
باور هاي غلط در زمینه بیماري بتا تاالسمی ماژور 

.نیستبیماري بتا تاالسمی ماژور قابل پیشگیري -
به همین دلیل در شرایط مختلف شاهد حضور . ایمنرسیده» پیشگیري بهتر از درمان است«سفانه اغلب ما هنوز به باور أمت

.مشکالتی در زندگی خود و دیگران هستیم

.تاوان یک گناه استتاالسمی ماژور -
هاي کند و باعث کوچک شدن گلبولتاالسمی نوعی از کم خونی است که به دلیل نقص در ساخت گلوبولین در خون بروز می

اما زوجین با انجام آزمایش . نیستو افرادگناه والدینناشی ازوقوع بیماري .شودقرمز در فرد مبتال به تاالسمی مینور می

.ازدواج و آزمایشات تشخیصی در دوران بارداري می توانند از تولد نوزاد مبتال پیشگیري نمایندهاي  غربالگري زمان

.به تاالسمی ماژور تبدیل شودمیتواند تاالسمی مینور -
شود و امکان پیشگیري از تولد نوزادان مبتال به تاالسمی ماژور خوشبختانه تاالسمی مینور هرگز به تاالسمی ماژور تبدیل نمی

.وجود دارد

ماژور ، مجددا مبتال به بتا تاالسمیخانواده هاي داراي فرزند مبتال به تاالسمی ماژور یا باسابقه سقط جنین-
.صاحب فرزند مبتال نخواهند شد

درصد 50ابتالي جنین به بیماري ، بودن وماژور احتمال درصد 25در هر بارداري، ،با ازدواج یک خانم و آقاي مینور
.احتمال سالم بودن جنین وجود دارددرصد 25ناقل بودن  و احتمال 

تولد یک فرزند مبتال به بتا تاالسمی ماژور، به هیچ عنوان دلیلی بر بدنیا آمدن کودك سالم در بارداري هاي بعدي 
. وجود دارد، ارداري هادر همه ب، در زوجین ناقل %) 25(و سالم %)50(، ناقل%)25(احتمال تولد نوزاد مبتال.نیست

. را نخواهند داشتتاالسمی نوزادانی که در بدو تولد سالم بنظر می رسند هرگز عالیم بالینی بیماري-
کامالً،سال اول زندگی خوددربه دلیل وجود این هموگلوبین، نوزاد . آیندهنگام تولد با هموگلوبین جنینی به دنیا مینوزادان

عالئم تاالسمی بزرگتر شدن نوزاد هموگلوبین جنینی جاي خود را به هموگلوبین بزرگسال می دهد وبا .بنظر می رسدسالم 

شده به مرور، کودك رنگ پریدهو . شودمکیدن سینه مادر آشکار میی درو ناتوانماهگی با شیرنخوردن12تا 6ماژور از 

. شودبیماري به طور کامل نمایان میعوارض وبتدریج عالئمو
.ازدواج فرد سالم با فرد مبتال به تاالسمی ماژور اشتباه است-

.در صورت وقوع چنین ازدواجی همه فرزندانشان حالت تاالسمی مینور را خواهند داشت

.ازدواج دو فرد مبتال به تاالسمی ماژور اشتباه است-
... قبول فرزند خواندگی و نظیر می بایست از روش هاي دیگري، زوجیندر صورت ازدواج دو فرد مبتال به تاالسمی ماژور

.براي بچه دار شدن استفاده نمایند

.فقط از پدر به فرزند قابل انتقال استو یا فقط از مادر بیماري تاالسمی ماژور -
خود به ارث ببرد به )مادریکی از پدر و یکی از ( اگر فردي دو ژن ناسالم را از والدین . بتاتاالسمی یک بیمار ارثی است 
.بتاتاالسمی ماژور مبتال خواهدشد

.موفقیت آمیز است، پیوند مغز استخوان در همه بیماران مبتال به تاالسمی ماژور-
شوداین پیوند از خواهر یا برادر مینور یا سالم آنها دریافت می .



در اینجا گروه خونی مهم نیست، بلکه کد هماهنگی بافتی یاHLAت دارداهمی.
آمادگی روحی بیمار وخانواده بیمار را می طلبدانجام پیوند،.
ن چند ماهه در نزدیک مرکز پیوند را می طلبدتري شدامکان بس، توانایی مالی مناسب وانجام پیوند.
 بسیار مشکل و پر هزینه استپیوند.
است% 10-%15بیماري بوده و شانس عود % 80-% 90شانس بقاي بیماران بعداز پیوند حدود.

و انجام به موقع عمل، شانس عوارض بعداز پیوند بسیار کم استدر صورت انتخاب صحیح بیمار.
.پیوند مغز استخوان فقط در سنین پایین امکان پذیر است-

بعضی موارد غیر در ( علت این امر افزایش احتمالی ایجاد ضایعات.ن جوان تر نتایج بهتري دارداپیوند مغز استخوان در بیمار
بهترین سن انجام .تجمع آهن با افزایش سن استدر اندام هاي مختلف بدن در اثر تزریق خون هاي مکرر و) قابل برگشت

حداقل سن مناسب براي . سالگی است هرچند درسنین باالتر نیز امکان موفقیت پیوند وجوددارد10پیوند مغز استخوان زیر 
.الگی استس5/2–3پیوند زدن استخوان 

.امکان تولد کودك سالم در زوجین مینور وجود ندارد-
درصد 50ابتالي جنین به بیماري ، بودن وماژور احتمال درصد 25در هر بارداري، ،با ازدواج یک خانم و آقاي مینور

.احتمال سالم بودن جنین وجود دارددرصد 25ناقل بودن  و احتمال 
درخانواده ، بقیه فرزندان خانواده سالم خواهند بود ویا سالم بودن یک یا چند کودك با تولد یک فرزند مبتال -

.در خانواده ، سالم بودن بقیه تولد ها را تضمین می کند
، به هیچ عنوان دلیلی بر بدنیا آمدن کودك سالم در بارداري هاي بعدي تولد یک فرزند مبتال به بتا تاالسمی ماژور

. وجود دارد، در همه بارداري ها، در زوجین ناقل %) 25(و سالم %)50(، ناقل%)25(نوزاد مبتالاحتمال تولد .نیست

.محدود باشدبایدروابط اجتماعی افراد مبتال به تاالسمی- 
و اجتماعی در بیماران مبتال به تاالسمی ، نمی بایست این عزیزان را ازحضور درعرصهبا توجه به وجود توانایی هاي فردي 

و داشتن روابط اجتماعی محدود کرد و می بایست با افزایش اعتماد به ...  هاي اجتماعی نظیر دانشگاه ، ورزشگاه ، ادارات و
ه و در ارتقا سطح توانایی هاي فرد ، ایشان را تحت حمایت قرارداد... و با ترغیب ایشان به حرفه آموزي، تحصیل و نفس 

.سهیم باشیم... در جامعه ، مسئولیت زندگی مشترك و تاالسمی براي پذیرفتن مسئولیت شغل

:یک توصیه  مهم *
.قبل از ازدواج، آزمایش تاالسمی بدهید

اگر مردي کامال .طبق سیاست تعیین شده از سوي وزارت بهداشت، همه مردانی که قصد ازدواج دارند، حتما باید آزمایش خون بدهند
همسر انتخابی این فرد وجود ندارد؛ اما اگر آقا به تاالسمی درآزمایش انجامنیازي به نباشد، دیگرتاالسمی مینور مبتال سالم باشد و به 

منعی برايدر صورت ابتالي هر دو نفر به تاالسمی مینور به لحاظ قانونی . مینور مبتال بود در این صورت خانم هم باید آزمایش بدهد
مشاوره و مراقبت هاي ویژه قرار می گیرند و ضمن دریافت آموزش هاي الزم ، متعهد به چنین زوجینی تحت ، داردنآنها وجودازدواج

.انجام آزمایشات ژنتیک پیش از تولد در هریک از بارداري هاي آتی خود می شوند

مت خود و فرد مورد که هر گونه تعهد و پیوندي را امضا کنند، ابتدا از سالکنیم قبل از آن خواهش میمتقاضیان ازدواج، از تمام الذ
.نمایندنظر نسبت به تاالسمی مینور مطلع و مطمئن شوند، سپس ازدواج 


