
1 
 

 تاالسمی جهانی روز اردیبهشت۸۱ مناسبتبه

سمی  ست  ایران ژنتیک بیماری ترینشایع  تاال سبت  و ا سی  خونیکم مانند هاگلوبینوپاتیهمو سایر  به ن شتن  با شکل  دا  دا

سبتا   ژنتیک از مختلف ژنی جهش 022 ازبیش ست  برخوردار ایپیچیده ن  در دارد. وجود ماژور و مینور شکل  0 به تاالسمی  .ا

 ماژور تاالسمی به مبتال فرد شود.می محسوب تاالسمی ناقل تنها و کندنمی بروز تاالسمی بیماری از عالمتی هیچ مینور فرد

سمی  همان یا ناقل مادر و پدر از که نیز سمی  بیمار شود می متولد مینور هایتاال ست  تاال  آخر تا درمانی دارو به محکوم و ا

ست.  عمر ست  ارثی خونیکم یک ماژور تاالسمی  ا صله  قرمز هایگلوبول ،هموگلوبین ساختمان  در نقص دلیلبه که ا  در حا

شته  طبیعی عمر خون جریان صل  و روندمی بین از سرعت  به و ندا ست  شدید  خونی کم آن حا شد  که ا  لیتفعا و تکامل و ر

 کند.می مختل را حیاتی اعضای

 ،سالم  قرمز هایگلبول شدن  وارد و خون تزریق با شود. می محسوب  درمانی مهم پایه یک تاالسمی  بیماری در خون تزریق

سب  درمان اثرات  باید بیمار و گرددمی تاالسمی  بیماران بدن در آهن تجمع باعث خون مداوم تزریق ولی شود می نمایان منا

صرف  آهن دهکنندفع داروی هرروز تقریبا  ،خون ماهانه العمرمادام تزریق ضمن  آن عوارض از جلوگیری برای  این به و کند م

  است. بیمار همراه همواره دارو یهته دغدغه و تزریق زجر ترتیب

 آن نآورد در کنترل تحت و پیشممریری در رکن مهمترین رسممانی اطالع و آموزش ،تاالسمممی بیماری بودن ارثی به توجهبا

 شممده موجب را بیماران این از اجتماعی حمایت لزوم ،درمان سممنرین هزینه و بیماری بودن العمرمادام دیرر سمموی از اسممت.

 روز شمممسممی  4730) میالدی 4991 سممال از عمومی افکار جلب برای تاالسمممی جهانی فدارسممیون دلیل همین به اسممت.

  است. کرده نامرذاری تاالسمی هانیج روز عنوانبه را اردیبهشت هیجدهم

 تاالسمی  به مبتال جنین سقط  دیرر سوی از و شد  اجرایی یجد صورت به کشور  در 4731 سال  از تاالسمی  غربالرری طرح

  بیماری کنترل در اساسی   گام 0 این واقع در و شد  قانونی 20 سال  حدود از امر متولیان فراوان تالش با نیز ماهری 1 از قبل

 نسبت  عمومی سازی آگاه اب توانمی که است  آن بودن ارثی ،تاالسمی  با رابطه در مهم العادهفوق نکته شد.  برداشته  تاالسمی 

   گذشممته هایسممال در شممده متولد هایتاالسمممی بررسممی کرد. مهار را بیماری این گسممترش خوبی به موضمموع این به

   ،دهندنمی انجام را ازدواج از پیش آزمایش نتیجه در و شممموندنمی رسممممی ثبت که شمممرعی هایازدواج که دهدمی نشمممان
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شترین  ، 31الس  ازقبل هایازدواج و بیرانه اتباع ستند.  بیماران این تولد عوامل بی  و سازی  فرهنگ اهمیت دلیل همین به ه

 .است اهمیت حائز بسیار جامعه آموزش

 از پس بالفاصله یعنی ازدواج، برای اقدام هر از قبل ازدواج شرف در افراد است الزم بیماری این بروز از پیشریری راستای در

سه  اولین شنایی  یجل ساس ) آ شنایان،  فامیل، بزرگان به دادن اطالع از قبل حتی  محلی عرف برا ستان  آ   زاریبرگ یا و دو

سم  شراه  در را مربوطه هایآزمایش دیرر، اقدام هرگونه یا و نامزدی مرا  مراکز در تاالسمی  هایآزمایش انجام یویژه آزمای

 دهند. انجام ازدواج خدمات

 CBC آزمایش ابتدا  تاالسمی  ناقل زوجهای شناسایی   جهت) تاالسمی  هایآزمایش انجام مراحل کشوری  الروریتم  طبق

شان  خونی هایاندکس اگر شود، می انجام مرد در شد  طبیعی ای   .گرددمی صادر  ازدواج گواهی و نبوده دیرری اقدام به نیاز با

شد  طبیعی محدوده در مرد خونی هایاندکس که صورتی در  بودن سالم  صورت در شود می انجام زن در CBC آزمایش نبا

شان  شد  طبیعی محدوده در نیز زن هایاندکس اگر و شده  صادر  ازدواج گواهی ای  نجاما الروریتم طبق دیرر هایآزمایش ،نبا

 گردد.می صادر ازدواج گواهی آنها وضعیت تعیین و آزمایشات نتایج تفسیر از پس شده،

ساس  زوجی چنانچه شات  برا سمی  ناقل عنوانبه فوق شده  انجام آزمای سایی    تاال  تسالم  جامع خدمات مرکز به گردند شنا

ست  نیاز زوجین این گیرند.می قرار پیریری و مراقبت تحت و شده  معرفی شات آ انجام به اقدام خود فرزند تولد از قبل ا  زمای

 نتیکژ وضمعیت  )بررسمی   دوم مرحله و بارداری از قبل موتاسمیون   )تعیین آن اول مرحله که نمایند تولد از پیش تشمخیص 

  گردد. انجام بایستی بارداری 42 هفته در و بارداری زمان در جنین 

  


