
 
 
 

 
 :تبالعْی چیغت 

تبالعْی یل بیْبری ارحی خٕ٘ی اعت مٚ 
ایٔ . ببػج مِ خٕ٘ی خفیف یب ٗخیِ ّی ش٘د
مِ خٕ٘ی بٚ خبطز مبٛش ْٛ٘ىَ٘بیٔ ٗ 
مْتز ب٘دٓ ىَبً٘ ٛبی قزّش خ٘ٓ اس حذ 

ْٛ٘ىَ٘بیٔ پزٗتئیٔ ّ٘ر٘د . ٕزّبً ّی ببشذ
در ىَبً٘ ٛبی قزّش خ٘ٓ اعت مٚ امغیضٓ 

 .را بٚ ْٛٚ ی قغْتٜبی بذٓ ّی رعبٕذ

 
دٗ ٕ٘ع اطَی تبالعْی، ٕ٘ع آٍفب ٗ بتب ّی 

ببشذ ٗ بٖببز ٕبُ دٗ سٕزیزٙ ی پزٗتئیٖی مٚ 
ْٛ٘ىَ٘بیٔ ٕزّبً ّی عبسد ٕبّيذاری شذٙ 

صٓ ٛبی ٛز ٕ٘ع تبالعْی اس پذر ٗ ّبدر . إذ
تبالعْی آٍفب ٗ . بٚ فزسٕذآ ّٖتقٌ ّی ش٘د

 .بتب، ٛز دٗ ٕ٘ع ٗخیِ ٗ خفیف دارٕذ
 :بتب تبالعْی ّیٖ٘ر

ك صٓ عبٍِ اس یل ٗاٍذ ٗیل اىز فزدی ی�
صٓ ّؼی٘ة را اس ٗاٍذ دیيز بزای عبختٔ 

 (ّیٖ٘ر)سٕزیزٙ ی بتب بٚ ارث ببزد ٕبقٌ عبٍِ
. اعت مٚ ایٔ فزد بیْبر ّحغ٘ة ْٕی ش٘د
در ٗاقغ ّیٖ٘ر ب٘دٓ یل ّشخظٚ خٕ٘ی 

. اعت مٚ ّخال رٕو چشِ را بٚ ارث ّی بزد
ایٔ افزاد سٕذىی ػبدی داشتٚ ٗاس ٗضؼیت 

خ٘د آىبٛی ٕذاشتٚ ٗبب إزبُ آسّبیش خ٘ٓ 
 .ّشخض ّی شٕ٘ذ

اىز ینی اس ٗاٍذیٔ حبٌّ صٓ تبالعْی ببشذ �
درطذ فزسٕذ 50در ٛز ببرداری احتْبً دارد

ٕبقٌ ببشٖذ ٍٗی ٛیچ یل اس فزسٕذآ 
 دتبالعْی ّبصٗر ٕخ٘اٖٛذ ب٘

ٍٗی اىز پذر ٗ ّبدر ٛزدٗ ّیٖ٘رببشٖذ درٛز 
 آٓ درطذ احتْبً دارد مٚ فزسٕذ25ببرداری 

 .ٛب بٚ تبالعْی ّبصٗرّبتال ش٘د
 

 
افزاد ٕبقٌ ّْنٔ اعت ىبٛی رٕو پزیذٙ ٗ 
خغتٚ بٚ ٕظز بزعٖذ ٗ یب مِ خٕ٘ی خفیف 

داشتٚ ببشٖذ مٚ ایٔ اّز بذٍیٌ م٘چنتز ب٘دٓ 
ىَبً٘ قزّش ٗ بیش اس حذ ّؼًْ٘ 

 .ّی ببشذHbA2 ب٘دٓ

بخشی اس ْٛ٘ىَ٘بیٔ اعت مٚ : H سٕزیزٙ
 بط٘رػبدی درببٍغیٔ دیذٙ ْٕی ش٘د

بخشی اس ْٛ٘ىَ٘بیٔ اعت مٚ : A2 سٕزیزٙ
درطذ مٌ ْٛ٘ىَ٘بیٔ 1/5-3/5بط٘ر ػبدی 

 ببٍغیٔ را تشنیٌ ّی دٛذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 :بتا تاالسمی ماژور
اىز فزدی دٗ صٓ ٕبعبٍِ را اس ٗاٍذیٔ بٚ ارث �

ببزد بٚ بتب تبالعْی ّبصٗر ّبتالّی ش٘د مٚ 
در ایٔ حبٍت مِ خٕ٘ی شذیذ ب٘دٙ ٗ ببػج 

 .ایی قَبی ّی ش٘داختالً رشذ ٕٗبرط
ٕ٘ساد ّبتال در شش ّبٙ اًٗ سٕذىی ػالّتی �

ٕذارد ٗ ػالئِ بیْبری بتذریذ اس شش 
ّبٛيی شزٗع شذٙ ٗبظ٘رت مِ خٕ٘ی ، 

رٕو پزیذىی، ضؼف ٗ بی قزاری، بی 



اشتٜبیی ٗ ػذُ افشایش ٗسٓ بزٗس ّی مٖذ 
عپظ مبذ ٗطحبً بشره شذٙ ٗ تغیزات 

 (در اعتخ٘آ رْزْٚ ٗط٘رت)اعتخ٘إی 
ببػج ایزبد چٜزٙ خبص دربیْبرآ ّبتال بٚ 

ّؼْ٘ال بیْبرآ . بتب تبالعْی ّبصٗر ّی ش٘د
پظ اس پبیبٓ عبً اًٗ سٕذىی بٚ تشریق خ٘ٓ 

ٗابغتٚ ّی شٕ٘ذ مٚ بب ایٔ تشریق خ٘ٓ ، 

. ّی ش٘د ّشنٌ مِ خٕ٘ی بیْبر حٌ
درط٘رتی مٚ خ٘ٓ تشریق ٕش٘د فؼبٍیت 

 ّغش اعتخ٘آ ببػج  غیزّ٘حزخ٘ٓ عبسی
 .تغییزات اعتخ٘إی دربذٓ ّی ش٘د

 

 
 
 

بيماريزايی ونحوه ي انتقال بيماري �

 :تاالسمی
ٕح٘ٙ إتقبً بیْبری اس ٗاٍذیٔ بٚ فزسٕذ اس �

 .ق٘إیٔ ّٖذً پیزٗی ّی مٖذ
اىز ٗاٍذیٔ ٛز دٗ عبٍِ ببشٖذ ، صٓ ٛبی �

عبٍِ را بٚ فزسٕذ خ٘د إتقبً دادٙ ٗ ْٛٚ ی 
 .فزسٕذآ آٓ ٛب عبٍِ خ٘اٖٛذ ب٘د

اىز ینی اس ٗاٍذیٔ حبٌّ صٓ تبالعْی ببشذ ، �
 درطذ فزسٕذآ 50درٛزببرداری احتْبً دارد

ٕبقٌ ببشٖذ ٍٗی ٛیچ یل اس فزسٕذآ إٓبٓ 
 .تبالعْی ّبصٗر ٕخ٘اٖٛذ ب٘د

درط٘رتی مٚ ٗاٍذیٔ ٛز دٗ ٕبقٌ صٓ �
ببشٖذ ، درٛزببرداری  (ّیٖ٘ر)تبالعْی

درصد احتمال دارد داراي فرزند مبتال 25

. سمي ماژور شوندبه تاال

 :تشخيص اوليه تاالسمی�

( CBC)تبالعْی اس طزیق آسّبیش خ٘ٓ �
 .تشخیض دادٙ ّی ش٘د

 

 
 

بب ت٘رٚ بٚ ایٖنٚ بیْبری تبالعْی ٕ٘ػی 
بیْبری ارحی اعت ٗ اس ٗاٍذیٔ ٕبقٌ صٓ 
بیْبری بٚ فزسٕذآ بٚ ارث ّی رعذ ٍذا 

بٜتزیٔ راٙ پیشيیزی اس تٍ٘ذ فزسٕذ ّبتال بٚ 
تبالعْی إزبُ آسّبیش خ٘ٓ عبدٙ قبٌ اس 

إتخبة ْٛغز اعت ٗ بٜتزیٔ راٙ پیشيیزی 
اس تٍ٘ذ فزسٕذ رذیذ تبالعْی درخبٕ٘ادٙ ٛبیی 
مٚ دارای فزسٕذ تبالعْی ٛغتٖذ اعتفبدٙ اس 
ٚ  ٛبی ّطْئٔ تٖظیِ خبٕ٘دٙ اعت مٚ  بزٕبّ

ٛذف پیشيیزی اس تٍ٘ذ م٘دمبٓ ّبتال بٚ 
  . تبالعْی اس ٕ٘ع شذیذ اعت

اس بزٗس ّ٘ارد رذیذ تبالعْی ّبصٗر -  
رَ٘ىیزی ْٕبئیِ ٗ شٖبعبیی ٕبقَیٔ را بب دقت 

 .پیشيیزی مٖیِ

بب ّشبٗرٙ صٕتینی قبٌ اس اسدٗاد فزسٕذآ  -

 .عبٍِ داشتٚ ببشیِ

بب یل ببر آسّبیش خ٘ٓ ْٛیشٚ اس تبالعْی  -

 .رٛبیی یببیِ

در ط٘رت اسدٗاد دٗ فزد ّیٖ٘ر تبالعْی  -
حتْبً  بب آسّبیشبت تشخیض قبٌ اس سایْبٓ در 

 ٛفتٚ اًٗ ببرداری اس 12سّبٓ ببرداری ٗ در 
  .تٍ٘ذ فزسٕذ تبالعْی ّبصٗر رَ٘ىیزی مٖیِ

بخش درّبٓ در دإشيبٙ ػَُ٘ پششنی 
ٗخذّبت بٜذاشتی درّبٕی خزاعبٓ شْبٍی 

رعیذىی بٚ ٗضؼیت عالّت بیْبرآ 
تبالعْی ّبصٗر را بٚ ػٜذٙ دارد، اّب در بخش 

 بزٕبّٚ پیشيیزی اس 1376بٜذاشت مٚ اس عبً
تبالعْی در مٌ مش٘ر آغبسشذٙ ٗ ٗظیفٚ 

اطَی آٓ پیشيیزی اس بزٗس بیْبری بتب 
تبالعْی ّبصٗر اعت خذّبت بزاعبط عٚ 

 :اعتزاتضی بزٕبّٚ ریشی ٗارائٚ ّیش٘د
در ایٔ اعتزاتضی تْبُ :اعتزاتضی اًٗ

ّتقبضیبٓ اسدٗاد رٜت شٖبعبیی سٗرٜبی 
ٕبقٌ تبالعْی ّٗزاقبت ٗیضٙ بزاعبط 

 دعت٘راٍؼٌْ ّزب٘طٚ بزرعی ّیشٕ٘ذ
در ایٔ اعتزاتضی ٗاٍذیٔ :اعتزاتضی دُٗ

بیْبرآ تبالعْی رٜت شٖبعبیی سٗرٜبی 
ٗارذ شزایط ببرداری ّٗزاقبت بزاعبط 

 فَ٘چبرت ّزب٘ط بزرعی ّی شٕ٘ذ
در ایٔ اعتزاتضی سٗرٜبی : اعتزاتضی عُ٘

 اسدٗاد مزدٙ إذ 1376ٕبقٌ تبالعْی مٚ قبٌ
 بزرعی ٗشٖبعبیی ّیشٕ٘ذ

درط٘رت شٖبعبیی سٗرٜبیی مٚ ٕبقٌ 
ّحغ٘ة ّیشٕ٘ذ پظ اسإزبُ (ّیٖ٘ر)تبالعْی

ّشبٗرٙ ت٘عط پششل ّزمش بٜذاشت بب 
ایشبٓ، اعبّی ایٔ افزاد بٚ ّزاقبیٔ عالّت 

دادٙ ّیش٘د ٗبزاعبط پیيیزیٜبی ّْتذ 
ّٗشبٗرٙ ٛبیی مٚ بب ایٔ سٗرٜب إزبُ ّیش٘د 

ایٔ افزاد راْٖٛبیی ّیشٕ٘ذ تب قبٌ اس تٍ٘ذ 
ٕ٘ساد اًٗ آسّبیش صٕتینی را إزبُ دٖٛذ بٚ 

مٚ رٜت شٖبعبیی صٓ ّؼی٘ة در PND1ٕبُ
ٗاٍذیٔ إزبُ ّیش٘د ْٗٛشّبٓ راٜٛبی 

پیشيیزی اس ببرداری ّطْئٔ را بٚ مبرىیزٕذ 
ٗسّبٕی مٚ سٗریٔ تظْیِ بٚ داشتٔ فزسٕذ 

ّیيیزٕذ بب إزبُ آسّبیشٜبی ٗیضٙ 

ببرداری اس عبٍِ 10 در ٛفتٚ PND2صٕتیل
ب٘دٓ رٖیٔ ّطْئٔ ّیشٕ٘ذ ٗدرط٘رت عبٍِ 

ب٘دٓ رٖیٔ ٕ٘ساد ّتٍ٘ذ ّیش٘د ٗدرط٘رتی مٚ 
رٖیٔ ّبتال بٚ بیْبری تبالعْی ّبصٗر ببشذ 

ت٘طیٚ بٚ إزبُ عقط ّیش٘د قبٌ اس 
ببرداری ٗدر ٕٜبیت بٚ سٗرٜبی ٕبقٌ 16ٛفتٚ

تبالعْی ّیٖ٘ر مْل ّیش٘د تب فزسٕذ عبٍِ 
 بٚ دٕیب آٗرٕذ 


