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ُبی  اطت کَ ثَ ػلت اػکبل در طبخت سًجیزٍ کم خُوی ارثی َ ژوتیکیتبالطوی ًْػی 

 .آیذ ثْجْد هیُوْگلْثیي پزّتئیٌی 

 ٌمُگلُبیه 

ُبی پزّتئٌی یب  اطت کَ اس ُن ّ سًجیزٍ ُبی لزهش گْیچَُوْگلْثیي هْلکْل اؿلی داخل 

تؼکیل ػذٍ اطت. در ُز سًجیزٍ گلْثیي یک هْلکْل ُن ّجْد دارد کَ اکظیژى را گلْثیي 

کٌذ. پض تْلیذ ُوْگلْثیي ًیبس ثَ ثَ تبهیي آُي ّ طبخت  تْطط آُي خْد حول هی

  :ُوْگلْثیي دارد. ثز اطبص ًْع سًجیزٍ پزّتئیٌی چٌذ ًْع ُوْگلْثیي ّجْد دارد

 ٌمُگلُبیه A:  ػوذتب ُوْلگْثیيُوْگلْثیي طجیؼی در ثبلغیي A ثبػذ کَ تمزیجب  هی
تبیی حبّی دّ  4دُذ ّ اس سًجیزٍ  اس ُوْگلْثیي جزیبى خْى را تؼکیل هی %89حذّد 

  (α2β2) .ػْد سًجیزٍ آلفب ّ دّ سًجیزٍ ثتب طبختَ هی
 HGbA2: ُوْگلْثیي A2  ػْد سًجیزٍ دلتب تؼکیل هی2سًجیزٍ آلفب ّ  2اس.(α2δ2)  َک

  .دُذ ُوْگلْثیي در ثبلغیي را تؼکیل هی% 1-2ثطْر طجیؼی 
 HGbF: ُوْگلْثیي F  1کَ ُوْگلْثیي اؿلی دّراى جٌیٌی اطت ّ کوتز اس %

 (α2δ2) تب گبهب 2تب آلفب ّ  2تبیی  4ػْد،اس سًجیزٍ  ُوْگلْثیي در ثبلغیي را ًیش ػبهل هی
ْد ّ ... کَ در ثؼضی ثیوبریِب ثْج C , H تؼکیل گزدیذٍ اطت ّ ُوْگلْثیي ُبی

  .آیذ هی

 

ثزای طبخت سًجیزٍ ثتب ُز فزد اس ُز ّالذ خْد )پذر ّ هبدر( یک ژى طبسًذٍ ایي سًجیزٍ را 
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کٌذ. ّ ثز اطبص جِغ یب  ژى دریبفت هی 2اس ُز ّالذ  δ,αُبی  کٌذ ّ ثزای سًجیزٍ دریبفت هی

را  حذف ُز کذام اس ایي ژًِب طبخت ّ سًجیزٍ هزثْطَ هختل ػذٍ ّ اًْاع ثیوبری تبالطوی

  .خْاُین داػت

 

ُوْگلْثیي ًَ تٌِب ثزای حول ّ تحْیل طجیؼی اکظیژى السم اطت، ثلکَ در ػکل ّ اًذاسٍ ّ 

ّ  12±2ثذػکلی گلجْل لزهش دخبلت دارد. همذار کل ُوْگلْثیي خْى ثطْر طجیؼی در خبًوِب 

  .ثبػذ لیتز هی گزم در دطی 14±2در آلبیبى 

 اوُاع تاالسمی 

تبالطوی ثَ دّ ًْع آلفب تبالطوی ّ ثتب تبالطوی اطت کَ خْد ثتب تبالطوی ُن ػبهل 

ثبػذ. افزاد هجتال  تبالطوی ػذیذ( ّ تبالطوی هیٌْر یب تبالطوی خفیف هی)تبالطوی هبژّر 

اگر دَ فرد تاالسمی طبسی ًذارًذریب، ّلی  هؼکل کن خًْیثَ تبالطوی هیٌْر در ّالغ 

% فرزوذوشان دچار تاالسمی شذیذ ماژَر 52میىُر با ٌم ازدَاج کىىذ بً احتمال 

  .االسمی میىُر خُاٌىذ داشت% ت25% فرزوذشان سالم َ 52خُاٌذ بُد َ 

 

 

 

 

 تاالسمی ماژَر 

تبالطوی هبژّر یب آًوی کْلی ثَ ػلت حذف یب جِغ در ُز دّ ژى طبسًذٍ سًجیزٍ ثتب ایجبد 

ػْد ّ یب ثَ همذار کوی طبختَ  ػْد ّ ثَ ایي تزتیت یب ُیچ سًجیزٍ ثتبیی طبختَ ًوی هی

کٌذ کَ ایي  ُبی آلفب ججزاى هی طبخت سًجیزٍُب را ثب  ػْد. در ًتیجَ ثذى کوجْد ایي سًجیزٍ هی

ُبی آلفبی اضبفی ثزای گلجْلِبی لزهش طوی ُظتٌذ ّ ثب رطْة ثز رّی طلْلِبی  سًجیزٍ

ّ در داخل خْى تخزیت ػذٍ ّ  هغش اطتخْاىػًْذ کَ گلجْلِبی لزهش در  گلجْل لزهش ثبػج هی

کٌٌذ. اس طزفی ثَ ػلت خًْظبسی غیز هْحز ،  ُبی آلفب در هغش اطتخْاى رطْة هی سًجیزٍ

کٌٌذ ّ ثشرگ  ػزّع ثَ خًْظبسی هی طحبلّ  کجذهزاکش خًْظبس خبرج هغش اطتخْاى ، ار جولَ 

  .ػًْذ هی
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کٌذ ّ درؿْرت  هبَُ اّل سًذگی کْدک تظبُز هی 6ثیوبری هؼوْال ثـْرت کن خًْی ػذیذ در 

ػذم ػزّع تشریك خْى ، ثبفت هغش اطتخْاى ّ هکبًِبی خًْظبس خبرج هغش اطتخْاى فؼبل ّ 

ثشرگ ػذٍ ّ ثبػج ثشرگی هغش اطتخْاًِب ثخـْؽ اطتخْاًِبی پِي )ؿْرت ّ جوجوَ( ّ 

  .ػًْذ ثشرگی کجذ ّ طحبل هی

 عالیم بیماری 

 کن خًْی ػذیذ طْریکَ ثزای ثمبء ثیوبر تشریك هکزر خْى السم اطت.  
  چِزٍ  اطتخْاًِبی ؿْرت ّ جوجوَافشایغ حجن ػذیذ هغش اطتخْاى ثخـْؽ در ،

  .(کٌذ )چِزٍ هْع خزهبیی خبؽ افزاد تبالطوی را ایجبد هی
 َُبی ثشرگتز  اختالل رػذ درثچ 
  ّ رًگ پزیذگی ، سردی ّ گبُی پْطت هوکي اطت ثَ دلیل رًگ پزیذگی ّ یزلبى

  .رطْة هالًیي ثَ رًگ هض در آیذ
  ػْد کَ ثبػج  طحبل ثَ حذی ثشرگ هیثشرگی کجذ ّ طحبل ، در طٌیي ثبالتز گبُی

  .ػْد تخزیت ثیؼتز گلجْلِبی لزهش هی
  ػالین ًبػی اس رطْة آُي در ثبفتِبی هختلف اس جولَ پبًکزاص ّ للت ّ غذد جٌظی

  .ّ ًبرطبیی للجی ّ تبخیز در ثلْؽ دیبثتّ ایجبد 
  ػًْذ هی ػکظتگیاطتخْاًِب ًبسک ػذٍ ّ هظتؼذ.  

 تشخیص 

لزهش خْى کْچک ّ کن رًگ خْاُذ ثْد )کن خًْی در آسهبیغ خْى تبالطوی هبژّر گلجْلِبی 

گزم در دطی لیتز ّجْد  5ُیپْکزّم هیکزّطیتز(. افت ػذیذ ُوْگلْثیي ثَ همبدیز کوتز اس 

یبثذ ّ طبیز آسهبیؼبت کَ لشّهی  ثیلی رّثیي طزم ثَ ػلت تخزیت طلْلِب افشایغ هی .دارد

ػْد کَ در  ْگلْثیي اًجبم هیثزای گفتي ُوَ آًِب ًیظت. تؼخیؾ لطؼی ثب الکتزّفْرس ُو

 F ُب را ُوْگلْثیي % ُوْگلْثیي89ػْد ّ  طجیؼی طبختَ ًوی A تبالطوی هبژّر ُوْگلْثیي

  .کٌذ % افشایغ پیذا هی5ًیش تب  A2 دُذ ّ ُوْگلْثیي تؼکیل هی

 عُارض 

 اس ػْارف تبالطوی یک طزی اس ػْارف اس جولَ اختالل رػذ ّ تغییز لیبفَ ثیوبر ّ ثشرگی کجذ

ّ طحبل کَ ثَ ػلت خْد ثیوبری اطت ّ یکظزی ػْارف دیگز ًبػی اس درهبى تبالطوی 

  .تزیي ایي ػبرضَ ُوْطیذّس یب ُوْکزّهبتْس اطت اطت. اؿلی

 

ػْد کَ ًتیجَ غیز لبثل اجتٌبة تشریك طْالًی  ُوْطیذرّس ثَ رطْة آُي در ثبفتِب گفتَ هی

آُي ثَ  222mgػْد، حذّد  تشریك هی هذت خْى اطت. در ُن ًین لیتز خًْی کَ ثَ ثیوبر

کٌذ ّ  تْاًذ اس ثذى دفغ ػْد ّ در ثبفتِب رطْة هی کٌذ کَ ایي همذار آُي ًوی ثبفتِب هٌتمل هی

ّ پبًکزاص ّ غذد ، هؼکل  للتگزدد. ثخـْؽ رطْة آُي در  ثبػج ًبرطبیی در ثبفتِب هی

اؿلی ایي ثیوبراى خْاُذ ثْد کَ ثبػج ًبرطبیی پبًکزاص ّ دیبثت ، ًبرطبیی للجی ّ ًبرطبیی 

  .ػْد غذد جٌظی ّ تیزّئیذ ّ ... هی

 درمان 
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گزدد. در ؿْرت  تبالطوی ػذیذ ّ درهبى ًؼذٍ ُویؼَ ثبػج هزگ در دّراى کْدکی هی

تْاى طْل ػوز ا افشایغ داد ّ تب حذ سیبدی  ّ حفع ططح هٌبطجی اس خْى هیتشریك هکزر خْى 

  :پض درهبى تبالطوی ػجبرتٌذ اس .هبًغ اس تغییزات اطتخْاًی ّ اختالل رػذ گزدیذ

 ُذف اس تشریك خْى هکزر ثزای ثیوبر حفع ُوْگلْثیي ثیوبر در  :تسریق دراز مذت خُن
  .اطت 12ططح ثبالی 

 لی ثیوبراى تبالطوی ثؼذ اس طبلِب ، ُوْطیذرّس ّ اضبفَ هؼکل اؿ :دفرَکسامیه
تْاى آى را ثَ کوک تشریك هزتت دفزّکظبهیي ثَ ؿْرت سیز  ثبر آُي اطت، کَ هی

الجتَ  .ػْد جلذی یب ّریذی تخفیف داد. ایي دارّ ثب آُي تزکیت ػذٍ ّ اس ادرار دفغ هی
تشریك ّ یب ػْارف همذار سیبد ایي دارّ هوکي اطت ثبػج ّاکٌغ پْطتی در هحل 

ثٌبثزایي ایي دارّ ثَ تٌِبیی ثزای  .ػْد دطتگبٍ ثیٌبیی ّ ػٌْاییػـجی ثَ ّیژٍ در 
  .پیؼگیزی دراس هذت اس هظوْهیت ثب آُي کبفی ًیظت

 اگز ثشرگی طحبل ، ًیبس ثَ تشریك خْى را ثیؼتز کٌذ طحبل ثزداػتَ  :برداشته طحال
  .ػْد تب ًیبس ثَ خْى کبُغ یبثذ هی

  درهبى لطؼی ثیوبری ثب پیًْذ هغش اطتخْاى اطت. الجتَ ایي  :مغس استخُانپیُوذ
ػول ثب هزگ ّهیز ثبالیی ُوزاٍ اطت. ّ در ثزخی ثیوبراى ًیش طلْلِبی تبالطوی 

  .کٌٌذ هجذدا رػذ هی

 رَوذ بیماری 

بیی ُ هبًٌذ. ّ ایٌِب ثچَ طبلگی ُن سًذٍ هی 32اهزّسٍ ثب تْجَ ثَ درهبًِبی هْجْد ثیوبراى تب 

ثب رػذ ًبلؾ ُظتٌذ ّ ػبیؼتزیي ػلت هزگ آًِب ًبرطبیی للجی ثَ ػلت ُوْطیذرّس ّ 

  .ثبػذ ُوچٌیي ثَ ػلت تشریك خْى ّ افشایغ ثبر للت هی

 تاالسمی میىُر 

عالیم بالیىی َاضح وذاروذ َ بطُر عمذي در تبالطوی هیٌْر هؼوْال ثذّى ػالهت ثْدٍ ّ 

ایي افزاد کن خًْی  .شُوذ دادي می ٌای چکاپ بً صُرت اتفاقی تشخیص تست

( ثب طلْلِبی گلجْل لزهش کْچک ّ کن رًگ )ُیپْکزّم 12هختـز )ُوْگلْثیي ثیغ اس 

  .ثبػذ طبس ًوی هیکزّطیتز( دارًذ کَ هؼوْال هؼکل

 

آیذ کَ  تبالطوی هیٌْر در ًتیجَ اختالل یکی اس دّ ژى طبسًذٍ سًجیزٍ گلْثیي ثتب ثَ ّجْد هی

اس پذر ّ یب اس هبدر ثَ فزد ثَ ارث رطیذٍ اطت، در ًتیجَ کبُغ یب فمذاى ایي ژى ًبلؾ یب 

افشایغ  4-9تب حذّد % A2 افتذ ّ ثَ دًجبل آى ُوْگلْثیي طبخت سًجیزٍ ثتب اس یک ژى اتفبق هی

  .ػْد دیذٍ هی 5-1در حذّد % F یبثذ ّ گبُی افشایغ ُوْگلْثیي هی

جالب تُجً است، ایه است کً ایه ای کً در تاالسمی خفیف یا میىُر  تىٍا وکتً

 .افراد مُقع ازدَاج وبایذ با یک فرد شبیً خُد )تاالسمی میىُر( ازدَاج کىىذ

 



 آلفا تاالسمی 

ژى طبسًذٍ سًجیزٍ آلفبطت، ُز چَ تؼذاد ژًِبی  4ػلت آلفب تبالطوی حذف یک یب چٌذ ژى اس 

 4ًِبی حذف ػذٍ ثَ ػْد ّ ثزاطبص تؼذاد ژ حذف ػذٍ ثیؼتز ثبػذ ثیوبری ػذیذتز هی

  .ػًْذ گزٍّ تمظین هی

 ژى آلفب را دارًذ ّ ُوْگلْثیي طبختَ ػذٍ فمط اس  4کَ حذف ُز  :ٌیذرَپس فتالیس
تزیي  ػْد ّ ّخین ُبی گبهب تؼکیل ػذٍ اطت کَ ُوْگلْثیي ثبرتش گفتَ هی سًجیزٍ

هزدٍ  ًْع آلفب تبالطوی اطت ّ ثب حیبت خبرج رحوی هٌبفبت دارد ّ جٌیي ٌُگبم تْلذ
  .ُب دچبر ادم ػذیذ ُظتٌذ هیزد. ایي جٌیي اطت ّ یب هذت کْتبُی پض اس تْلذ هی

 بیماری ٌمُگلُبیه H:  آیذ. ثیوبراى دچبر  ژى آلفب گلْثیي ثْجْد هی 3کَ در احز حذف
ػْد. در ثؼضی  کن خًْی ُیپْکزّم هیکزّطیتیک ثْدٍ ّ ثشرگی طحبل در آًِب دیذٍ هی

تشریك خْى داػتَ ثبػٌذ ّ در ؿْرت کن خًْی ػذیذ ّ ًیبس هْالغ هوکي اطت ًیبس ثَ 
  .ثَ اًتمبل خْى ثبیذ طحبل ثزداػتَ ػْد

  ژى آلفب حذف ػذٍ ّ اس ُز لحبظ ػجیَ ثتب تبالطوی  2کَ  :1صفت آلفا تاالسمی
  .هیٌْر اطت

  ژى حذف ػذٍ ّ یک حبلت ًبلل ژى ،  4کَ فمط یک ژى اس  :5صفت آلفا تاالسمی
  .ػالهت اطتخبهْع ّ ثذّى 

 


