
بیماري تاالسمی

امروزه پیشرفت علوم پزشکی وتغییر شیوه زندگی باعث شده است تا بیماري هاي غیرواگیر به عنوان مسئله مهم سالمت عمومی در کشور تلقی 
ظـام سـالمت   در دو دهـه اخیـر ، ن  . دراین میان بیماري هاي مزمن، سهم مهمی از بیماري هاي غیرواگیر را به خود اختصاص می دهنـد . گردد

.کشور عنایت ویژه اي به رفع معضالت درمانی  بیماران خاص و صعب العالج و روش هاي پیشگیري از بروز آن ها داشته است
به دلیل قرارگرفتن کشور جمهوري اسالمی ایران در کمربند تاالسمی ، بیماري تاالسمی در مناطق مختلف کشورف کم و بیش  شـیوع داشـته   

پیشـگیري از بـروز بیمـاري  ، تشـخیص و درمـان      . ی نوعی بیماري ارثی است که نیاز به مراقبت وتوجه مادام العمـر دارد  سندرم تاالسم. است
بـراي اطـالع از بیمـاري تاالسـمی و     ایـن راسـتا و   در. بموقع و کنترل این بیماري نیازمند انتقال آگاهی به کلیه گروه هاي  هدف را می طلبـد 

.حائز اهمیت می باشددارد؛بیماريدر ی کهنقشمحتویات آن و خون وآشنایی بااري ، اهمیت پیشگیري از این بیم
تعریف خون

هـا ،  هاي خونی شـامل سـرخرگ  رگ. به تمام بدن میرود هاي خونیها است که با پمپاژ قلب از طریق رگماده سیال موجود در رگخون ، 
.ها است سیاهرگها ، ومویرگ

هـاي  سـپس از سـرخرگ  هاي بزرگ جـاري مـی شـود و   قلب با پمپ زدن خون را از خود خارج می کند ، ابتدا خون در سرخرگهنگامی که 
هـاي بـدن   بـه بافـت  مواد غذایی را با خود حمل کـرده و ها هوا وخون از طریق مویرگ.ها می رسددر نهایت به مویرگوکوچک عبور کرده

اگـر خـون   .در پایان به قلب باز مـی گـردد  ها جاري شده وسپس خون در سیاهرگ.ها خارج می کند بافتاززاید را گرفته وموادمیرساند و
در اثر سانتریفوژ کـردن  خون.فیبرینوژن است هاي انعقادي وشده سرم نامیده می شود که برعکس پالسما فاقد پروتئینلخته شود مایع جدا

:تقسیم می شود% ) 45(هاي خونیسلولو% ) 55(بخش پالسما دوبه 
پالسما -1

.قندها وچربی است مواد پروتئینی،مانند امالح وبزرگ هاي کوچک ومولکولها وبسیاري از یونروشن که شامل آب ومایع زرد رنگ و
هاي خونیسلول-2

:از سه بخش زیر تشکیل می شود
هـا، براساس ساختمان ظاهریشان به سه دسته گرانولوسـیت حفظ می کنندوها وبیماري هابدن رادر مقابل عفونت:هاي سفیدگلبول) الف

.ها تقسیم می شوندها ولنفوسیتمنوسیت
.ها متوقف کردن خروج خون از بدن در هنگام مجروح شدن استکار اصلی پالکت:هاپالکت)ب
ها قابلیت تغییر شـکل  د که هنگام عبور از مویرگهاي مقعرالطرفین هستن) صفحه (هاي قرمز به شکل دسیک گلبول:هاي قرمزگلبول) ج

.ها حمل می کنداز ریه به بافتگلبول قرمز داراي مولکولی به نام هموگلوبین است که اکسیژن را.دارند
:هاي قرمز خون تولید گلبول

وران جنینی خونسازي در کبد ، طحـال و در د. هاي خون ساز نامیده می شوندرا تولید می کنند، بافتهاي خونیهایی که سلولبافتاعضا و
.ودشلگن انجام می ودنده هاجناغ،مانند مهره ها،مرکزي بدن هاي پهن واستخوانافزایش سن فقط دربا.مغزاستخوان انجام می شود

.تشکیل شده است » گلوبین « و» هم « از دوبخش ماده داخلی گلبول قرمز است و»هموگلوبین «

.در انسان چهار زنجیرهء آلفا ،بتا ،دلتا وگاما وجود دارد.ل چهار زنجیره است که بطور معمولی دو به دو با یکدیگرجفت هستندشام»گلوبین « 
.بتا است ءآلفا ودو زنجیرهءشامل دوزنجیره: Aهموگلوبین 
.دلتا استءدو زنجیرهآلفا وءزنجیرهشامل دو:2Aهموگلوبین 
.وزنجیرهء آلفا ودو زنجیرهء گاما استشامل د:Fهموگلوبین 



در .افزوده می شـود Aبه تدریج کم شده و به میزان  هموگلوبین Fپس از تولد هموگلوبین در دوران جنینی ساخته می شود وFهموگلوبین 
همـواره بطـور   هـم شـروع شـده و   2Aعالوه بر این از دوران جنینی تولید هموگلوبین. استAدوران بلوغ بیشترین مقدار هموگلوبین از نوع 

.است% 5/1-%5/2مقدار طبیعی آن طبیعی به میزان کمی سنتز می شود و

:هاي قرمز خون هاي گلبولاندکس
هـا  ازنظـر دسـته بنـدي بیمـاري    هاي مختلف تفـاوت دارد و هاي قرمز که در بیماريبراي بررسی دقیق تر شکل ظاهري گلبول

.وتشخیص آنها کمک کننده است
1-MCV یا حجم متوسط گلبول قرمز
2-MCH یا متوسط هموگلوبین موجود در گلبول قرمز

:تاریخچه تاالسمی تعریف و
تاالسـمی یـک واژه   .از نسلی به نسل دیگر منتقل می شودیهاي خونی است که بصورت ژنتیکها وبیماريتاالسمی یکی از شایعترین اختالل

»لـی « و»ومـاس کـولی  ت«میالدي 1952اولین بار در سال .خون استبه معنی»امیا«وبه معنی دریا»تاالسا«ژه مرکب از دو وایونانی و
بـه دلیـل شـیوع زیـاد ایـن بیمـاري در       تغییرات استخوانی همراه بود وو) بزرگی طحال(نوعی کم خونی را گزارش کردند که با اسپلینومگالی 

.در همه نژادها دیده می شود این بیماري در سراسر جهان و. نامگذاري شد» السمی تا« اطراف دریاي مدیترانه  
خاورمیانـه  یـا غـرب آسـیا ، شـبه قـاره هنـد،        –تاالسمی در منطقه وسیعی از دنیا شامل نواحی اطراف مدیترانه ، بخش هاي وسیعی از آفریقا 

دلیل ایـن  .بطوریکه این مناطق را اصطالحاً کمربند تاالسمی می نامند. می شودجنوب شرقی آسیا و مناطقی از اقیانوسیه با شیوع باالیی دیده
پالسـمودیوم کـه از   ( انگـل ماالریـا   .براي قرون متمادي در این نواحی شیوع داشته استشکل توزیع ، بیماري ماالریا بوده که به شکل بومی و

تکثیـر  هاي تاالسمی که عمر کوتاهتري دارند، نمـی توانـد بـه رشـد و    ل ژنهاي قرمز ناقدر داخل گلبول) طریق نیش پشه وارد بدن می شود
زنجیره انتقـال از نسـلی بـه نسـل دیگـر در افـرادي کـه ناقـل         از ماالریا نجات خواهد یافت وبیمارخود ادامه دهد، در نتیجه بیماري متوقف و

.از بیماري ماالریا نمرده اند ادامه خواهد یافت تاالسمی هستند و
علیـرغم در دسـترس نبـودن اطالعـات دقیـق،      .هزار نفر در سال ذکر کرده اند75تا 60ضی منابع تعداد کل موارد جدید تاالسمی را در دنیا بع

درصد جمعیت 7براساس گزارش بانک جهانی .. مورد جدید تاالسمی در سال رتبه اول را داشته باشد6000بنظر میرسدکشور پاکستان با تولد 
براسـاس گـزارش وزارت   . در صد گزارش شده اسـت 1/5ختالالت خونی هستند که از این میان شیوع بتا تاالسمی در سطح جهان جهان ناقل ا

درصد در اسـتان  1که این میزان از . در صد می باشد4بهداشت ایران ، مرکز مدیریت بیماري هاي غیرواگیر، شیوع بتاتاالسمی ماژور در کشور 
.درصد در استان کرمان متغییر است5/9آذربایجان غربی تا 

درصـد  16شـیوع تاالسـمی در قبـرس    . با توجه به آمار هاي موجود شیوع تاالسمی در ایران قابل مقایسه با کشورهایی چون قبرس نمی باشـد 
جدیدي از تاالسمی هیچ مورد 2002بطوریکه از سال. گزارش شده است با این وجود قبرس یکی از موفق ترین کشورها در مهار تاالسمی است

با این وجـود پـس   . در صد گزارش شده است7در یونان ، کشور همجوار قبرس ، میزان شیوع تاالسمی . ماژور در این کشور گزارش نشده است
بـه  . مایـد درصد موارد پیش بینی شده بیمـاري جلـوگیري ن  80سال تالش براي پیشگیري از تاالسمی ، موفق شده است از تولد بیش از 35از 

.را نمیتوان با کشورهاي کوچکی مانند قبرس و یونان مقایسه کردایرانلحاظ پراکندگی تاالسمی ، 
1367از سـال  طرح پیشگیري از بروز موارد جدید تاالسمی در اسـتان گـیالن و  15/3/72تقدم پیشگیري بر درمان از تاریخ وبا توجه به لزوم

درمان هاي مناسب و پیشرفته تاالسمی از قبیل تهیه خون سالم .واج در سرتاسر کشور اجرا می گردداین برنامه با غربالگري زوجین متقاضی ازد
وکافی براي بیماران و تشویق آنان به استفاده از داروهاي آهن زدا موجب گردیده است که هرساله سن متوسط بیماران افـزایش یابـد و درصـد    



ش یابد از طرف دیگر جمعیت تاالسمی جوان به علت کنتـرل تاالسـمی و اسـتفاده از برنامـه     سال می رسند افزای20بیمارانی که به سن باالي 
.هاي غربالگري تاالسمی و تشخیص قبل از تولد هرساله کاهش می یابد

:ساله این برنامه شامل موارد یاد شده در ذیل می باشد15مهمترین دستاوردهاي اجراي 
ک مبتنی بر جامعهمعرفی به عنوان مدل موفق پیشگیري ژنتی
 هزار زوج درسال800پوشش کامل گروه هدف شامل
جلسه به ازاي هرخانواده3شناسایی شده به تعداد حداقل ) در معرض خطر( هزار زوج ناقل3مشاوره ژنتیک با
 مورد1300تشخیص ژنتیک پیش از تولد سالیانه
 سال به طور متوسط براي هرخانواده5(فرزند سالم 2نواده با هزار خانواده در معرض خطر تا زمان تکمیل خا20مراقبت ژنتیک

 مدیریت مستمر داده ها و اطالعات ، بررسی مبتنی بر شواهد دائمی سیستم  و به روز رسانی برنامه شامل تصحیح روش هاي علمی
برنامه و روش هاي مدیریت آن        

:انواع تاالسمی 
.ژن مسئول سنتز زنجیره آلفا است4هرسلول انسانی حاويوقرار دارد16ه آلفا روي کروموزوم ژن مسئول زنجیر: آلفا تاالسمی) الف

ن مسئول ژبرخالف نوع آلفا هر سلول انسانی فقط حاوي دو .قرار دارند11هاي مسئول سنتز زنجیره بتا روي کروموزوم ژن:بتا تاالسمی) ب
.استسنتز زنجیرهء بتا

......... بتا تاالسمی و /دلتا/بتا تاالسمی ، گاما / دلتا تاالسمی ، دلتا )ج
:انواع بتا تاالسمی 

)سالم ناقل( بتا تاالسمی مینور -
)بیماري تاالسمی( بتا تاالسمی ماژور -

:اساس توارث 
عامـل بـه نـام ژن الزم اسـت کـه      براي انتقال برخی صفت ها دورث میرسد وبه ااز والدین به ما... ومو، قدتمام ویژگی ها اعم از رنگ چشم ،

براي ساخته شدن گلبول قرمز دو ژن یکی از پدر .یا متفاوت هستندژن یا با هم یکسان واین دو.دیگري از مادر به ارث می رسدیکی از پدر و
هاي سالم را به فرزند خود منتقل می کنند، در این صـورت فرزنـد   اشند، ژناگر والدین هر دو سالم بدیگري از مادر به فرزند به ارث میرسد،و

. هاي قرمز کامل می شودداراي گلبولسالم و

:)سالم ناقل( بتا تاالسمی مینور 
مبـتال بـه تاالسـمی    این فـرد  یک ژن ناسالم را از والد دیگر براي ساختن گلبول هاي قرمز به ارث ببرد،سالم را از یک والد واگر فردي یک ژن

مـی تواننـد   فراد سالم ناقل زندگی عادي دارنـد ،  ا.بیمار محسوب نمی شود؛ زیرا داراي یک ژن سالم است که درست کار می کندمینور است و
انجـام  هـاي زمـان ازدواج را بادقـت   فقط در زمان ازدواج باید مراقب باشـند وآزمـایش  . به هرکاري که مایل هستند مشغول شوندکنندوورزش
.دهند

احتمال وجود دارد که % 25در هر بارداري یک چهارم یا مادري هر دوسالم ناقل باشند،اگر پدر و:)بیماري تاالسمی( بتا تاالسمی ماژور 
ابـتالي جنـین   به همین دلیل الزم اسـت در هـر بـارداري ،    . شود)ماژور(فرزند آنها مبتال به بیماري برسد وژن ناسالم به کودك به ارثهر دو

.تولد یک یا چند فرزند ، بیمار دلیلی بر به دنیا آمدن کودك سالم در حاملگی هاي بعدي نیست بررسی شود و

: عالئم بیماري 



د سالگی عالئم کـم خـونی را از خـو   2ماهگی تا 6از حدود کودکان مبتال به بیماري تاالسمی بعد از تولد هیچ فرقی با سایر کودکان ندارند، ولی
دیگـر  از عالئم. ممکن است استفراغ کننددرست غذا نمی خورندوشب ها به راحتی نمی خوابند ،.رنگ پریده می شوندزرد ونشان میدهند و

.بی حالی استاین بیماري ضعف و
:تشخیص

:با بزرگتر شدن کودك سایر عالئم بیماري به شرح زیر ظاهر می شود.بوسیله آزمایش خون انجام می شود
بزرگ شدن طحال ،بزرگ شدن قلب ، اختالل درکارغدد و. رؤیت استبزرگی سر، این عالمت به راحتی قابل تشخیص وتغییر چهره و

.انجام آزمایش ها ممکن استپزشک وتوسطتشخیص این عالئم 
:معاینه ومراقبت هاي خاص کودکان مبتال به بتا تاالسمی ماژور 

ل هرماه یک بار به منظور جبران کم خونیمداوم خون حداقتزریق مرتب و
 دسفرال(تزریق روزانهء داروي دفع کننده آهن به منظور دفع آهن اضافی بدن(
واکسیناسیون لزوم تزریق واکسن ها طبق برنامهء
مراقبت ها تحت نظر پزشکانجام معاینات و

صفت تاالسمی چگونه از والدین به کودکان منتقل می شود؟
:ه زوج را مد نظر داشته باشیمباید س

خـون  فرزنـدان تمام کودکان خود ندارندورا بهو ماژور امکان انتقال صفت تاالسمی مینوروالدین حامل ژن تاالسمی نباشند،ازاگرهیچ کدام*
.طبیعی خواهند داشت

نکتـه  . نیمی دیگر سالم غیر ناقل خواهند بـود لم ناقل وسا%) 50(دیگري ناقل این ژن نباشد، نیمی از فرزندان اگر یکی از والدین ناقل باشدو*
.مهم این است که هیچ یک از فرزندان بتاتاالسمی نخواهند داشت

.باشند%) 25(سالم غیر ناقل ، و%) 25(، بیمار% ) 50(ها سالم ناقل ممکن است فرزندان آنوالد سالم ناقل باشند،اگر هر دو*
ژور پیشگیري کرد؟چرا باید از بروز بتاتاالسمی ما

شـرایط  ها را کنترل کند ویا مشکالت سالمتی را حل کند، اما باتوجه به بعضـی از عـوارض و  مدیریت بهداشت ممکن است نتواند تمام بیماري
کنـد بـه   بعضی از دالیلی که پیشگیري از تاالسمی را توجیه مـی .نسبت به حل مشکالت مهم اقدام نمایدهارا مشخص نماید ومیتواند اولویت
:شرح ذیل است

همچنین..ها شیوع باالیی داردبویژه این بیماري در بعضی از استان.تخمین زده می شود% 5متوسط شیوع ژن بتاتاالسمی در کشور حدود -1
وجیـه  این شیوع باال لـزوم مداخلـهء مناسـب را ت   .شیوع باالي بیماري را نشان میدهدبیمار تاالسمی ماژور در کشور ،15000وجود حدود 

.می کند
سمی مـاژوروجود صـفت   همان طور که می دانید الزمه تولد یک کودك بتا تاال.بیماري بتاتاالسمی ماژور یک بیماري قابل پیشگیري است -2

( بنابراین یا باید دوسالم ناقل بـا هـم ازدواج نکننـدیا اگـر ازدواج کردنـد اقـدام هـاي الزم       . است) پدر ومادر(تاالسمی مینور در هر دووالد 
.به هر حال این بیماري قابل پیشگیري است. را انجام دهند) تشخیص پیش از تولد

بـراي درمـان   اگرچه در حال حاضر روش هاي درمانی ویژه اي مثل پیوند مغز اسـتخوان . ستتاالسمی ماژور یک بیماري کشنده ابیماري -3
.هنوز کاربرد آن رایج نیست... وبیماران تاالسمی ماژور وجود دارد، ولی بدلیل گرانی ، مشکالت تکنیکی

عوارض روحی نیز ایـن بیمـاران را   این بیماران در طول عمر خود با عوارض جسمی بیماري مواجه هستند ، عالوه بر وجود این مشکالت ،-4
.رنج می دهد

مربـوط بـه تزریـق مکـرر خـون      این هزینه ها ). سال زندگی هر بیمار15دالر براي 100000(هزینهء نگهداري بیماران بسیار گران است -5
.وتزریق دسفرال براي بیماران تاالسمی ماژور است

روش کنونی غربالگري در برنامهء کشوري پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور که با اسـتفاده از انـدازه گیـري     .روش غربالگري آسان است - 6
MCV وMCHهزینه ( اثر بخشی برنامه را توجیه می کند–ین مسئله هزینه ا. با دستگاه سل کانتر انجام می گیرد،آسان وارزان است

).دالر است5غربالگري هر فرد 



.اجباري شدن آزمایش هاي تاالسمی قبل از ازدواج ، زمینهء مناسب جهت اجراي برنامه را فراهم نموده است-7
ي ناقل به این خدمات به کنترل تولـد کـودك   دسترسی زوج ها.تشخیص پیش از تولد وجود دارد شبکه گسترده آزمایشگاه هاي ژنتیک و-8

.مبتال به بتا تاالسمی ماژور کمک می کند
.  استفاده ازخدمات بیمه اي براي تمام زوج هاي ناقل ، دسترسی به امکانات تخصصی وپیشرفته را ممکن ساخته است-9

.وخانوادهء بیماران را فراهم ساخته استهاي گسترده بهداشتی درمانی در کشور ، امکان مراقبت از زوج هاي ناقلجود شبکهو-10
.پشتوانه سیاسی براي اجراي هر چه بهتر برنامه وجود داردحمایت و-11

چرا غربالگري به صورت کلی در جامعه  انجام نمی شود؟
والـدین  متقاضیان ازدواج،هاي مناسب، مانند ولی وجود گلوگاهها میسر است،اگرچه شناسایی موارد ناقل تاالسمی در جامعه وبراي همه گروه

.هاي هدف انجام شودسبب شده تا فعالیت هاي مربوط به پیشگیري از بروز بتاتاالسمی براي گروه... وبیماران 
راههاي پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور 

:هاي متعددي در پیش رو دارندد،راهمبتال به بیماري بتاتاالسمی ماژور آنهارا تهدید میکنامروزه زوج هاي ناقلی که خطر داشتن فرزند
ازدواج نکردن دو فرد سالم ناقل با یکدیگر 

:چنانچه دو فرد سالم ناقل با هم ازدواج کنند
،خودداري از بچه دار شدن
، انتخاب فرزند خوانده
استفاده از خدمات تشخیص پیش از تولد.

:تشخیص قبل از تولد
.براي زوج ها فراهم کرده تا از سالمت یا بیماري فرزند خود در دوره جنینی مطلع شوندخدمات تشخیص قبل از تولد این امکان را 

:پیگیري انجام دو مرحله مقدماتی وتکمیلی استاساس تشخیص قبل از تولد ،
:مرحله مقدماتی 

.اري استبررسی وضعیت ژنتیک زوج هاي ناقل تاالسمی براي تعیین نوع نقص ژن در هر یک از زوج ها قبل از بارد
: مرحله تکمیلی 

.یا سالم بودن آن استتشخیص قطعی ابتالبررسی وضعیت ژنتیک جنین و
والـدین ،بـرادران ، خـواهران،    ( هاي تشخیص قبل از تولد، گاهی الزم است تعداد زیادي از خویشاوندان براي تشخیص قطعی در اتجام آزمایش

.بضاعت مالی استصبر وحوصلهءکافی و، صرف وقت بررسی شوند که مستلزم) عمه ، خاله، دایی، عمو
؛ زیرا دراین صورت وقت کافی جهت بررسـی وجـود خواهـد داشـت     مقدماتی قبل از بارداري استهاي مرحلهبهترین زمان براي انجام آزمایش

در نمونـه بـرداري ،خطـر از دسـت دادن     .بارداري با نمونه برداري از جنین انجام مـی شـود  10در هفته بارداري وازهاي تکمیلی بعدوآزمایش
بعد از حصول نتیجه ، در صورت ابتالي جنین به بیماري ، چنانچه از نظر شـرعی  .خطرات نادري براي مادر وجود دارد جنین به میزان اندك و

بـدیهی  . ی قانونی صادر می شـود مجوز ختم بارداري توسط پزشک؛)بارداري16حداکثر هفتهء ( قانونی سن جنین از تاریخ معین نگذشته باشدو
.ضروري است) بررسی وضعیت ژنتیک جنین ( هاي مرحله تکمیلی است براي هر بارداري انجام آزمایش

هزینه این آزمـایش . هاي تشخیص پیش از تولد در کشور فعالیت می کننددر حال حاضر تعداد کمی از مراکز خصوصی در زمینه انجام آزمایش
.ها گران است 

معاونت بهداشت دانشگاه 
گروه پیشگیري وکنترل بیماري هاي غیرواگیر


