
 

؟می چه می دانیدـازبیماري تاالس  
 

در این بیماري هموگلوبین به اندازه کافی ساخته نشده و  ..یک کم خونی ارثی است که از طریق والدین به فرزندان به ارث می رسد تاالسمی
.مقدارآن در گلبول قرمز به شدت کم و درنتیجه فرد دچار کم خونی شدید می شود  

:ماري تاالسمییانواع ب   

وفرزند آنان بیمارنیست و زندگی عادي خواهد داشت ، سالم ودیگري داراي ژن ناسالم است  ژنداراي  یکی از والدین): خفیف(تاالسمی مینور -1
. چون حداقل یک ژن سالم دارد  

.والدین ژن ناسالم بیماري را به ارث برده اند وفرزند آنان داراي دو ژن ناسالم باشد بیمار خواهد بود  هردو  ):شدید(بیماري تاالسمی ماژور-2  

اگر دو فرد ناقل تاالسمی ، تصمیم به ازدواج گرفتند ضروري است براي پیشگیري   :راههاي پیشگیري از تولد فرزند تاالسمی ماژور

از خدمات تشخیص قبل از تولد استفاده کرده و آزمایشات ژنتیک را در مرحله اول قبل از بارداري و در )شدید(از تولد فرزند مبتال به تاالسمی ماژور 
.مرحله دوم براي تشخیص سالمت جنین ، در حین بارداري انجام دهند  

    :یتشخیص بیماري تاالسم

  . آزمایش تشخیص تاالسمی هنگام ازداوج اجباري است.بیماري فقط با انجام آزمایش خون تشخیص داده می شود

):شدید(عالئم بیماري تاالسمی ماژور   

است ولی به علت کم خونی شدید عالئـم دیگـر    سالممانند کودکان  ماهگی6کودك مبتال به تاالسمی شدید تا 
بیمار ، تغییر چهـره و   افزایش سنبا نشان میدهدو  ، شیر نخوردننامناسبضعف ، بی حالی، رشد مانندبیماري 

به مرور به علت .بزرگ شدن استخوان هاي صورت ، تغییر رنگ پوست و بزرگ شدن کبد و طحال ظاهر می شود
آسیب به اندام هاي حیاتی مانند قلب ، کلیه و غدد داخلی مانند الوزالمعده ، بیمار دچار ناراسـایی قلبـی ،   

    .ثر این عوارض عمر بیمار کوتاه و دچار مرگ زودرس می شودنارسایی کلیه و دیگر عوارض بیماري شده و بر ا

:درمان بیماري تاالسمی    

    تزریق خون مداوم به صورت ماهانه تا پایان عمر-1

   )دسفرال(تزریق داروي دفع کننده آهن -2

  ....)قلب، چشم، غدد، کلیه ها و (تخصصی مداوم انجام معاینه ، انجام آزمایشات و مراقبت ها ي-3

 مرکز مشاوره تاالسمی  شهرستان بهارستان                              انجام واکسیناسیون هپاتیت-4
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  شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان
 


