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   می باشد 4/1احتمال تولد فرد مبتال  در هر بارداري

 

ناقلین بتا تاالسمی با آزمایش خون موسوم به 
CBC و الکتروفورز هموگلوبین مشخص می شوند 

 

 تاالسمی
تاالسمی یک بیماري کم خونی ارثی می باشد که فرد مبتال به دنبال ازدواج دو فرد ناقل متولد می شود. در هر 

حامل اکسیژن در خون  یک از دو نوع تاالسمی ( آلفا و بتا) به علت ایجاد نقص در ژن تولید کننده پروتئین
(هموگلوبین)، افراد بسته به شدت بیماري، دچار کم خونی و یا وابسته به تزریق خون می شوند و عمري را با 
درد و رنج و مشکالت پزشکی متعدد طی می کنند. برنامه غربالگري تاالسمی براي زوجین داوطلب ازدواج از 

 م آزمایشات مربوطه، پیش از عقد شناسایی می شوند.در کشور ما اجرا و زوجین ناقل با انجا 76سال 

 انواع تاالسمی
 بتا تاالسمی -1
 آلفا تاالسمی -2
 دیگر اختالالت هموگلوبین  -3

 بتا تاالسمی: 
 ژن هاي سالم را از والدین به ارث می برند. فرزند سالم:

یک ژن ناقص را از پدر و یا مادر به ارث می  :فرزند ناقل
 برند.

هر دو ژن ناقص را از پدر و مادر به ارث می  فرزند مبتال:
برند، افراد مبتال (ماژور) وابسته به تزریق خون می باشند. 

البته در بعضی از افراد  شدت بیماري کمتر است و 
معموالً نیاز به ترزیق ماهیانه خون پیدا نمی کنند که این 

نامیده می شوند. افراد اینترمدیا  "اینترمدیا"افراد 
 خاص خود را دارند.مشکالت 

 

 

 

 توجه:

 تاالسمی قبل یا بعد از ازدواج خیلی مهم است.-مشاوره ژنتیک براي ناقلین بتا 
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) و الکتروفورز هموگلوبین و انجام آزمایش CBCافراد ناقل تنها طبق نتایج  آزمایش خون ( آلفا تاالسمی:
ازدواج در مراکز بهداشتی کشور مورد آزمایش ژنتیکی و طبق نظر مشاوره ژنتیک مشخص می شوند. افراد قبل از 

 تاالسمی قرار می گیرند.

 ناقلین آلفا تاالسمی به دو شکل دیده می شوند.

 ɑ/-ɑ-یا  -- /ɑɑ (Severe) آلفا تاالسمی شدید

 ɑ/ɑɑ- (Mild) آلفا تاالسمی خفیف

فرزندي با وضعیت هاي زیر  با ازدواج زوجینی که ناقل آلفا تاالسمی شدید هستند در هر بارداري احتمال تولد
 وجود دارد.

 ɑ/-ɑ-یا  -- /ɑɑآلفا تاالسمی شدید بدون عالئم (همانند والدین)  -1

که دو صورت وابسته به خون و خفیف می باشد (انجام تست ژنتیک   H (H disease)تولد فرزند با بیماري  -2
 براي این موارد الزامی است).

شد و بدنبال آن به علت کم خونی بسیار شدید قبل از تولد و یا پس از تولد تولد فرزند که فاقد ژن آلفا می با -3
بارداري و زایمان مادران در این شرایط با مشکالت فراوان همراه  (مگر با تزریق مرتب خون)از بین می روند. 

 است.

ص راهنمائی الزم تاالسمی انواع دیگري دارد که در صورت ناقل بودن زوجین مراکز بهداشتی و یا پزشکان متخص
 را خواهند کرد.

 تشخیص پیش از تولد
 لزوم انجام آزمایشات پیش از تولد:

 تا این زمان درمان قطعی براي. است بیماریهاي ژنتیک، بهترین راه پیشگیري از (PND) تشخیص قبل از تولد
پیشگیري از بروز این بیماریها در این رو تشخیص قبل از تولد، بهترین راه  از. میسر نشده یبیماریهاي ژنتیک اکثر

  .تسجامعه ا

دهد که درباره ادامه  به زوجین این امکان را می ،ویژه درسه ماهه اول بارداريه ب ،تشخیص به موقع قبل از تولد
 .اتخاذ کنند و به موقعی را تصمیم درستیو یا سقط درمانی بارداري 
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 تشخیص پیش از تولد تاالسمی (مرحله اول)
توصیه می شود زوجین ناقل قبل از تصمیم به بارداري به آزمایشگاه مراجعه کنند تا فارغ از فشار کمبود زمان و 
با در نظر داشتن برخورد با موارد پیچیده و زمانبر بتوان با تعیین قطعی وضعیت ژنتیکی فرد ناقل و تفکیک آن از 

را براي خانواده کامل مشخص کرد و راهنمائی الزم  (PND)افراد مشکوك لزوم انجام آزمایشات پیش از تولد 
 ارائه شود.

 تشخیص پیش از تولد تاالسمی (مرحله دوم)
چنانچه زوجین براي مرحله اول قبالٌ مراجعه کرده باشند و نتیجه مرحله اول مشخص شده باشد و در زمان 

بارداري سونوگرافی  8-10بین هفته  بارداري بخواهند مراجعه کنند توصیه می شود قبل از مراجعه به آزمایشگاه
از جنین انجام دهند تا سن دقیق جنین مشخص شود. براي گرفتن نمونه جنینی اواخر هفته دهم بارداري 

 مناسب می باشد و می بایست براي آن وقت گرفته و با نوبت قبلی مراجعه کنند

 تشخیص پیش از تولد تاالسمی (مرحله اول و دوم)
واده براي اولین بار در هنگام بارداري، با توجه به کمبود زمان و در نظر داشتن زمان قانونی در صورت مراجعه خان

) توصیه می شود زوجین در هفته هاي ابتداي بارداري به این مرکز مراجعه کنند تا 18سقط درمانی (پایان هفته 
از جنین مرحله اول انجام گیرد و خانواده نیز تحت استرس کمتري قرار گیرد و قبل از رسیدن زمان نمونه گیري 

 با دقت کافی نمونه جنینی بررسی شود.

 تشخیص تاالسمی با چه تکنیک ها و روش هایی انجام می شود؟
جهت انجام هرچه دقیق تر تشخیص ها، این مرکز با به کارگیري روش هاي گوناگون به طور همزمان سعی بر 

به همراه روش   ARMS PCR, Sequencing ,MLPAک هاي تایید نتایج و حصول اطمینان بیشتر دارد. تکنی
 براي ارایه ي جواب بسیار کمک کننده می باشد.  STRs, RFLPs, VNTRsهایی مانند  

تشخیص قبل از تولد تاالسمی هزار تشخیص تاالسمی داشته است.  تا کنون این مرکز بالغ بر چهار 1379از سال 
 ی باشد. مرحله اول و دوم مورد حمایت بیمه ها م

PGD یا تشخیص پیش کاشتی براي تاالسمی 
، پیش از بارداري از PGDخانواده هایی که داراي یک فرزند مبتال می باشند، می توانند با استفاده از تکنیک 

سالمت فرزند بعدي خود اطمینان حاصل کنند. با استفاده از این روش جنین هاي مبتال را به رحم مادر انتقال 
 ابراین دیگر نیازي به سقط درمانی نمی باشد. نمی دهند، بن

 مراجعه فرمایید. سایتاین  بهدر رابطه با این بیماري جهت کسب اطالعات بیشتر 

https://www.omim.org/entry/613985?search=thalassemia&highlight=thalassemia%20thalassaemia

