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دکتر آذرکیوان ، آزیتاا وگاروه ناویگانادگاان منبع: 

ویراستار علمی .بگته جامع خدمات درمانی در بیماران 

 تاالسمی.ویرایش دوم.

میدان انتظام  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 38911949318شماره تماس بیمارستان : 

 33303709810شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستان

کگانی ک در ایران تاالسمی با خود دارند به چهار گروه تقگیم می 

شوند.گروه اول مبتالیانی ک دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی 

ندارند و از درمان صحیح یعنی تزریق خون و دسفرال محروم مای 

باشند.گروه دوم بیمارانی که بیماریشان تشخیص داده می شاود و 

خون تزریق می نماینداما از دسفرال و سایر اقدامات درمانی استفاده  

نمی کنند.گروه سوم کگانی ک بیماریشان به موقع تشخیاص داده 

می شود تزریق مناسب خون همراه با روش های جانبی را به موقاع 

دریافت می دارند و طول عمر قابل مالحظه ای خواهند داشت.گروه 

چهارم بیمارانی دسترسی به پیوند مغز استخوان داشته اند احاتاماال 

بهبودی آنان تا حدود زیادی میگر می باشد.امید است با اتاکاا باه 

خداوند تبارک و تعالی در آینده ای نه چندان دور در اثرپیشرفتهای 

علمی تاالسمی هم مانند بیماری های شایع دوران گذشته ریشه کن 

 شود.

پیشگیری از تاالسمی ارزان و ساده 

 است درمان آن مادام العمر میباشد 

 کدام یک را انتخاب میکنید؟
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 درمان تاالسمی چیگت؟

بیماران تالسمی نیازمند تزریق خون می باشند.هدف از تازریاق خاون 

است .آهن  83مکرر برای بیمار حفظ هموگلوبین بیما ر در سطح باالی 

اضافی مشکالت فراوانی را برای آنان به همراه دارد که در صورت عدم 

درمان مناسب با داروی چنگک کننده این مشکالت به صورت دیابات 

بیماری قلبی کاهش رشد تاخیر در بلوغ و ... بروز می نماید .اقدام مهم 

پایین آوردن آهن خون می باشد و آمپول دسفرال هم دشمن آهن است 

در دسترس ترین و کم عارضه ترین چنگک کننده دفروکگامین  با نام 

تجاری دسفرال است.به دلیل نیمه عمر کوتاه و دفع سریع این دارو از 

ادرار بیماران باید دارو را به وسیله پمپ های مخصوص در مدت هشت 

پماپ ساعت مصرف کنند ک این روش مصرف دارو رنج آور است .

دسفرال دستگاهی است ک باه طاور اتاومااتایاکای در مادت 

ساعت آمپول را در زیر پوست ناحیه شکم و یا عضاالت 84الی1

بازوی بیمار تزریق می کندو دارو در بدن با آهن تجماع یاافاتاه  

 ترکیب و سپس به وسیله ادرار دفع می شود.

 به نام خدا

 تاالسمی چیگت؟

یک بیماری ارثی است بدن بیمار مبتال به تاالسمی نمای   تاالسمی

تواند به اندازه کافی هموگلوبین)رنگدانه موجود در سلولهای قرمز 

خون( تولید کند.اگر هر دو والدین ژن معیوب را داشته باشند باه 

صورت ماژور)شدید( و اگر یکی از والدین فقط ژن معیوب داشته 

 باشد به صورت خفیف یعنی مینور ظاهر می شود.  

 نشانه های تاالسمی چیگت؟

افزایش حجم شدید مغز استخوان به خصوص در استخوان هاای 

صورت و جمجمه چهره خاص افراد تاالسامای را ایاجااد مای 

کند.اختالل رشد در بچهای بزرگتر.رنگ پریدگی.زردی.بزرگی 

کبد و طحال.در سنین باالتر گاهی طحال به حدی بزرگ می شود 

 که باعث تخریب بیشتر گلبول های قرمز می شود.

تاالسمی شدید و درمان نشده همیشه باعاث مارگ در دوران 

کودکی می شود.در صورت تزریق مکرر خون و حفظ ساطاح 

مناسبی از خون میتوان طول عمر را افزایش داد و تا حد زیاادی 

 مانع از تغییرات استخوانی و اختالل رشد گردید. 

 پیشگیری

 چگونه  می توان ااز تولد فرزند مبتال به تاالسمی جلوگیری کرد؟

اگر تصمیم دارید صاحب فرزند شوید به یکی از مراکز بهداشتی 

درمانی که این منظور وجود دارد مراجعه نموده و درخاواسات 

انجام یک آزمایش خون کنید هزینه این آزمایش بگیار ناچیز و 

دقیقه وقت شما را  می گیرد. امروزه تشخیص قبل از  43حدود 

هفته سن دارد امکان پذیر  1تولد این بیماری زمانی که جنین تنها 

است اما فراموش نکنید هزینه این آزمایشات  در مقابل آزمایش 

 مربوط به تشخیص ناقالن بگیار گران خواهد بود .

 


