اًتقبل اکؼيظى دس خَى تَػط گلجَلْبي قشهض ٍ پشٍتئيٌي ثِ

اغلت ايي داسٍّب تضسيقي هي ثبؿٌذً ،بساحتي صيبدي اص ايي ًظش

ًبم ّوَگلَثيي اًدبم هي گيشد  .ايي پشٍتئيي اص دٍ صًديشُ آلفب

ثِ آًْب تحويل هي گشدد.

ٍ دٍ صًديشُ ثتب تـکيل ؿذُ اػت  .کوجَد ّش کذام اص ايي

يکي ديگش اص هـکالت ثيوبساى تبالػوي ،خطش اثتالء آًْب ثِ

صًديشُّب ثبػث ثشٍص ثيوبسي کن خًَي طًتيکي هَػَم ثِ

ػفًَتْبيي اص قجيل ّپبتيت اػت کِ اص طشيق خَى هٌتقل هي

تبالػوي هيؿَد.

ؿَدّ .ش چٌذ ثؼيبسي اص ثيوبساى دس گزؿتِ ثِ ايي ػفًَت ّب

تبالػوي يك ٍاطُ يًَبًي اػت کِ اص دٍ کلوِ

"تبالػب" ثِ

هجتال ؿذُ اًذ اهب دس حبل حبضش سٍؽ ّبي غشثبلگشي

هؼٌي دسيب ٍ "اهي" ثِ هؼٌي خَى گشفتِ ؿذُ اػت ٍ ثِ آى

داٍطلجيي اّذاء خَى ٍ کيؼِ ّبي اّذايي ايي خطش

سا ثِ

آًوي هذيتشاًِ اي يب آًوي کَلي ٍ دس فبسػي کن خًَي هي

دس ًَع هبطٍس تبالػوي (کن خًَي ؿذيذ ) ّوَگلَثيي

هيضاى چـوگيشي کبّؾ دادُ اػت  .اص طشف ديگش ػَاسض

گَيٌذ .تبالػوي يك ثيوبسي خًَي هبدسصادي اػت ٍ ثِ صَست

خَى غيشطجيؼي ثِ ًبم خٌيٌي افضايؾ يبفتِ ٍ

ؿبيغ ايي ثيوبسي ،پَکي اػتخَاى صٍدسع ًبؿي اص ًبصک ؿذى

ؿذيذ(هبطٍس) ٍ خفيف (هيٌَس) ظبّش هي ؿَد .اگش ّش دٍ

ّوَگلَثيي قشهض خَى کبّؾ پيذا هي کٌذ ،ثٌبثشايي

ديَاسُ اػتخَاى اػت.

ٍالذيي داساي طى هغيَة ثبؿٌذ ثِ صَست ؿذيذ يؼٌي هبطٍس ٍ

کَدکي کِ ايي ثيوبسي سا دس خَد داس د کن خَى اػت

اگش يکي اص ٍالذيي فقط طى هؼيَة داؿتِ ثبؿذ ثِ صَست

ٍ ثِ ّويي دليل اػتخَاى ّبي صَست ؿشٍع ثِ سؿذ

طحال بزداری

خفيف يؼٌي هيٌَس ظبّش هي ؿَد .

هي کٌٌذ تب خًَؼبصي ثيـتش ؿَد ٍ کن خًَي سا

تبالػوي سٍي طحبل ثيوبس ًيض تبثيش هي

تبالػوي ثشاي کؼبًي کِ ًَع هيٌَس سا داؿتِ ثبؿٌذ ،هـکل
ايدبد ًوي کٌذ ٍ آًْب ّن هثل افشاد ػبلن هي

خجشاى کٌٌذ ثٌبثشايي ايي ثيوبساى

داساي قيبفِ اي

گزاسد .دس ثيوبساى

تبالػوي ثِ دليل ايٌکِ گلجَلّبي خَى ػبختوبى ٍ ؿکل ٍ

تَاًٌذ صًذگي

هـخص ٍ هتوبيض اص ديگشاى هي ثبؿٌذ ّ .وچٌيي ايي

کبس غيشطجيؼي داسًذ ،صٍدتش اص هَػذ هقشس

کٌٌذ ٍ فقط دس هَقغ اصدٍاج ثبي د خيلي هشاقت ثبؿٌذ  .اهب

کن خًَي ثبػث ثضسگ ؿذى طحبل ٍ کجذ ٍ تغييش

طثيؼي گلجَل قشهض هي ثبؿذ) اص ثيي هيسًٍذ.

ثشػکغ ايي ثيوبسي ،حذاکثش آصاس خَد سا ثِ ثيوبساى ًَع هبطٍس

قيبفِ ظبّشي ثيوبس هي ؿَد.

گَسػتبى ٍ هحل تخشيت گلجَل ّب ،طحبل اػت ٍ اگش پضؿك

هي سػبًذ.

( ١٢٠سٍص ػوش

هتَخِ ؿَد کِ ثِ ػلت ثضسگي ٍ يب فقط پشکبسي طحبلً ،يبص ثِ

تاالسمی چگًوٍ مىتقل می شًد؟
اگش يك صى ٍ ؿَّش ّش کذام داساي ًَع کن خًَي خفيف

مشکالت ي عًارض عمدٌ بیماری تاالسمی چیست؟

خَى ثبال هي سٍد ٍ يب ايٌکِ ّوَگلَثيي پغ اص تضسيق خَى دس

يکي اص ػَاسض ايي ثيوبسي ثِ ػلت تضسيق هذاٍم

فبصلِ صهبى کوتشي ػشيؼبً پبييي هي افتذ دس آى صَست تصوين

خَى اػت کِ

ثبػث هي ؿَد

آّي دس ثذى ايي

هيگيشد کِ طحبل خشاحي ٍ اص ثذى خبسج ؿَد

ٍ .لي ػي

ثيوبساى خوغ ؿَدُ ٍ هَخت اص ثيي سفتي تذسيدي

ايذُآل ثبالي  5ػبل اػت  .صيشا دس ػٌيي پبييٌتش خطش

احتوبل اثتال ثِ تبالػوي هبطٍس(کن خًَي ؿذيذ) سا داؿتِ ٍ 50

ػولکشد قلت ،کجذ ،لَصالوؼذُ ،غذد خٌؼي ٍ  ...هي

ثيوبسيّبي ػفًَي هْلك ٍخَد داسد؛ ثٌبثشايي حتي دس ػٌيي

دسصذ احتوبل تبالػوي هيٌَس ٍ  ٢5دسصذ هوکي اػت ػبلن

يوبسي ّبيي ًظيش ًبسػبيي قلت ٍ ديبثت ًبؿي
گشدد .ة

ثبالتش اص  5ػبل کِ طحبل ثشداسي اًدبم هي

گيشد ،هصشف

ثبؿٌذ .

اص ّويي فشآيٌذ اػت  .ثِ ّويي دليل ،ايي ثيوبساى

پٌيػيليي ٍ تضسيق ٍاکؼي پٌَهَکك ثشاي خلَگيشي اص

ًبچبس ثِ هصشف هذاٍم ٍ سٍصاًِ داسٍّبي دفغ کٌٌذُ

ػفًَت ثذى ضشٍسي اػت.

(هيٌَس) تبالػوي ثبؿٌذّ ،ش يك اص فشصًذاى آًْب

 ٢5دسصذ

آّي ّؼتٌذ کِ ثب تَخِ ثِ ايٌکِ دس حبل حبضش

الصم اػت ثيوبس تبالػوي دس ػٌيي ثبال تَػط هتخصصيي قلت،

مرکز آموزشی درمانی نمازی

کليِ ،چـن ،گَؽ ،غذد ٍ  ...هَسد هؼبيٌِ قشاس گيشد.

واح آموزز مم حمم

چگًوٍ می تًان جذب آَه مًاد غذایی را کاَش داد؟


اًَاع گَؿت قشهض،

هبّي ٍ قؼوت ّبي تيشُ ي

گَؿت هشؽ ٍ ثَقلوَى خگش ٍ قلَُ هٌبثغ غٌي اص آّي
ّؼتٌذ .ثٌبثشايي ثْتش اػت ثيوبساى تبالػوي هصشف
ايي هَاد غزايي سا هحذٍد کشدُ ٍ ثِ خبي گَؿت
قشهض اص پشٍتئيي ّبي گيبّي يب اص قؼوت ّبي ػفيذ
هشؽ کِ حبٍي آّي کوتشي اػت ،اػتفبدُ کٌٌذ .


ػجَع گٌذم ،رست  ،خَ دٍ ػش ،ثشًح ٍ حجَثبتي
هثل ػَيب  ،لَثيب ،ػذع ٍ ًخَد ثبػث کبّؾ خزة

تاالسمی

آّي هي ؿًَذ  .ثٌبثشايي خَة اػت کِ هقذاس صيبدي
غالت دس سطين غزايي سٍصاًِ گٌدبًذُ ؿَد.


ؿيش ،پٌيش ٍ هبػت خزة آّي سا کبّؾ هي دٌّذ .
ّوچٌيي کلؼين هَخَد دس

ايي هَاد غزايي ثشاي

پيـگيشي اص پَکي اػتخَاى ًيض اّويت داسد.


ثْتش اػت اص هصشف هيَُ ّب ٍ ػجضي ّب ثِ ّوشاُ

مىابع:

ٍػذُ ي غزايي يب ثالفبصلِ پغ اص آى خَدداسي کييذ
صيشا خزة آّي سا افضايؾ هي دّذ .

1- thalassemia, available from:
http://www.mdconsult.com/das/patient
)(2012
2- thalassemia, available from:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid
=192534
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