
 ( Thalasemia)تاالسمی
 

ایي ثیوبری گبّی اٍقبت کن خًَی هذیتزاًِ ای،کن خًَی ٍاى جکغوَى یوب  وظ اس    .یک ثیوبری ارثی اعت تاالسمی

 .ایٌکِ اٍلیي ثبر تَعط  شؽک کبؽفؼ ؽٌبختِ ؽذ، کن خًَی کَلیش ًبهیذُ هی ؽَد

راکٌتزل هوی   -کِ در ّوَگلَثیي ٍجَد دارًذ - زٍتئیٌْبی هَعَم ثِ گلَثیٌْب صًْبی درگیز اًَاػی ّغتٌذ کِ تَلیذ 

تَلیذ ّوَگلَثیي ٍاثغوتِ ثوِ دٍ گوزٍُ صًْوب اعوت کوِ رٍی کزٍهَسٍهْوبی هتفوبٍت قوزار دارًوذ ٍ دٍ جفوت            . کٌٌذ

ایي دعوتِ اس  ّز هَلکَل ّوَگلَثیي دارای .یک دعتِ آلفب ٍ دیگزی ثتب ّغتٌذ. زٍتئیٌْبی هختلف را تَلیذ هی کٌٌذ

سهبًی کِ دٍ  زٍتئیي آلفب ثب دٍ  زٍتئیي ثتب ثْن هتقو  ؽوًَذ ّوَگلوَثیي ث وَر     .دٍ آلفب ٍ دٍ ثتب: زٍتئیٌْب هی ثبؽذ

گزٍُ ثتب را کٌتزل  66گزٍُ  زٍتئیٌی آلفب ٍ کزٍهَسٍم  61کزٍهَسٍم . فحیح ثِ اکغیضى هتق  ٍ اس آى جذا هی ؽَد

ذُ اس ٍالوذیي،ٍقتی یوک یوب ثویؼ اس یوک صى قوبدر ثوِ تَلیوذ  وزٍتئیي          ثغتِ ثِ حبلوت صًتیکوی ارر رعوی   .هی کٌذ

در تبالعوی ثتب ّزدٍ صى گلوَثیي  .در تبالعوی آلفب یک یب ثیؾتز ایي صًْب ٍجَد ًذارًذ.ًجبؽٌذ،تبالعوی ایجبد هی ؽَد

 .ٍجَد دارًذ ٍلی قبدر ثِ تَلیذ ّوَگلَثیي ًیغتٌذ

ثتوب ر  هوی دّوذاسهبًی کوِ گلوَثیي آلفوب ابقوذ کوبرآیی فوحیح           ٍقتی یک صى گلَثیي ثتب ًبکبرآهذ ثبؽذ،تبالعووی 

 .ثبؽذ،تبالعوی آلفب حبدر هی ؽَد

اگز یکی اس صًْبی گلَثیي ثتب هؾک  دار ثبؽذ،تبالعوی ثتب ثَجَد هی آیذاٍقتی گلَثیي آلفوب ًبکبرآهوذ ثبؽذ،تبالعووی    

 .آلفب ایجبد هی ؽَد

گلَثیي ثتب درٍى علَل ثوِ ًقوف کوبّؼ هوی یبثوذاایي حبلوت        اگز یکی اس صًْبی گلَثیي ثتب هؾک  دار ثبؽذ،هقذار

اگز ّوز دٍ صى هؾوک  دار ثبؽٌذ،افوپر  وزٍتئیي     . تبالعوی هیٌَر یب تبالعوی آلفب یب تبالعوی خفیف ًبهیذُ هی ؽَد

 .گلَثیي ثتب عبختِ ًوی ؽَد اایي ٍضؼیت تبالعوی هبصٍر یب تبالعوی ثتب ًبهیذُ هی ؽَد

 .  خفیف،هتَعط ٍ تبالعوی ای هی ثبؽذعبیز اًَاع تبالعوی ؽبه

ثیوبریْبیی کِ ثوب تیییوز عوبختوبى رؽوتِ     )تبالعوی ای یک تبالعوی ٍاقؼی ًیغتاایي ثیوبری یک ّوَگلَثیٌَ بتی

در .اعت ٍ درٍاقغ ّوَگلَثیي ای یک ازم خفیف کن خوًَی ّوَلیتیوک هوی ثبؽوذ    ( ّبی گلَثیي هؾخـ هی ؽًَذ

تبالعوی را هی تَاى ثب ػوذم تَاًوبیی در تَلیوذ تؼوذاد کوبای      .عبختِ هی ؽًَذ ایي ثیوبری ،گلَثیي ّبی غیز طجیؼی

 .سًجیزُ ّبی گلَثیي تؼزیف کزد

،خبٍر هیبًِ ٍ خبٍر ًشدیک،آازیقوب ٍ جٌوَة ؽوزقی    ( یًَبى،ایتبلیب)تبالعوی هبصٍر،هیٌَر ٍ هتَعط ثیؾتز در هذیتزاًِ 

 .،ثخقَؿ در کبهجَج ،الئَط ٍ تبیلٌذ دیذُ هی ؽَدّوَگلَثیي ای ثیؾتز در آعیبی جٌَة ؽزقی .آعیب ؽبیغ اعت

 

 :تبالعوی هبصٍر

 

،یوک اوزد هوکوي اعوت خیلوی سٍد در عوِ هوبّگی ػپهتوذار         (یؼٌی ّزدٍ آل  درگیز ثبؽٌذ)در حبلت ّوَسیگَط 

ِ ثزرعی  ذر ٍ هبدر ازد هجتپ ثِ تبالعوی هبصٍر هجتپ ثِ تبالعوی هیٌَر ّغتٌذ لذا ثبیذ اج  اس اسدٍاج ایي هغأل.ؽَد

در عبل اٍل یب دٍم ٍ در غیبة تشریق خَى ،کَدک هوکي اعت کون خوًَی ؽوذیذ ٍ  ْوي ؽوذى اعوتخَاًْبی       .ؽَد

ایي کَدکبى هوکي اعت رًگ  زیذُ یب یزقبًی ،ابقذ اؽتْبی کبای ،ػذم رؽوذ  .فَرت ٍ عبیز اعتخَاًْب را ًؾبى دّذ 

ُ )هبى ؽبه  تشریق خَى هکزراس آًجب کِ در.ًزهبل ٍ دارای طحبل ،کجذ یب قلت ثشرگ ثبؽٌذ هوی  (حذٍدار یک ثبر در هوب



آّي اضبای در کجذ،قلت،ٍ غذٓ ّیپَایش تجوغ هی یبثذ ٍ عجت ًبرعبیی ایوي اػاوب    .ؽَد اضباِ ثبر آّي ر  هی دّذ

عبیز ػَارك تجوغ آّي ؽبه  ثیوبری قٌوذ خوَى،کن کوبری تیزٍئیوذ ٍ کون کوبری غوذٓ  براتیزٍئیوذ هوی          .هی ؽَد

پ ثِ تبالعوی هتَعط هتفبٍتٌذ ٍ اس حبلت ثذٍى ػپهت تب ػپئن ؽذیذ هث  تبالعوی هوبصٍر هتییوز   ثیوبراى هجت.ثبؽذ

تؾخیـ تبالعوی هتَعط هؼوَالر ثؼذ اس یک دٍرُ تحت ًظز گزاتي اًجوبم هوی گیزداتقووین گیوزی ثوزای      .ّغتٌذ

 .تشریق خَى کوی  یچیذُ اعت

 

 :تبالعوی هیٌَر

 

 (.ثجش حیي حبهلگی)هؼوَالر ثذٍى ػپهت ّغتٌذ ٍکن خًَی ًذارًذاًَاع ّتزٍسیگَت 

لٌفَعویتْب   DNAتؾخیـ تبالعوی هبصٍر ثب الکتزٍاَرس ّوَگلَثیي ثِ فَرت ااشایؼ ّوَگلَثیي کلوی ، ٍ ثزرعوی   

 .تبرییذ هی ؽَد

ط ّوَگلَثیي هتَع)MCHاًیش کبّؼ (حجن هتَعط گَیچِ ای) MCVتؾخیـ تبالعوی هیٌَر ثب کبّؼ هختقز 

 .هؾخـ هی ؽَد( گَیچِ ای

 

 (:الکتزٍاَرس)تغتْبی ّوَگلَثیي

 

  Fاااشایؼ هختقز یب طجیؼی ثَدى ّوَگلَثیي  A2اااشایؼ ّوَگلَثیي  Aکبّؼ ّوَگلَثیي 

 

 :تبالعوی هبصٍر

 

 (تبالعوی ثتب)

 

ایوي  .ِ هی ؽوَد اسهبًی کِ اسدیبد آّي ر  دّذ ،درهبى ثب دعفزال اضبا(ّفتِ 4-3ّز )تشریق خَى هکزر:درهبى ؽبه  

دعفزال تَعط یوک  وو    .رٍػ درهبى ثزای ثیوبراًی کِ ّوشهبى کن خًَی ٍ اضباِ ثبر آّي دارًذ اعتفبدُ هی ؽَد

 .کَچک ثبطزی دار ثِ اًذاسُ یک ضجط فَت دعتی ،ثِ فَرت سیز  َعتی تشریق هیؾَد

 یًَوذ خوَى ًوبای    .ـ ؽوَد  یًَذهیش اعتخَاى هوکي اعت اًجبم ؽَدٍلی گزاى اعت ٍ یک دٌّذُ هٌبعت ثبیذهؾخ

 .ّن اکٌَى ث َر تجزثی در چیي اًجبم هی ؽَد

 

 :تبالعوی هیٌَر

 (تبالعوی آلفب یب تبالعوی خفیف)

 -ثغوتِ ثوِ ؽوذت   -ٍجوَد داؽوتِ ثبؽوذ   ( طحبل هتَرم)اگز ثشرگی طحبل .در حبلت ثذٍى ػپهت درهبًی السم ًیغت

 .ثزداؽت طحبل هوکي اعت ًیبس ثبؽذ

 

 ًیبس ًیغت درهبى:تبالعوی هتَعط


