تاالظوی یک تیواری ارثی خًَی هی تاؼذ
کِ در آى ،تذى ّوَگلَتیي ّای غیر عثیعی
تَلیذ هی کٌذّ .وَگلَتیي در اکعیصى رظاًی
تِ تخػ ّای هختلف تذى تِ گلثَل ّای قرهس
خَى کوک هی کٌذ .ایي اختالل ظثة از تیي
رفتي هقادیر زیاد ّوَگلَتیي هی گردد .کن
تَدى ظغح ّوَگلَتیي خَى هوکي اظت هٌجر
تِ تیواری کن خًَی ؼَد .تیواری کن خًَی
تیواری ای اظت کِ تاعث هی ؼَد ؼخص
هثتال احعاض ضعف ٍ خعتگی کٌذ .کن خًَی
ؼذیذ هی تَاًذ تِ اعضای تذى صذهِ زدُ ٍ در
ًْایت هٌجر تِ هرگ فرد هثتال ؼَد.
چه چیزی باعث ایجاد تاالسمی می شود؟
ًقص در یک یا چٌذ شى هی تَاًذ تاعث ایجاد تاالظوی
ؼَد .اگر پذر ٍ هادر ٍ یا خَاّر ٍ ترادر ؼوا هثتال تِ
تاالظوی تَدُ ٍ یا ًاقل شى تاالظوی ّعتٌذ ،تْتر اظت
قثل از تچِ دار ؼذى آزهایػ ّای هرتَط تِ تاالظوی
را اًجام دّیذ ٍ تا پسؼک هؽَرت کٌیذ .هؽاٍر شًتیک
هی تَاًذ اعالعاتی هاًٌذ هیساى احتوال اتتالی فرزًذ
ؼوا تِ تاالظوی ٍ هیساى ؼذت آى را تِ ؼوا تذّذ.

انواع تاالسمی
 تاالظوی هیٌَر -فقظ یکی از ٍالذیي تایذ
دارای شى هعیَب تاالظوی تاؼٌذ.
 تاالظوی هاشٍرّ -ن پذر ٍ ّن هادر تایذ
دارای شى هعیَب تاالظوی تاؼٌذ.

عالئم تاالسمی چه چیزهایی هستنذ؟
آلفا تاالظوی هاشٍر ظثة هردُ زایی هی گردد.
کَدکاًی کِ تا تاالظوی هاشٍر هتَلذ هی ؼًَذ در
ٌّگام تَلذ عثیعی ّعتٌذ اها کن خًَی ؼذیذ
در عی ظال اٍل زًذگی ترٍز هی دٌّذ .ظایر
عالئن عثارتٌذ از:
 تغییر ؼکل اظتخَاى در صَرت
 خعتگی
 تاخیر رؼذ
 تٌگی ًفط
 زردی پَظت

تاالسمی چگونه تشخیص داده می شود؟
پسؼک در هَرد ظَاتق پسؼکی ؼوا ظَاالتی
خَاّذ پرظیذ ٍ ظپط آزهایػ ّایی را ترای
ؼوا تجَیس خَاّذ کرد .هوکي اظت ایي
آزهایػ ّا ؼاهل هَارد زیر تاؼٌذ:
 ؼوارغ کاهل ظلَل ّای خَى ( )CBCکِ
در زیر هیکرٍظکَج کَچک ٍ ؼکل غیر
عثیعی دیذُ هی ؼًَذ.
 آزهایػ شًتیک ترای تؽخیص شى ّای
هعثة تاالظوی
 آزهایػ هیساى آّي خَى
 یک ًَع آزهایػ خَى کِ تِ هٌظَر
تؽخیص ًَع تاالظوی ،هیساى اًَاع هختلف
ّوَگلَتیي خَى را اًذازُ گیری هی کٌٌذ.
( الکترٍفَرز)

درمان تاالسمی چگونه است؟
 تاالسمی خفیف ویاسی تٍ درمان ودارد .ایه
وًع تاالسمی ضایعتزیه وًع تاالسمی ویش
می تاضد.
 تاالسمی متًسط ممکه است تا فزایىد
اوتقال خًن ي مکمل فًلیک اسید درمان
ضًد .فًلیک اسید يیتامیىی است کٍ تدن
ضما تزای ساخته سلًل َای قزمش خًن تٍ
آن ویاس دارد.
 در تاالسمی ضدید ممکه است اس ريش
َای درماوی سیز استفادٌ ضًد:
 اوتقال خًن
 فًلیک اسید
 داري َایی کٍ تزای ضیمی درماوی اس
آوُا استفادٌ می ضًود (ایه داري َا تٍ
تدن کمک می کىىد کٍ َمًگلًتیه
طثیعی تًلید کىد)

اگز عمل اوتقال خًن تٍ صًرت مکزر اوجام ضًد ممکه
است تدن ضما تا اسدیاد آَه مًاجٍ ضًد .ایه حالت
ممکه است تٍ اعضای تدن ضما ي تٍ يیژٌ تٍ کثد ضما
آسیة يارد کىد .اس مصزف يیتامیه َایی کٍ حايی آَه
َستىد اجتىاب کىید َمچىیه اس مصزف تیص اس اوداسٌ
ی يیتامیه  Cویش تپزَیشید سیزا کٍ ایه يیتامیه تٍ تدن
کمک می کىد کٍ میشان آَه تیطتزی را اس مًاد غذایی
جذب کىد .اگز ضما تیص اس حد مجاس آَه دریافت کزدٌ
تاضید ،پشضک ضما ممکه است اس کیالت درماوی
( )chelation therapyاستفادٌ کىد .ایه ريش
درماوی وًعی داري است کٍ تٍ حذف آَه َای اضافٍ ی
تدن ضما کمک می کىد.
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داراي گًاَيىامٍ استاودارد ايسي1009
در مديريت كيفيت ي درجٍ يك عالي ارزشيابي

تاالسمی
تنظيم و هماهنگي  :واحد آموزش

تهيه كننده :مریم ناوی ( كارشناس آموزش )
آدرس 2خيابان شُيد مفتح  ،خيابان يحيد3
تلفه  00( 1707009 2خط )
صداي مشتري 2ارائٍ وقطٍ وظرات ي اوتقادات از طريق پيام كًتاٌ() SMS
بٍ شمارٌ 30009003

منابع:
1- Thalassemia. Medline.2014.

شماره سند 0357 :ف

پيگيري  2مديريت بيمارستان

شماره بازنگری1 :

تاریخ بازنگری35/11/ 0 :

