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 پیش از هر اقدامی برای ازدواجتاالسمی مایش آز

رسانی در اکسیژن نهموگلوبی کندطبیعی تولید میهای غیرکه در آن بدن هموگلوبین باشدتاالسمی یک بیماری ارثی خونی می
 نگلوبیهموبین رفتن مقادیر زیادی . این اختالل سبب ازکنده گلبول های قرمز خون کمک میهای مختلف بدن ببه بخش

 شخص مبتال احساس ضعف و و  خونی شودکم بودن سطح هموگلوبین خون ممکن است منجر به بیماری کم .گرددمی
 تواند به اعضای بدن صدمه زده و در نهایت منجر به مرگ فرد مبتال شود.کم خونی شدید می خستگی کند.

 

  می شود؟تاالسمی چه چیزی باعث ایجاد 

اگر پدر و مادر و یا خواهر و برادر شما مبتال به تاالسمی بوده و    .ی شود اند باعث ایجاد تاالسم قص در یک یا چند ژن می تون
ست قبل از ازدواج و بچه      ستند، بهتر ا سمی ه شدن یا ناقل ژن تاال سمی را انجام دهید و با  آزمایش دار  های مربوط به تاال

میزان احتمال ابتالی فرزند شما به تاالسمی و میزان شدت آن    تواند اطالعاتی مانند مشاور ژنتیک می  پزشک مشورت کنید.  
 را به شما بدهد.

 

  تاالسمی انواع 

 االسمی مینور: فقط یکی از والدین باید دارای ژن معیوب باشندت 

 .تاالسمی ماژور: هم پدر و هم مادر باید دارای ژن معیوب تاالسمی باشند 

 
  چه چیزهایی هستند:تاالسمی عالئم 

روز خونی شدید در طی سال اول زندگی ب  گردند در هنگام تولد طبیعی هستند اما کم با تاالسمی ماژور متولد می ودکانی که ک
 دهند.می

 سایر عالئم عبارتند از:
 ن در صورت اتغییر شکل استخو -

 خستگی  -

 خیر رشدأت -

 تنگی نفس -

 زردی پوست -

 
  شود؟چگونه تشخیص داده میتاالسمی 

ست  ممکن ا هایی برای شما تجویز خواهد کرد. سواالتی خواهد پرسید و سپس آزمایش    زشک در مورد سوابق پزشکی شما    پ
 ها شامل موارد زیر باشند:این آزمایش

 .شود( که در زیر میکروسکوپ کوچک و شکل غیر طبیعی دیده میCBCهای خونی )شمارش کامل سلول 

 آزمایش ژنتیک برای تشخیص ژن های مسبب تاالسمی 

 خونآزمایش میزان آهن  

  ند. کنگیری میمیزان انواع مختلف هموگلوبین خون را اندازه  منظور نوع تاالسممممی، یک نوع آزمایش خون که به     
 )الکتروفورز(
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  شود:چگونه منتقل میتاالسمی 

شند هر یک از فرزندان آنها      ا سمی با شوهر هر کدام دارای نوع کم خونی خفیف )مینور( تاال صد احتمال  52گر یک زن و  در

 درصد ممکن است سالم باشند. 52درصد احتمال تاالسمی مینور و  25به تاالسمی ماژور )کم خونی شدید( را داشته و ابتال 

یدا می      به در نوع ماژور هموگلوبین خون غیرطبیعی   یافته و هموگلوبین قرمز خون کاهش پ نابرای کن نام جنینی افزایش  ن د. ب

کنند تا های صممورت شممروع به رشممد می سممت و به همین دلیل اسممتخوانکه این بیماری را در خود دارد کم خون ا کودکی

باشند.  ای مشخص و متمایز از دیگران می نابراین این بیماران دارای قیافهب جبران کنند. خونی راسازی بیشتر شود و کم   خون

 گردد.ظاهری بیمار میگ شدن طحال و کبد و تغییر قیافه همچنین این کم خونی باعث بزر

 

 

 تاالسمی روز جهانی ردیبهشتا 81

 پیشگیری از تاالسمی با

 خدمات ژنتیک هنگام ازدواج تداوم  

 به همراه رعایت موازین پیشگیری

 از کرونا 

 

 


