تقييم وعى أمهـــات األطفــــال المصابين بمرض الثالسيـــميا في مستشفى النساء
والوالدة واألطفـــال بالمدينة المنــــورة
إعداد :علي محمد القاسم
مجال البحث :الرعاية الصحية
اإليميل ali.m.qaseem976@yaho.com :
الخالصة:
تشكل الرعاية الغذائية جانب من جوانب الرعاية الصحية وأحد الركائز المهمة فيي عيج الكييير مين األميرا.
هدف هذا البحث إلى تقييم وعى أمهات األطفال المصابين بمر .اليجسيميا في ضوء بعض المتغيرات
( المستوى التعليمى ،المستوى االقتصادي) .تكونت عينة البحيث مين األمهيات المتيرددات عليى مستشيفى النسياء
والوالدة واألطفال بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية اتبع البحث المنهج الوصفي
وقيد أظهيرت نتيائج البحيث أن غالبيية األ مهيات مسيتواهن التعليميى متوسيا ،والمسيتوى االقتصيادى لهين متوسيا،
غالبية األمهات ليس لديهن وعى ومعرفة بمر .اليجسييميا ليدى أطفيالهن  ،ومعظيم األمهيات وعييهن ومعيرفتهن
بالتغذية السليمة لألطفال ضعيف ييثرر المسيتوى التعليميى لألمهيات عيل ميدى وعييهن بيالمر .تي ريرا إيجابييا و
ي ثرر المستوى االقتصادى على وعى األمهات بالتغذية السليمة ألطفالهن المصابين بمر .اليجسيميا
أوصى البحث بضرورة التوعية الغذائية المهات لجطفال المصابين باليجسيما
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مقدمــــــة:
معظم األمرا .الورارية تغزو كريات الدم بنوعيها الحمراء والبيضاء وكيذل الصيفائ الدمويية كميا تصيا
محتويات في الدم كالبروتينات وعوامل التخير بالضعف والخليل فيي أداء وظائفهيا

وكمييال لتلي األميرا .اليدم

الورارية مر .اليجسيميا واالنيميا المنجلية (حبيب، 2007 ،ص)27
يطلق على مر .اليجسيميا فقر دم حو .البحر األبيض المتوسا  ،وهو مر .وراري ييثرر عليى كرييات
الدم الحمراء وينتشر في منطقة حو .البحر األبيض المتوسا لذل سمى بهيذا األسيم يحيد

خليل فيي الجينيات

يسبب فقر الدم المزمن بسبب اإلصابة بهذا المر ، .وقد يسبب الوفاة وذلي ألن ميادة الهيموغليوبين فيي كرييات
الدم الحمراء غير قادرة على القيام بوظيفتها كذل

يسيبب فقير اليدم وراريي وميزمن يصييب األطفيال فيي مراحيل

عميييرهم المبكيييرة ،نتيجييية لتلقييييهم ميييوررين معتليييين ،أحيييدهما مييين األ واآلخييير مييين األم وييييتم تشخصيييي عييين
طرييييييييق الفحييييييير المخبيييييييري الخييييييياص والمعيييييييروف بالترحييييييييل الكهربيييييييائي ( Electrophoresis
)http://sickle.bwh.harvard.edu/thalover.html
تم اكتشاف مر .اليجريميا على يد الطبيب كولي عام  ،1925حيث شخر حاالت لمرضى يعيانون مين فقير
دم شديد ،ومجموعة أعراضلتشوهات العظام ( ) http://sickle.bwh.harvard.edu/thalover.html
إنتشار المرض:
مر .اليجسيميا يوجد في جميع أنحياء العيالم ،وبنسيبة أكبير فيي بليدان حيو .البحير األبييض المتوسيا .وفيي
بعض الدول العربيية ومنهي ا المملكية العربيية السيعودية وخاصية فيي بعيض منياطق المملكية منهيا المنطقية الشيرقية
ومنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة والمنطقــــة الجنوبية (حبيب، 2007 ،ص)34
الثالسيميا والعالم العربي:
اليجسييميا بنوعيهييا (الفييا وبيتييا) أمييرا .متوطنيية فييي كافيية دول العييالم العربييي تقريبييا ويرجييع ذلي إلييى التواجييد
التاريخى لطفيل المجريا في هذه الدول وانتشار ظاهرة زوا األقار

وتتراوح معدالت حمل اليجسيميا بيتيا بيين

( ،)%5 -%1وال تتييوفر بيانييات كافييية حييول معييدالت اإلصييابة بيجسيييميا ألفييا  ،ولقييد خضييع األسييا

الجزئييي

ليجسيميا بيتا لدراسات واسعة في مختلف الدول العربية  ،وقد تم التعرف على أكصر من مئتين طفيرة فيي موررية
بيتا لدى المرضى المصابين باليجسيميا بيتا في العالم العربي  ،وقد أوضحت دراسة وارية حدييية أجرييت فيي دبيي
وجود خمسين طفرة بين سكان االمارات العربية المتحدة  ،وكميا هيو متوقيع فيكن لكيل دولية عربيية طيفهيا الخياص
بيالطفرات  ،فقييد تظهيير بعييض الطفييرات فيي معظييم البلييدان بينمييا طفييرات أخيرى تكييون منحصييرة اقليميييا (المركييز
العربي للدراسات الجينية  ،دبي  ،ص

)22252
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أنـــواع الثالثسيميا ).)Abiodun O. A. ,1993, page,56
تشمل :
1

رجسيميا ألفا

2

رجسيميا بيتا

3

نوع دلتا

تشخيص مرض الثالسيميا:
يشخر المر .في بدايت عند االشتباه باإلصابة واكتشاف وجود فقر دم وخجيا صغيرة ،لذا ال نسيتطيع بنياء
على حدو فقر الدم وحده الجزم ب ن الشخر مصا بمر .اليجسيميا ألن هناك العدييد مين األميرا .تتشيابه
في هذ العر ، .لذل ال بد مين إجيراء فحوصيات أخيرى للميريض للت كيد مين اإلصيابة وفيميا يخير اليجسييميا
المكون من أنيواع عيدة ،نسيتطيع مين خجلي تحدييد ميا إذا
بيتا ،هناك فحر يُسمى الفصل الكهربائي للهيموغلوبين
ّ
كييان الهيموغلييوبين  A2قييد تجيياوز المعييدل الطبيعييي ،وبالتييالي تكييون فييي ذل ي إشييارة غييير مباشييرة الييى اإلصييابة
باليجسيميا بيتا ،وفي هذه الحالة ال يعتمد فقا على فحر الجينات بل تفحر ظواهر تنيتج مين هيذه الجينيات أميا
بالنسبة الى اليجسيميا ألفا ،فج إمكانية لتشخيصها بسهولة من طريق الفصل الكهربائي ،وال بد من القيام بدراسيات
جينييية مباشييرة ،أو دراسيية إنتييا السجسييل البر وتينييية للهيموغلييوبين ،وهييو فحيير معقييد وبييال الصييعوبة ،لييذا ميين
الصيييعب تشيييخير األلفيييا رجسييييميا ،لعيييدم سيييهولت واعتمييياده عليييى الفحيييوص الجينيييية ( الطييييان،و ووخيييرون ،
،2005ص)32
التشخيص المخبري للثالسيميا (:الطيان،و ووخرون ،2005 ،ص)34
يتم بيج طرق مختلفة :
-

قراءات خجيا الدم الحمراء

-

تحاليل الهيموجلوبين

-

فحوصات الجينات:

-

فحر الدم الشامل ال CBC

-

يجيب عمييل فحيير دم شييامل يتضيمن كييل البيياراميترز لكييرات اليدم الحمييراء Hb , Hct , RDW
 ,NRBCsوشكل كرات الدم الحمراء
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أعراض وعالمات المرض:
تظهر أعرا .المر .منذ الوالدة ،وعند البعض اآلخر تظهر خجل العامين األولين من عمر الطفل ،وقيد ال
تظهر لدى األطفال المصابين باضطرابات في جين واحد من الهيموجلوبين(الشمالية  ،1994 ،ص.)130
تتميل أعرا .مر .اليجسيميا اآلتى :
 1الشعور بالتعب والضعف العام ،وضيق في التنفس
 2شحو في البشرة ،واصفرار في الجلد ،أو ما يعرف باليرقان
 3تشوهات في عظام الوج  ،وباء النمو ،وانتفاخ البطن ،ودكنة لون البول
يصيا الميريض باليجسيييميا الكبيرى وميير .هيموغليوبين (هييـ) بهيذه المضيياعفات ،إن ليم يييتم عججي بالشييكل
الصحي  ،وفي الوقت المناسب)) Abiodun O. A. ,1993, page,40
ومن األعراض أيضا ً ما يلى(:) Abiodun O. A. ,1993, page,43
أعراض حامل الثالسيميا :
ال تظهر عليهم أية اعرا .و لكنهم يستطيعون توريي ألبنائهم.
أعراض المرض عند المصابين بشدة بسيطة :
تظهر عليهم عجمات و اعرا .فقر الدم البسيا و نقر الحديد ميل الشحو و التعب.
المصابين بشدة متوسطة :
تظهر عليهم اعرا .المر .ميل فقير اليدم المتوسيا باإلضيافة إليى تضيخم الطحيال واضيطرا النميو و
العظم.
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المصابين بشدة خطيرة :
عادة هم المصابين بمر .بيتا رجسيميا الكبرى 'أنيميا كوليز' و تظهر فى اول سنتين من العمر ومنها :
-

شحو البشرة

-

فقدان الشهية

-

البول الداكن (إشارة إلى تحطم خجيا الدم الحمراء)

-

تباطث النمو وت خر البلوغ

-

اليرقان (لون مصفر في الجلد أو بيا .العينين)

-

تضخم الطحال والكبد ،أو القلب

-

مشاكل العظام خصوصا عظام الوج

إنتقال مرض الثالسيميا :
ينتقل المر .بالورارة من اآلباء إلى األبناء فكذا كان أحيد الواليدين حيامج للمير .أو مصيابا بي  ،فمين الممكين
أن ينتقل إلى بعض األبناء بصورت البسيطة (أي يصبحون حاملين للمر ).أما إذا صدف وأن كان كج الواليدين
يحمجن المر .أو مصابين ب  ،فكن هناك احتماال بنسبة  %25أن يولد طفل مصا بالمر .بصورت الشديدة .
كنتيجة لهذا يقسم األشخاص المصابين إلى قسمين.:
 نييوع يكييون الشييخر فيي حييامج للميير .وال تظهيير عليي أعراضي  ،أو قييد تظهيير عليي أعييرا .فقيير دم بشييكلبسيا ،ويكون قادرا على نقل المر .ألبنائ .،
 نييييييييوع يكييييييييون فييييييييي الشييييييييخر مصييييييييابا بييييييييالمر ،.وتظهيييييييير علييييييييي أعييييييييرا .واضييييييييحة للميييييييير.منذ الصغر ( الشمالية  ،1994 ،ص)128
مضاعفات المرضه:.) International Federation 2007( 7
لمر .اليجسيميا مضاعفات متعددة  ،و هى التى تسبب مشاكل مزمنة ،ومن أهم أسبا الوفاة بالمر.
كذل من أهم هذه المضاعفات مايلى :
 1يادة الحديد في الدم بسبب نقل الدم المتكرر والحديد الزائد يترسب في أعضاء الجسم المختلفة ويسيبب خليل فيي
وظائفها
 2تضخم عضلة القلب مع هبوط وفشل القلب وهو من األسبا الرئيسة للوفاة عند المرضى
 3فشل في وظائف الغدد الصماء ميل الغدة النخامية والغدة الدرقية
 4التها الكبد المزمن نتيجة ترسب الحديد بالكبد وقد يثدى إلى فشل في الكبد
 5مر .السكري نتيجة فشل البنكريا

بسبب ترسب الحديد الزائد

 6تغير لون الجلد الى اللون داكن بسبب ترسب الحديد
 7اإلصابة باألمرا .المعدية التى تنقل بواسطة الدم ميل االلتها الكبدى
 8زيادة االلتهابات الجررومية بسبب نقر المناعة
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 9اآلثار النفسية واالجتماعية :
نظييرا لكييون الميير .ورارييي ومييزمن فقييد يسييبب بعييض المشييكجت النفسييية ميييل االحبيياط واالكتئييا للمييريض
باإلضافة غلى اآلرار االجتماعية واالقتصادية التى تحد لجسرة والمريض
عالج الثالسيميا:
ال يمكن أن يتناول المصا باليجسيميا أي دواء ،بل يجب إعطاؤه حميض الفوليي  ،وهيذا الحميض ال يعيالج فقير
الدم ،لكن يمنع هيذا المير .مين التطيور أميا ميريض اليجسييميا الكبيرى ،فيج عيج لي سيوى نقيل اليدم بانتظيام،
وعج هذا المر .يعتمد على نوع اليجسيميا وشدت  ،ويختلف بين الحاالت المعتدلة والحادة ،والتي تتطلب غالبيا
عمليات نقل الدم المتكررة ،وربما كل بضعة أسابيع ،ومع مرور الوقت يسبب نقل الدم تيراكم الحدييد فيي اليدم ،ميا
يمكين أن يلحيق الضيرر بالقليب والكبيد وغيرهميا مين أعضياء الجسيم ولمسياعدة الجسيم عليى اليتخلر مين الحديييد
الزائد بسبب نقل الدم توصف للمريض بعض األدوية( نوا  ،ومنابري 1423 ،هـ ،ص )30

طريقة استخدام العالج ( الثبيتى 1432،هـ  ،ص:)23
الجرعة :
 40 -20ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم لألطفال وقد تصل  50ملجم لكل كيلوجرام من وزن الجسيم للبيالغين
الموضع :
تحت الجلد بالوريد
فترة العالج:
يستخدم العج بواسطة مضخة لحقين العيج عين طرييق إبيرة تحيت الجليد ويسيتمر إعطياء العيج لميدة 12 -8
ساعة يوميا بمعدل  5أيام في األسبوع
تحضير العالج :
يتم تحضير العج بكذابة  500ملجم في الدسفرال في  5مليليتر من الماء وذل ليصب تركيز العج %10
موضع إدخال المحلول:
يوضع المحلول تحت الجلد ويجب أن تتخذ كل االحتياطات الجزمة لتجنب إدخال اإلبرة قر األوعية الدمويية
أو االعصا

ويجب تدوير موضع اإلبرة بصصفة مستمرة وافضل موضع هو اليبطن ولكين يمكين وضيع اإلبيرة

في الفخذ أو الكتف
الرعاية الطبية الشاملة لمريض الثالسيميا :
مر .اليجسيميا من األمرا .الورارية المزمنة يستمر ميع الميريض ميدى الحيياة فيي حالية عيدم إجيراء زراعية
نخياع لييذل يتطلييب علييى الميريض وأفييراد اسييرت التعييايم ميع الميير .ليييتمكن المييريض مين العيييم حييياة سييعيدة
ومسييتقرة وممارسيية االعمييال االجتماعييية وشييثون الحييياة اليومييية ويتحقييق ذلي باإلهتمييام المنييتظم بكييل مييا يتعلييق
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بحالت المرضية والتقيد بتعليمات األطباء

واألدوية( نوا  ،ومنابري 1423 ،هـ ،ص )30

بميا أن األمييرا .الورارييية تشييكل فيي المملكيية العربييية السييعودية مشييكلة صيحية خطيييرة وإرهاقييا للمييوارد
المخصصية للقطياع الصيحي ،باإلضيافة إليى أنهيا مشيكلة اجتماعيية كبييرة ،فضيج عين معانياة المصيابين بهيذه
األمرا ،.كل هذا دعا الباحث للقيام بهذا البحث
مشكلة البحث:
تنبع مشكلة البحث في أن مر .اليجسيميا مين أكيير أميرا .اليدم الوراريية انتشيارا فيي العيالم بشيكل عيام وفيي
المملكة العربية السيعودية بشيكل خياص حييث األعيراف االجتماعيية التيي تفير .اليزوا مين األقيار  ،وأكيدت
الدراسات المنشورة وجود البيتا رجسيميا الكبرى والمتوسيطة فيي جمييع أنحياء المملكية العربيية السيعودية وأيضيا
وجود األلفا رجسيميا (العامري  ،2001 ،ص ) 25
ويشيير التقريير السينوي الصيادر عين اإلدارة العامية لألميرا .غيير المعديية التيابع ليوزارة الصيحة بالمملكية
العربية السعودية الى أن أكير المناطق التي سجل بها عيدد حياالت الحميل للصيفة الوراريية لمرضيي اليجسييميا أو
اإلصابة بهما هي األحساء،الشرقية القنفذة  ،جازان،العاصمة المقدسة والمدينة المنيورة (وزارة الصحةالسيعودية
)2006،
أن نسبة اإلصابة باليجسيميا من النوع ألفا مرتفعة بين األشخاص فيي المملكية العربيية السيعودية  ،حييث بلغيت
نسيبة حياملي الجينيات الموررية لليجسييميا ميا يقيار اليـ  19,5فيي المئية ،والمصيابين بهيا ميا يقيار اليـ  0,06فيي
المئة ،كما ينتشر النوع بيتا من اليجسيميا في منياطق مختلفية مين السيعودية تمتيد مين السياحل الغربيي إليى السياحل
الشرقي ،في مناطق الجبيل والقطيف والدمام والهفوف (وزارة الصحة السعودية )2006،
ولندرة البحو التي تناولت وعي ومعرفة األمهات بالمر .والتغذية السليمة ألطفالهن المصابين باليجسيميا لذا
تلخصت مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
1

ما هي معرفة األمهات بخطورة مر .اليجسيميا لدى أطفالهن ؟

2

ما مدى وعي األمهات ب سس تغذية أطفالهن المصابين باليجسيميا؟

3

ما هي الممارسات الغذائية التي تتبعها األم في تغذية أطفــالها المصابين واليجسيميا؟

4

ما هو اتجاه األمهات نحو أطفالهن المصابين واليجسيميا؟

5

هل هناك ت رير للمستوي التعليمي لألم في مدى وعيها في تغذية أطفالهن المصابين باليجسيميا ؟

6

هل هناك ت رير للمستوي االقتصادي لألم في مدى وعيها في تغذية أطفالهن المصابين باليجسيميا ؟

أهمية البحث:
تتميل أهميية البحيث فيي تناولهيا مير .اليجسييما عنيد األطفيال حييث هيم شيريحة مهمية فيي المجتميع واألسيرة ،
والذين ينتقل لهم المر .من االبوين حاملى المر .احدهما أو كجهما  ،وهو يسبب مشاكل صحية خطيرة
يسياعد البحيث فييي كيفيية توعييية االمهيات بميير .اليجسييميا وميدى خطورتي البنهيائن  ،كييذل تيوعيتهم بالتغذييية
السليمة لهم ومت ابعتهم الصحية فاألمهات هين مين يقيع عليين ذلي
تحتا إلى التوعية الصحية بخصوص أبنائهن المصابين بالمر.
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العيبء  ،ليذل فهين أهيم شيريحة فيي المجتميع

أهــــداف البحث :
1

دراسة معرفة األمهات بخطورة مر .اليجسيميا لدى أطفالهن

2

معرفة وعي األمهات ب سس تغذية أطفالهن المصابين باليجسيميا

3

دراسة الممارسات الغذائية التي تتبعها األم في تغذية أطفــالها المصابين واليجسيميا

4

معرفة اتجاه األمهات نحو أطفالهن المصابين واليجسيميا

5

يوجد ت رير للمستوي التعليمي واالقتصادي لألم في مدى وعيها في تغذية أطفالهن المصابين باليجسييميا
يوجد ت رير للمستوي االقتصادي لألم في مدى وعيها في تغذية أطفالهن المصابين باليجسيميا

منهجية البحث :
اتبع البحث المنهج الوصفي
مصطلحات البحث :
الثالسيميا:
كلمية رجسيييميا تعنييي أنيميييا البحيير المتوسيا ،وهييي تعييود الييى أكييير مين حييوالى  2000سيينة أطلييق الروميان هييذه
التسمية على المر .ألن انتشر فيي منطقية البحير األبييض المتوسيا بعيدما توطنّيت فيهيا المجرييا التيي أدت إليى
اختييار بعيض الجينيات واإلبقياء عليهيا أكيير مين غيرهيا  ،ويعتبير مير .اليجسييميا مين أميرا .اليدم الوراريية
االنحجلية (رمضان )79 ،2001 ،
نتائج البحث :
يمكن تلخير نتائج البحث بالنقاط التالية:
1

غالبية االمهات مستواهن التعليمى متوسا

2

المستوى االقتصادى ألمهات الطفال المصابين بمراليجسيميا منخفض

 3غالبية األمهات لديهن وعى ومعرفة بمر .اليجسيميا
4

معظم األمهات وعيهن ومعرفتهن بالتغذية السليمة لألطفال ضعيف

5

يثرر المستوى التعليمى لألمهات عل مدى وعيهن بالمر .ت ريرا إيجابيا

6

يثرر المستوى االقتصادى على وعى األمهات بالتغذية السليمة ألطفالهن المصابين بمر .اليجسيميا

التوصيات:
1

ضرورة نشر الوعى والمعرفة عن مر .اليجسيميا بين أفراد المجتمع وأسر المصابين بصفة خاصة

2

تعزيز دور األسرة بكيفية التعامل مع مريضهم

 3التوعية الغذائية المهات لجطفال المصابين باليجسيما
4

للحد من انتقال مير .اليجسييميا إليى األبنياءص ينصي بيكجراء الفحير الطبيي الشيامل قبيل اليزوا حييث
يمكن معرفة احتمال وجود جينات مصابة بالمر .لدى الرجل أو المرأة.
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