دم 

ب�سكل دوري وبحاجة �إىل معاجلة دو�ئية يومية. وبدون هذه 

�ملعاجلة ميوت هوؤلء �لأ�سخا�ض من تاأثري�ت فقر �لدم خالل 

�ل�سنو�ت �لأوىل من حياتهم.

هل �لثال�سيميا �أكرث �سيوعًا عند بع�ض 

�ملجموعات �لعرقية عن غريها؟

ميكن �أن حتدث �لثال�سيميا عند �أ�سخا�ض من �أي �أ�سل عرقي، 

ولكنها �أكرث �سيوعًا عند �سعوب بلد�ن حو�ض �لبحر �لأبي�ض 

�ملتو�سط مثل قرب�ض و�ليونان و�إيطاليا وتركيا ومالطا وم�رض. 

وهي �سائعة �أي�سًا عند �لأ�سخا�ض �ملتحدنّرين من خلفيات �ل�رضق 

�لأو�سط و�سبه �لقارة �لهندية وجنوب �رضق �آ�سيا وجنوب �ل�سي.

يف ��سرت�ليا �لثال�سيميا �ل�سغرى �سائعة �حلدوث.

ملاذ� �لثال�سيميا �أكرث �سيوعًا عند هذه 

�ملجموعات �لعرقية؟

�ل�سبب غري معروف متامًا ولكن رمبا كان للثال�سيميا بع�ض 

�لتاأثري�ت �لوقائية �سد �ملالريا �لتي كانت �سائعة �أي�سًا يف هذه 

�لبلد�ن.

هل �سيتاأثر �أولدي؟

تعتمد كيفية تاأثر �لأولد على ما �إذ� كان �أحد �لأبوين �أو 

كالهما حاماًل للثال�سيميا �ل�سغرى.

)اآ( اإذا كان اأحد االأبوين فقط 

حاماًل للثال�سيميا ال�سغرى

يف كل حالة حمل هناك 

�حتمال بن�سبة 50% �إجناب 

طفل حامل للثال�سيميا 

�ل�سغرى و�حتمال بن�سبة 

50% �إجناب طفل غري 

م�ساب بالثال�سيميا.

ل يوجد خطر باإجناب طفل 

م�ساب بالثال�سيميا �لكربى.

)ب( اإذا كان كال االأبوين 

حاماًل للثال�سيميا ال�سغرى

يف كل حالة حمل هناك 

�حتمال بن�سبة 25% �إجناب 

طفل م�ساب بالثال�سيميا 

�لكربى.

هناك �أي�سًا �حتمال 

بن�سبة 25% �إجناب طفل 

غري م�ساب بالثال�سيميا 

و�حتمال بن�سبة %50 

�إجناب طفل حامل 

للثال�سيميا �ل�سغرى.
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�ل�سبب غري معروف متامًا ولكن رمبا كان للثال�سيميا بع�ض 

�لتاأثري�ت �لوقائية �سد �ملالريا �لتي كانت �سائعة �أي�سًا يف هذه 

�لبلد�ن.

هل �سيتاأثر �أولدي؟

تعتمد كيفية تاأثر �لأولد على ما �إذ� كان �أحد �لأبوين �أو 

كالهما حاماًل للثال�سيميا �ل�سغرى.

)اآ( اإذا كان اأحد االأبوين فقط 

حاماًل للثال�سيميا ال�سغرى

يف كل حالة حمل هناك 

�حتمال بن�سبة 50% �إجناب 

طفل حامل للثال�سيميا 

�ل�سغرى و�حتمال بن�سبة 

50% �إجناب طفل غري 

م�ساب بالثال�سيميا.

ل يوجد خطر باإجناب طفل 

م�ساب بالثال�سيميا �لكربى.

)ب( اإذا كان كال االأبوين 

حاماًل للثال�سيميا ال�سغرى

يف كل حالة حمل هناك 

�حتمال بن�سبة 25% �إجناب 

طفل م�ساب بالثال�سيميا 

�لكربى.

هناك �أي�سًا �حتمال 

بن�سبة 25% �إجناب طفل 

غري م�ساب بالثال�سيميا 

و�حتمال بن�سبة %50 

�إجناب طفل حامل 

للثال�سيميا �ل�سغرى.

�إذ� كان كال �لأبوين حاماًل للثال�سيميا �ل�سغرى ويخططان 

لإجناب �أطفال هناك عدة خيار�ت متاحة لهما، ومن �ملهم �أن 

يقوما مبناق�سة هذه �خليار�ت مع �ملهنيي �ل�سحيي �ملعنيي.

غري حامل للبيتا 

ثال�سيميا

مورثتا �لبيتا 

غلوبي طبيعيتان

حامل للبيتا ثال�سيميا

مورثة بيتا غلوبي 

طبيعية ومورثة بيتا 

غلوبي معطوبة

حامل للبيتا 

ثال�سيميا

)�سليم(

غري حامل للبيتا ثال�سيميا

مورثتا �لبيتا غلوبي 

طبيعيتان

)�سليم(

حامل للبيتا ثال�سيميا

مورثة بيتا غلوبي 

طبيعية ومورثة بيتا 

غلوبي معطوبة

حامل للبيتا ثال�سيميا

مورثة بيتا غلوبي 

طبيعية ومورثة بيتا 

غلوبي معطوبة

حامل للبيتا 

ثال�سيميا

)�سليم(

غري حامل للبيتا 

ثال�سيميا

مورثتا �لبيتا 

غلوبي طبيعيتان

)�سليم(

بيتا ثال�سيميا 

كربى لأن كاًل من 

مورثتي �لبيتا 

غلوبي معطوبة

)حالة �سديدة(


