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تاالسمي
چيست؟
بنياد امور بيماريهاي خاص
توجه :این مطالب جنبه اطالع رسانی دارد و توصيه می شود حتما با پزشك معالج خود مشورت فرمائيد.
تاالسمی چيست؟
تاالسمي نوعي كم خوني ارثي است كه پسران و دختران را به يك نسبت گرفتار ميكنند.
اين بيماري به علت اختالل در كارآيي گلبولهاي قرمز خون پديد ميآيد.
گلبولهاي قرمز حاوي هموگلوبين هستند كه اكسيژن را از ريهها به بافتهاي بدن منتقل ميكند .در بيماري تاالسمي
هموگلوبين كافي ساخته نميشود ،در نتيجه اكسيژن كافي به بافتهاي بدن نميرسد.
انواع تاالسمی
تاالسمممی مينور :در اين حالت تغييرات جزئي در خون فرد ايجاد ميشووود .گلبولهاي قرمز ،كمي كوترتر از حالت
عادي هسووتند اما به مقدار كافي وجود دارند و به رور ربي ي كار ميكنند .م موالً افراد با تاالسوومي مينور كم خون
ني ستند و ب سياري از آنها از اينره خون شان با افراد عادي تفاوت دارد ،بيارالعند ،افراد با تاال سمي مينور را ناقل نيز
مينامند.

خطر اين حالت زماني اسوووت كه دو فرد با تاالسووومي مينور ناقلك با يرديور ازدوان نمايند .در اين حالت در هر بار
حاملوي  25درصد احتمال وجود دارد كه فرزند آنها به تاالسمي ماژور شديدك مبتالً شود.
در حال حاضر حدود  2-3ميليون نفر تاالسمي در ايران وجود دارند.
تاال سمی ماژور :تاال سمي ماژور يك بيماري جدي ا ست كه فرزند مبتالً ،دو ژن م يوب را از پدر و مادر ناقل به ارث
برده ا ست .بچههاي مبتالً در وقت تولد ربي ي به نظر مير سند اما پس از گذ شت تندماه ،بچه مبتالً ،زرد ،خ سته،
ض يف ،و كم ا شتها ميگردد .به تدريج كبد و رحال بزرگ شده ،شرم متورم مي شود .پس از گذ شت تند سال،
ا ستخوانها به رور غيرربي ي ر شد كرده ،سر و صورت بيمار شرل خا صي پيدا ميكند .همچنين ب سياري م شرالت
ديور نيز از عوارض بيماري اسوووت .براي جلوگيري از اين عوارض و ادامه زندگي ،بايد بيماران به رور منظم خون
تزريق نمايند در غير اين صورت زندگي بسياري از آنها در همان كودكي پايان ميپذيرد 3-5 .سالويك .از ررف ديور
گلبولهاي قرمز موجود در خون تزريق شووده ،حاوي آهن هسووتند در نتيجه پس از گذشووت تندسووال از تزريق خون،
آهن موجود در بدن افزايش مييابد و در بافتهاي مختلف بدن رسوب مينمايد و ب د از گذشت  10سال ممرن است
موجب عوارض شديدي از جمله عدم ر شد و ترامل ،اختالالت هورموني ،بيماري كبد و قلب و حتي مرگ شود .براي
جلوگيري از عوارض رسوب آهن بايد از دارويي تزريقي به نام دسفرال استفاده كرد كه آهن را از بدن خارن ميسازد.
ساالنه حدود  800نفر بيمار تاالسمي ماژور به جم يت بيماران تاالسمي كشور اضافه ميشود.
پيشگيري
سادهترين راه پي شويري عدم ازدوان  2فرد ناقل با يرديور ا ست تا از تولد فرزندان مبتالً به تاال سمي ماژور جلوگيري
شود.
وقتي فردي ناقل تاال سمي يا مبتال به تاال سمي ماژور ا ست به احتمال زياد ب ضي از اع ضاي ديور خانواده نيز ناقل
تاال سمي ه ستند .در اين حالت نه تنها برادران و خواهران بيمار بلره عمو ،عمه ،دايي و خاله بيمار و فرزندان شان نيز

بايد با انجام آزمايش خون از ناقل بودن يا نبودن خود آگاه و مطمئن شووووند .در اين موارد عدم ازدوان فاميلي از
مسائلي است كه بايد به آن توجه كرد.

پس براي پيشويري از تاالسمي الزم است كه:
.1

با انجام آزمايش خون ،آگاه شويد كه ناقل تاالسمي هستيد يا نه؟

 .2تمامي كسوواني كه ناقل تاالسوومي هسووتند براي سووالمت فرزندان آينده خود از ازدوان با افراد ناقل ديور
خوددار نمايند و فردي را به همسري خود برگزينند كه ناقل تاالسمي نباشد.



پيشويري از تاالسمي آسان و درمان آن بسيار مشرل است.



با انجام آزمايش خون قبل از انتخاب همسر از توليد فرزند مبتالً به تاالسمي پيشويري كنيم.



تاالسمي قابل پيشويري است.
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