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یا فقدان  که پاتوفیزیولوژی اصلی آن کاهش رود  به شمار می خونی ارثی در سراسر دنیا  ترین کم   شایع ،تاالسمی

شود، تقسیم   ای که ساخته نمی  براساس نقص و زنجیره ،های تاالسمی  . سندرماستهای گلوبین   سنتز زنجیره

نیز در زیر مجموعه تاالسمی قرار  8پایدار  هموگلوبین جنینی ارثی ایه  . البته انوا  نادرتری منجمله سندرمشوند  یم

 گیرند.  می

ها به اسامی  های گلوبین است. این زنجیره طور که گفته شد، پاتوفیزیولوژی تاالسمی در تولید مقدار زنجیره  همان

ها  یرهنو  زنجاک ی  شوند. در تاالسمی، بر حسب اینکه نقص در تولید کدام مختلف آلفا، بتا، گاما و دلتا نامیده می

دلیل شیو    نامند. دو نو  تاالسمی آلفا و بتا، به ، بیماری را به همان نام، یعنی تاالسمی آلفا، بتا، گاما یا دلتا میاست

های   های مسئول سنتز زنجیره  نو  حذف ژنی یا جهش در ژن 611. بیش از هستندبیشتر، حایز اهمیت بیشتری 

از فقدان عالئم بالینی تا آنمی  و، عالیم بالینی بسیار متنو  یتنو  ژنتیکدلیل   بهآلفا یا بتا شناسایی شده است . 

صور  مغلوب   به یهای تاالسم  یافته در سندرم  . ژن جهشاستمتغیر گردد،   الزم میبسیار شدیدی که تزریق خون 

ها با  تمامی انوا  جهش ،شود. در مناطق جغرافیایی مختلف از نسلی به نسل دیگر منتقل می ،و غیروابسته به جنس

تر   شایع ،طورعمده بین پنج تا ده جهش  ا، بهه  شود و در هر منطقه، تعدادی از موتاسیون فراوانی یکسان دیده نمی

ا  توان مبدأ اصلی ژن معیوب را شناسایی کرد، موضوعی که از نظر مطالع این اطالعا  می . با استفاده ازاست

 ست.گیرشناسی بسیار پراهمیت ا همه

 بیماریبروز 

که   (. ازآنجایی6) آیند    کودک مبتال به تاالسمی، به دنیا می 81111تا 91111طبق آخرین آمارموجود، سالیانه بین 

در مناطق اطراف دریای مدیترانه، خاورمیانه  ،شود  یناقل بودن برای ژن تاالسمی سبب ایجاد مصونیت علیه ماالریا م

وجود دارد. موارد ( 5/6-65%باالیی برای تاالسمی )بروز  ،هایی از قاره آفریقا  قسمتو آسیای جنوب شرقی و حتی 

 4/4شیوعی حدود  تقریبا  تاالسمی  .ددیده شو ن استطور پراکنده درهمه جای دنیا ممک  هاسپورادیک بیماری نیز ب

زنجیره آلفا یا  ی کدکنندهها  ژن در جمعیت دنیا جهش 5%دارد. حدود در جهان، تولد زنده  81111به ازای هر 

بدون عالمت  نناقالفراوانی، موارد در دار نیستند و   عالمت تمام این موارد حال،  با این .بتای هموگلوبین دارند

های مسئول تاالسمی را   جمعیت جهان عالئمی ناشی از جهش در یکی از ژن8/8مراجع، %باشند. طبق بعضی  می

                                                           
1 Hereditary persistence of fetal hemoglobin 
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دار باشند.   عالمت ،ای تاالسمیه  نتوارث ژ اثرر ست دا درصد جمعیت ممکن 11تا  5، اگرچه در بعضی نژادها، نددار

 .به موارد زیر اشاره کردتوان   یآخرین آمارهای موجود م خصوص در

 

 یآلفا تاالسم
در نواحی خاصی از قاره آفریقا و نواحی  نجمعیت باالیی از ناقال سیای جنوب شرقی شایع است وآهای   در جمعیت

تاالسمی آلفا و یا آلفا  یا سرشت traitدرصد جمعیت  1-5% ،گزارش شده است. در آمریکا ،غربی اقیانوس آرام

جمعیت آلفا  8-6% ،در اروپا ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند. است جمعیت ممکن 41%تاالسمی مینوردارند و تا 

آلفا تاالسمی  1-6% ،ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند. در شرق مدیترانه است ممکن 86%و تا  دارندتاالسمی مینور

 است درصد ممکن 51درصد سرشت تاالسمی و تا  1 ،. در آفریقاهستندناقل ژن آلفا تاالسمی  91%مینور بوده و تا 

 .ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند

 

 بتا تاالسمی
فریقایی و جنوب آسیا آهای اطراف دریای مدیترانه و نژادهای   گفته شد، بتا تاالسمی در جمعیت ور کهط  همان

 شرق مدیترانه،در  6-81%،  در آمریکا 1-1%آن در نواحی مختلف عبارتست از شیو  بیشترین شیو  را دارد. 

غرب اقیانوس آرام. اروپا،  در 1-81%  آفریقا و در 1-86%آسیای جنوب شرقی ،  در 1-88%اروپا ،  در %86-1

ناقل ژن تاالسمی مالدیو  جمعیت 89ایتالیا و یونان بیشترین شیو  تاالسمی را دارند. در آسیا، حدود %کشورهای 

 .ندو کشورهایی چون هند و تایلند نیز شیو  باالیی دار هستند
 

 های تاالسمی  پاتوفیزیولوژی سندرم
های آلفای اضافی  بتا مختل است، زنجیره  که ساخت زنجیره تاالسمی ماژوردر بتا تاالسمی و نو  شدید آن یعنی بتا 

سازهای اریتروئیدی در مغزاستخوان رسوب کرده، سبب تخریب   مانند، در پیش  که در حالت دیمر و غیرجفت می

 -هیپوکروم و آنمی شدید 8های قرمز خون  گلبول غیرموثرساخت نتیجه در  سازها در مغزاستخوان و  پیش

بتا و حتی گاما، پاتوفیزیولوژی  های آلفا و  دلیل تفاو  در ماهیت زنجیره  ه. در آلفا تاالسمی، بشود  می میکروسیتیک

های بتا در تشکیل   های آلفا و توانایی زنجیره  که کاهش شدید در سنتز زنجیره  طوری  هب .متفاو  است کامال 

)مثل آنچه در بتا تاالسمی اتفاق های قرمز   گلبولغیرموثرساخت چون  ای  هوموتترامر بتا ، مانع از بروز پدیده

قرمز وارد خون محیطی  های  تشکیل شده، گلبول ست(که در واقع همان بتا)  Hهموگلوبینلذا شود.   افتد( می  می

 . افتد  از طحال اتفاق می زهای قرم  گلبول عبوردر هنگام  دلیل ناپایداری شدید این هموگلوبین، همولیز  هد و بنشو  می

 

 

                                                           
1 Erythropoiesis 
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 های تاالسمی  عالئم بالینی سندرم
شود،   عبارتی افرادی که به عنوان بتا تاالسمی مینور از آنها نام برده میه یافته بتا تاالسمی یا ب  ژن جهش نناقال

باشند و  میکروسیتیک داشته-نمی هیپوکرومآ ،در تفسیر آزمایش خوناست  ولی ممکنهستند، بدون عالمت اغلب 

 81%حدود  کند.  میدیده شود که تشخیص را قطعی F و  A2هموگلوبین در الکتروفورز هموگلوبین، افزایش

های   والد ناقل ژن از طرف هر دو گیرند. این بیماران معموال   بیماران تاالسمی در گروه تاالسمی اینترمدیا قرار می

نند و ک  زنجیره بتا، کاهش شدیدی به اندازه تاالسمی ماژور پیدا نمی، ولی از نظر مقدار سنتز هستندیافته بتا   جهش

به خون وجود نداشته  ینیازاست اصال   تر خواهد بود، لذا ممکن  خفیف از تاالسمی ماژور ،عبارتی شد  بیماریه ب

اری است، بیمار در بتا تاالسمی ماژور که نو  شدید بیم نامنظم نیاز به خون ضرور  پیدا کند. طور  هیا بو باشد 

 مسئول ساختیافته   ناقل ژن جهش ،لحاظ ژنتیک در وضعیت هوموزیگو  قرار دارد، یعنی از طرف هر دو والد  به

های  باعث بزرگی استخوان های قرمز خون،  گلبول غیرموثرساخت مغز استخوان در اثر  پرکاری. لذا ستزنجیره بتا

نازک عاملی است برای د. این پرکاری مغز استخوان همچنین شو شکل ظاهری بیماران می سر و صور  و تغییر

سازی   علت افزایش خون  مچنین بهه. رود  که در نتیجه، احتمال شکستن آنها باال میها  شدن کورتکس استخوان

خونی آنچنان شدید  شود. در بتا تاالسمی ماژور، شد  کم استخوان، کبد و طحال بیمار نیز بزرگ می خارج مغز

در صور  عدم  که  تاجایی یابد  طور پیشرونده کاهش می  هاگر مرتب به بیمار خون تزریق نشود، هموگلوبین ب است که

ماهگی شرو  و در انوا  شدید بیماری   از شش م یاد شده غالبا ئشود. عال دریافت خون، بیمار با خطر مرگ مواجه می

توان تشخیص داد که کودک به   شود و در این صور  می  میدوسالگی در کودک ظاهر قبل از های شدید( تا   ) جهش

چون سابقه خانوادگی مثبت برای آنمی عواملی شک به آلفا تاالسمی براساس .مبتالست بیماری تاالسمی 

شده برای انوا  تاالسمی آلفا و وجود هموگلوبین   میکروسیتیک، توزیع جغرافیایی در مناطق شناخته -هیپوکروم

A2  بیماری هموگلوبین  در آهن تشخیص افتراقی داده شود. شود. آلفا تاالسمی باید از آنمی فقر  ینرمال ایجاد م

H دراست گرم( 81-8حد متوسط )هموگلوبین بین  خونی در  ، کماست بالینی که نو  شدید آلفا تاالسمی از نظر . 

بدون تزریق خون  بتواند بیمار است آن ممکن تر  انوا  خفیف . درهستیمطحال  بزرگی کبد وشاهد این بیماری نیز 

 ،ولی درانوا  شدید بیماری، گیری قابل قبولی داشته باشد  رشد و وزن، زندگی عادی ،یا با تزریق خون نامنظم

بیمار به مانند یک فرد مبتال به بتا تاالسمی ماژور نیازمند دریافت خون باشد که این است  ممکن Hهموگلوبین 

 .استهمراهی توام حذف در ژن آلفا و جهش در آن دلیل   هب موارد غالبا 

 اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران
ایران مانند بسیاری از کشورهای منطقه، تعداد زیادی بیمارمبتال به تاالسمی دارد. طبق آخرین منابع ثبت شده 

است  8111آماری که مربوط به قبل از سال  طبقمیلیون ناقل تاالسمی در کشور وجود دارد.  1تا  6موجود، حدود 

نوزاد با  111، سالیانه حدود است بررسی نشده نتایج طرح پیشگیری از تولد تاالسمی در کشور هنوزو در آن، 

 81تا  4از ا ، های تاالسمی گزارش شده در مطالع  ژنن ناقالبروز . طبق آمار موجود، شدند  میتاالسمی ماژور متولد 

با این بیماری  بیمار تاالسمی همواره یکی از کشورهای درگیر 69111ما با سابقه داشتن  . کشورستادرصد متغیر 
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صدهزار تولد زنده در  در 5/8به  8668ازای صدهزار تولد زنده در سال   بیمار به 8/41بیماری از  بوده است. نرخ بروز

ر مربع، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، کیلومت 8941111ایران، با وسعتی برابر با . رسیده است 6181سال 

پراکندگی ژن بیماری در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و فراوانی  .تعداد زیادی بیمار مبتال به تاالسمی دارد

تر است. در   حاشیه دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب شایع ها در  انوا  جهش

حامل ژن افراد  81% ،مازندران، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان هایی چون گیالن، استان

شیو  بیماری در  .متغیراست 4-1%نقاط کشور این میزان بین  زا هستند. این در حالی است که در بقیه  بیماری

رسد. در استان  می 1%به حدود  و رود دوباره افزایش یافته  اصفهان، در مرکز ایران، و دیگر نواحی اطراف زاینده

رسد. شکل  می 1-81%و شیو  ژن بیماری به حدود است بیماری شایع این فارس، در بخش جنوبی کشور نیز 

 را نشان می دهد. های ایران  تاالسمی به تفکیک استانن فراوانی ناقال ،8شماره 
 

 
 های ایران  تاالسمی به تفکیک استانن فراوانی ناقال -1شکل 

است. این موضو  سبب تولد  های فامیلی  ازدواج، های تاالسمی در برخی اقوام در ایران  ژنباالی شیو  یکی از دالیل 

باال  نتیجه احتمال بروز بتا تاالسمی ماژور شود که برای ژن مغلوب بیماری هموزیگو  هستند، در نوزادانی می

های ایرانی هستند. با وجودی که این  گروهی زیادی دارند، یهودی های درون هایی که ازدواج ه گروه. از جملرود  می

بابلی  -جامعه جدا نگه داشته است، با قوم یهودی  گروهی، خود را از لحاظ ژنتیکی از بقیه های درون قوم با ازدواج

  1یشتر از %ب

   6کمتر از %
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این موضو   .ا تاالسمی در هر دو قوم شده استعراق مراوداتی دارند که این موضو  باعث افزایش میزان بیماری بت

های ارثی  شیو  بسیاری از بیماری که  طوری  به ،بسیار شبیه وضعیتی است که برای مسلمانان فلسطینی وجود دارد

 های فراوانی در  پژوهش ،های اخیر  طی سال. گروهی( در آنها باالست های درون از جمله تاالسمی )به علت ازدواج

گوناگونی بسیار زیاد  ها حکایت از  اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران انجام شده است. اغلب این پژوهشو مورد ژنتیک 

ما گزارش شده  تاکنون بیش از ده نو  موتاسیون مختلف از این بیماری در کشور.بیماری تاالسمی در ایران دارد

 IVSІІ1(G →A)از موارد بیماری است، جهش  11% ترین آنها که علت حدود  رسد که شایع نظر می  است و به

( به آدنین Gافتد و طی آن نوکلئوتید اول این اینترون از گوانین ) است که در اینترون دوم  ژن زنجیره بتا اتفاق می

(A) ای، کردی، ترکی، مصری، تونسی،  های بسیار متفاوتی از انوا  مختلف ایرانی، مدیترانه جهش .شود تبدیل می

  .آمریکایی در بیماران ایرانی دیده شده است -آسیایی، چینی و حتی آفریقایی -دی، هندیهن

 

 بتا تاالسمی
ناقل بتا  1851111حدود اشاره شده که و است متغیر  4-1%فراوانی انوا  جهش در ژن بتا تاالسمی در کشورما از 

بتا در ایران یافت شده است. در بین جهش ژنتیکی مختلف در ژن  56تاالسمی در ایران وجود دارد. تاکنون 

ها   ترین جهش  شایع 85%و  18فراوانی %با  IVS I-6 T:Cو  IVS II-1G:A جنوبی، دراستان فارس،های   ناستا

 IVS ترین موتاسیون بوده و جهش   شایع 81%با فراوانی حدود  IVS I-5 G:Cبودند. در استان هرمزگان، جهش 

II-1 G:A های شایع چون   داشته است. سایر جهشدرصد 86%فراوانیI-110 G:A IVS  یاIVS I-1 G:A  

-IVS-I ها شامل   ترین جهش  دیده نشده است. در استان خوزستان با پیشینه نژادی عرب، شایع ها  دراین استان

110 G:A  6/84%با فراوانی ،IVS II-1 G:A  و  61%با فراوانیCD 36/37-T  با بودند.  5/61%با فراوانی

جهش مختلف در این استان  46های ژنتیکی ژن بتا در این استان بسیار متنو  بوده و حدود   نمای جهشاینحال، 

فراوانی با  IVS-II-1 G:Aهای شمالی ایران، در سه استان گیالن، مازندران و گرگان   در استان دیده شده است.

 در رده بعدی قرار داشته است. 8/8-8/1% فراوانی با CD 30 G:Cن آترین جهش بوده و پس از   شایع ،51%حدود 

 IVS، 68%با فراوانی  IVS II-1 G:Aها به ترتیب:    ترین جهش  های آذربایجان شرقی و اردبیل، شایع  در استان

I-110 G:A   81%با فراوانی  ،CD 8/9 +G  5/84%با فراوانی ،CD 8-AA   و  1%با فراوانیIVS I-1 G:A 

ترین   شایع CD 8/9 + G(. در استان شمال شرقی خراسان، 61) اند  ترین موارد بوده  شایع، 5/8%با فراوانی 

فراوانی  CD 39 C:Tو  IVS-II-1 G:A ،CD 36/37-Tهای   بوده و هر کدام ازموتاسیون (96)%موتاسیون 

هایی   و همدان مورد بررسیهای غربی ایران شامل کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایالم   استان .داشتند 86%حدود 

از نو  بتا  11%نو  جهش ژنتیکی مختلف شناخته شدند که در بین آنها حدود  61قرار گرفتند. در استان کرمانشاه، 

IVS-II-1 G:A(%11 ،)CD 8/9 +G (%5/81 ،)ها دراین منطقه:   ترین جهش  از شایع مورد صفر بودند. چهار

IVS I-110 G:A (%1 و )CD 36/37-T (%1/8.بودند ) ،در استان کردستان  IVS-II-1 G:A ترین   شایع

 IVS I-1،  85%با فراوانی  CD 8/9 +G ترتیب عبار  بودند از   ها به  بوده و سایر جهش 15%جهش با فراوانی 
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G:A  1%با فراوانی، CD 5-CT   و  8/9%با فراوانیCD 8-AA  وIVS I-110 G:A  هرکدام با فراوانی حدود

های شایع   ترین جهش بوده است. سایر جهش  شایع ،14فراوانی %با  CD 36/37-T(. دراستان لرستان، 69) %9

 IVS-II-1در دو استان همدان و ایالم،  .اند  بوده CD 8/9 +Gو  IVS-II-1 G:A ،IVS I-110 G:Aشامل 

G:A ( و 66ترین جهش بوده )%  شایعIVS I-110 G:A  وCD 8-AA بعدی با شیو  های شایع   جهش

سه  ،اصفهان، یزد، مرکزی و سمنان های مرکزی شامل تهران،  ای از استان  بودند. در مطالعه 88%و  86ترتیب %  به

با  IVS I-5 G:Cو  8/88%با فراوانی  CD 8/9 +G ،61%با فراوانی  IVS-II-1 G:Aجهش شایع شامل 

سابقه شیو  باالی ماالریا در این  ه دلیل انتخاب ناشی ازبلوچستان از طرفی ب بودند. در استان سیستان 6%فراوانی 

اللهای بتا تاالسمی شیو  باالیی دارند.  های فامیلی در این استان،  دلیل شیو  باالی ازدواج  هاستان و از طرفی ب

عیت بلوچ، . در این استان، از میان جمهستندبیماران هموزیگو  بتا تاالسمی در این استان از نژاد بلوچ  61%حدود 

های شایع بتا تاالسمی را   جهش 68%حدود  4%با فراوانی  CD 8/9 +Gو  18%با فراوانی  IVS I-5 G:Cفقط 

بوده و پس از آن  99%ترین جهش با فراوانی   شایعIVS I-5 G:C دهند. همچنین در استان کرمان،  تشکیل می

 .اند  بودههای شایع   سایر جهش CD 8/9 +Gو  IVS-II-1 G:Aترتیب،   به

بیشتر  ترین جهش در  شایع IVS-II-1 G:Aدهد که   های ژن بتا در مناطق مختلف ایران، نشان می  طیف جهش

یابد و   های جنوبی شیو  آن کاهش می  که در استان  طوری  هباست، نواحی ایران با بیشترین فراوانی در شمال کشور 

IVS I-5 G:C ای   . فراوانی باالی جهش مدیترانهاستترین جهش در نواحی جنوبی   شایعIVS-II-1 G:A  در

 .دلیل اختالط ژنتیک باشد  هب است ایران ممکن

 آلفا تاالسمی
دریای مدیترانه  ( محدود به آسیای جنوب شرقی و بعضی جزایر1نو  صفر)ز های شدید تاالسمی آلفا ا  موتاسیون

 81. بیش از هستند𝛼4.2– و 𝛼3.7–با دو ژنوتیپ شایع  (α)+ترین نو  تاالسمی آلفا، نو  حذفی آلفا   . شایعشوند  می

های حذفی دیگر یا دیگر عوامل   ست در کنار موتاسیونا نو  غیرحذفی آلفا تاالسمی نیز شناسایی شده که ممکن

تاثیرگذار، تواما به ارث رسیده و سبب تظاهرا  بالینی بسیار متنوعی شوند. طیف مولکولی آلفا تاالسمی در قسمت 

𝛼3.7 kb–جنوبی ایران )استان هرمزگان( دو الل شایع 
 𝛼و  86%با فراوانی  

−5nt(−TGAGG)
گزارش ،  1/4%با فراوانی  

های فارس، خوزستان   ترین واریانت شناخته شده از زنجیره آلفا در استان  شایع𝛼3.7−  حذف ژنیه است. همچنین، شد

ترین جهش ژنی مربوط   شایع، 𝛼3.7−های شمالی مازندران و گیالن، همچنان   در استان. استبویراحمد  -و کهگیلویه

 𝛼   به ژن آلفا بوده است و در درجه بعد 
PolyA2(AATGAA) و 𝛼 

−5nt(−TGAGG) در استان کرمان، . قرار داشته است

−𝛼3.7 و سپس  11%ترین جهش با فراوانی   شایعCD19(−G)
 𝛼 5−وnt(−TGAGG)

 𝛼  در مقام  6/4%و  8/5%را با فراوانی

لفا تاالسمی در شهرهایی چون آترین فراوانی   شایع .اند  شدهدومین و سومین جهش شایع آلفا دراین استان شناسایی 

(. در مجمو ، مطالعه هشت 19دلیل شیو  باالی ماالریا در این مناطق بوده است )  هجیرفت و کهنوج دیده شده که ب

ترین با فراوانی   شایع 𝛼3.7−جهش ژنی مختلف آلفا را نشان داد که در این بین،  89وجود  ،منطقه جغرافیایی ایران

MED , −𝛼4.2 kb-ها، مشتمل بر  تا از این جهش 6بوده است.  %91
: 𝛼PolyA2(AATGAA) , 𝛼CS , 
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𝛼−5nt(−TGAGG),  −𝛼20.5, 𝛼PolyA1(AATAAG), 𝛼CD19  و𝛼 CD در  (.8%مورفیکی داشتند )بیش از   فراوانی پلی

 α 3.7-ای که در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است، پنج موتاسیون شایع آلفا در این منطقه شامل   مطالعه

kb  5/89%با فراوانی  ،α (-5 nt)  1/89% با فراوانی ،α2/ 
Codon 19(-G)  4%با فراوانی، -α 

4.2 kb  4/6%با فراوانی 

که یک هموگلوبین ناپایدار است، از حذف سه ژن آلفا  Hبیماری هموگلوبین  .بوده است1/1%با فراوانی  -  MEDو

، Hگفته شد، در بیماری هموگلوبین  طور که قبال   سیر خفیف تا متوسطی دارد. همان از نظر بالینی شود و  ناشی می

به تزریق نامنظم  است بسیاری از بیماران ممکن دارد و های قرمز خون  گلبول غیرموثرساخت همولیز نقش بارزتری از 

لحاظ ژنتیکی   نو  جهش به نظر بالینی تحت تاثیر شد  بیماری از، و گهگاهی خون نیاز داشته باشند. در واقع

 موارد بیماری 85%در محل ژن کدکننده زنجیره آلفا مسئول  89های ژنی روی کروموزوم   گیرد. حذف  قرارمی

. انوا  هستندای تواما در محل ژن آلفا   موارد باقیمانده دارای حذف ژنی و جهش نقطه 65%. است H هموگلوبین

ترین   شایع ،Constant Spring. هموگلوبین نیاز دارند بوده و به تزریق خونمعمول شدیدتر طور   بهغیرحذفی آلفا 

. فراوانی ژنی است های هموزیگو   در وضعیت Hصور  بیماری هموگلوبین   هنو  غیرحذفی آلفا تاالسمی با تظاهر ب

آزمایشگاهی در این نو  از بالینی و  رسد. سیر  نیزمی 1%در آسیای جنوب شرقی تا  Constant Springهموگلوبین 

های جنوبی و غربی   در قسمت H . مطالعه انوا  مولکولی بیماری هموگلوبیناستشدیدتر   H بیماری هموگلوبین

𝛼3.7 kb− ,از ندشکار کرده است که عبارتآرا در این مناطق  ژنوتیپایران وجود شش 
/−MED, − 𝛼3.7 kb

/𝛼T
-
Saudi 

𝛼𝛼CS𝛼/−MED,−MED/𝛼T-Turkish 𝛼 ,𝛼T-Saudi𝛼/𝛼T-Saudi 𝛼 وانوا  آتیپیک بیماری یعنی–𝛼3.7 kb/𝛼CS𝛼 

سیای آنچه در آای آن باشد تا   در ایران بیشتر شبیه نو  مدیترانه H رسد انوا  مولکولی بیماری هموگلوبین   می نظر  هب

 ، 𝛼CS𝛼/−MEDهای   با جهش H نشان داده که انواعی از هموگلوبین ا  شود. مطالع  جنوب شرقی دیده می

−MED/𝛼PolyA2(AATGAA)𝛼 و𝛼CS𝛼/𝛼CS 
 .اند  با نیاز به تزریق خون )منظم یا نامنظم( همراه بوده 

 برنامه کشوری پیشگیری تاالسمی در ایران
استان کشور )مازندران، فارس،  5های  ناشهرستپیشگیری از تاالسمی در برخی از  هاموبرن ،8181-8185های  طی سال

 ،سردمدار کشورهای اسالمی در جایگاهایران، شد.  اجرا گذارده   صور  آزمایشی به اصفهان( به و گیالن، خوزستان

بر  8189پایه گذاری کرد و درسال  8184برنامه پیشگیری از تاالسمی را توسط کمیته کشوری تاالسمی در سال 

که قصد ازدواج داشتند این طرح عملیاتی شد و در سرتاسر کشور به اجرا درآمد. سپس هایی   گری زوج  اساس غربال

تشخیص »های مبتال به تاالسمی ماژوراز جانب آیا  عظام مجتهد، مراکز   ر فتاوی دال بر سقط جنینومتعاقب صد

ازدواج و  زماندر  هوا گری زوج  ها، غربال اصلی برنامه طی این سالراهکار  .اندازی شد  در کشور راه «پیش از تولد

این پیشنهاد را  هوا زوج اگر. است  ودهوهای ناقل ب ل برای ازدواج به زوجوردی غیرناقودایی و انتخاب فوپیشنهاد ج

وجه به این واقعیت که امکان تشخیص وا توب شیووهاین  .دوش میتوصیه به آنها ذیرفتند، پیشگیری از بارداری وپ نمی

وزار   ،8185ر سال وبود. از اواخ  عمل وجود نداشت، شکل گرفتهدر ولد و سقط جنین مبتال به تاالسمی واز تپیش 

ه واز بونی 8189ال ورفت. در سوگ ه در سطح کشورواموه گسترش برنوتصمیم ب بهداشت، درموان و آمووزش پوزشکی

د وفرزنداشتن به   هها به ازدواج و عالق زوجامه واصرار تعداد زیادی از ودلیل گسترش برن   تشخیص پیش از تولد به
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دمت در وخ سرعت به سازماندهی این   متبو  با شناسایی امکانا  بالقوه و موجود به وزار  .شد  شد  مطرح   هب

های  پیش از  آزمایشا  ژنتیک و و. سازماندهی خدمداد نتیجه گرفت و   شکل سرعت هدام بو. این اقکورد اقودامور وکش

های  پیچیدگی که درعین حال از کردای  ویژه  هوارد مرحلرا ماژور تاالسمی بوروز بتوا پیشگیری از در کشور،  توولد

 کاهش ماژور تاالسمیجودیود بتوا وارد وا تولد مود توش  وجبواین امر مفرهنگی خاص برخوردار بود. تکنیکی و 

امکان بررسی و کنترل بروز بیماری در نظام  ،ها ها به آزمایشگاه زوج  همراجعدلیل   هبهمچنین چشمگیری یابد. 

راهکار،  بر اساس این .عملیاتی شد ،دوم برنامهراهکار 8111شد. در سال   مراقبت بیماری بیش از پیش فراهم

برای  ،ندداشتوالم نکه فرزند س  ورتیودرص گرفتند و مشاوره قرار  شده و تحت  بیماران تاالسمی شناسایی  هخانواد

وم برنوامه موورد وس، راهکار 8116. در سال شدند می  به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجا فرزند سالم  داشتن

ای وه نوادراست 8114ال وس اول  هنیم ازراهکار  د. اینوش مطرح رایی آن وهای اج رفت و فعالیتورارگوبحث ق

  کرده امه( ازدواجودن برنوش ال کشوریو)س8189ال وه قبل از سوک هایی زوج ،و  استقرار یافت. براساس آنورشیوپ

و از تولد  شدهمشاوره ل باشند واقوه زوج نوک  ورتیوا درصومی شدند ت  ررسیوفرزندان سالم داشتند بفرزند/ و د وبودن

 . عمل آید  هب  پیشگیری شان  در خانواده بوه تواالسمی مواژور د مبتالورزنوف

 های متقاضی ازدواج زوج گری  غربال چگونگی
های  به آزمایشگاه ،ت ازدواجوودفترخانه برای ثبها بعد از مراجعه به  وری پیشگیری از تاالسمی، زوجوکش  هدر برنام

الگوریتم  1و  6 ،8گانه   راحل سهوام موبعد از انج آزمایشگاهد. وشون می  ا  دادهوارج گری تاالسمی  غربال

در  .دهد می  رای تفسیر به تیم مشاوره ژنتیک ارجا ورا ب شده انجام های ، نتایج آزمایشهای تاالسمی آزمایشکشوری

های ناقل   شناسایی زوجاس الگوریتم کشوری واس بر است واین تفسیرهو مسئول تفسیر آزمایش ، پوزشکمشاوره تیم

شوده چهارم   پیشگیری کشوری، دستوورالعمل بوازنگوری  از برنامه.آخرین بازنگری موجود گیرد می تاالسمی صور  

 .است، در شرایط بهینه مواردمدیریت دقیق بروز  ،تدوین این دستورالعمل از هدف اصلی. است)دستورالعمل فعلی( 

 این دستورالعمل عبارتند از:راهکارهای 

شده و    اعمال مستمر طور   امه بهورنوودن بوب کشوری ،طی چندین سالنگر است و   راهکار آیندهاین  :راهکار اول

 کنترلبرای  ساختاری نظام یکقبول دانشگاهی و مرکزی، موفق به استقرار  قابل ت یریمد درمانی و -نیروهای بهداشتی

بتا تاالسمی موارد جدید  پیشگیری از بروزبرای ونی ودر دستورالعمل کن .است شده  آتی، های زوجتاالسمی در  بروز موارد

 است. استانداردهای مشاوره ژنتیک و مراقبت ارتقا یافته ، ماژور

شد    هب ،بروز موارد جدید بیماری در مقطع زمانی محدود ،اجرای آنبا  نگراست و   گذشتهراهکار این  :دومراهکار 

 .کردند استقبال بسیار اجرای آن  ازها  دانشگاه همین دلیل،  و بوه یافت کاهش 

گری   دلیل عدم اجرای برنامه غربال  در زمان ازدواج، به یی را کهها زوج و است نگر   هوگذشت نیزراهکار این  :سومراهکار 

در معرض خطر تاالسمی های   های شناسایی زوج  لحاظ زمانی( و یا به هر دلیل دیگر، آزمایش  تاالسمی در منطقه )به

در صور  داشتن فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نیاز مذکور ای وه بدیهی است زوجدهد.   اند، پوشش می  دهدارا انجام ن

که دارای  آزمایشگاهیبه هر   ( CBC شمارش کامل خون ) انجامبرای ها، ارجا    در این گروهگری ندارند.   به انجام غربال
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آموزش ، عملیاتی  محور 9بر برنامه همواره مبتنی راهکارهای  تمامالکترونیکی باشد مانعی ندارد. گر شمارش دستگاه

ذکر است که شایان  .شوند  پژوهش میمراقبت و ژنتیک،   هگری، آزمایش تشخیص ژنتیک، مشاور  الوغرب هوای آزمایش

انجام برای عنوان هماتولوژیست منتخب برنامه   هدر هر استان الزم است یک هماتولوژیست ب در تمامی این مراحل،

 ،در صور  عدم وجود هماتولوژیست در سطح دانشگاه انتخاب گردد. ،تخصصی حضوری/غیرحضوری مشاوره

برتر در سطح دانشگاه، فوق تخصص / متخصص کودکان داخلی یا ان متخصص /ان توان از بین فوق تخصص  می

 .کردانتخاب  ،های تخصصی  انجام مشاورهبرای منتخب برنامه را 

 :ل تاالسمیوای ناقوه ایی زوجواسوشن برایکشوری مراحل مختلف الگوریتم 

  ان:در مرد CBCانجام آزمایش  .8

 گردد.  باشد، نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر می ≤ MCH 68و  ≤ MCV 11اگر  ▪

 شود. می  در زن انجام CBCباشود، آزمایش  > 68MCHو/ یا  > MCV 11که   درصورتی ▪

 در زن:  CBCانجام آزمایش  .6

 گردد.  باشد، نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر می ≤ MCH 68و  ≤ MCV 11اگر  ▪

بوه روش کرومواتوگرافی سوتونی در مورد و     HbA2باشود، میوزان  > MCH 68و/ یا  > MCV 11اگر ▪

 شود. می گیری  )هر دو( اندازه زن

 به روش کروماتوگرافی ستونی در مرد و زن: HbA2گیری میزان  اندازه .1

باشد، در این صوور  مرد و زن هر دو ناقوول سوالم    8و کمتر از  <HbA2 5/1اگور در مورد و زن هر دو  ▪

 شوود. می  تاالسمی انجام ۀتاالسمی بووده، بنوابوراین مشواوره ویوژ

که برای تشوخیص   است S و  C ،E ،G هموگلوبین باشود، فورد مشکوک بوهHbA2 ≥ 8درصورتی که  ▪

در این مرحله بایسوتی  ، بنابراین شوود. قطعی الزم است، الکتروفوورز استا  سلولوز و سیتورا  آگار انجام 

 با هماتولوژیست منتخب برنامه مشاوره گردد.

باشد، با توجه به شرایط موجود برای فورد یوا هور دو در خصووص   ≥ HbA2 5/1اگر در یکی یوا هور دو  ▪

 .شود  گیری می  درمانی برای فرد تصمیم  های تکمیلی و/یا آهن  آزمایش انجام

سپس وضعیت  گیرد و  صور  می های تکمیلی  درمانی در صور  نیاز و بر اساس نتایج آزمایش  انجام آهن .4

 گردد.  بررسی میها دوباره   زوج

 خطر و مشکوک پرخطر   بررسی بر اساس جدول شناسایی زوج مشکوک کم .5

خطر بروز تاالسمی قرار گیرند، مشاوره ویژه در خصوص وضعیت   یا هر دو در گروه کمها   صورتی که یکی از زوجدر 

 و در استشود که احتمال بروز تاالسمی در فرزندان آنها پایین   توضیح داده میها   زوج صور  گرفته و به زوج

. گواهی نیستبه تیم مراقبت ها   این زوجارجا  به ی های ژنتیک برای آنها انجام شده و نیاز  صور  تمایل، بررسی

در گروه مشکوک  ،بندی  گردد. در صورتی که زوج در گروه  انجام مشاوره برای زوج تکمیل و در مرکز بایگانی می

 به تیم ،ناقل تاالسمیهای   و همانند زوج گیرد  میمشاوره ویژه تاالسمی صور   ،پرخطر در بروز تاالسمی قرار گیرند
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درصد  های ناقل تاالسمی صد حساسیت این الگوریتم در شناسایی زوجذکر است، شایان  مراقبت معرفی می گردد.

ها و  برخی انوا  هموگلوبینوپاتیانوا  ناقالن خاموش و بدون عالمت بتا،  ،Hهموگلوبین  بیماری نیست و برخی موارد نظیر

شود،   ها انجام می  برای زوج شکل  خونی داسی  کمگری   هایی که غربال  در استان شوند. نمی  تاالسمی اینترمدیا شناسایی

CBC  های   شاخصگردد و با نرمال بودن   حاللیت برای هر دو نفر )زن و مرد( انجام میآزمون وMCV  وMCH 

 .شوندبرای مرد، زن از بررسی خارج نشده و بایستی هر دو نفر از نظر ناقل بودن تاالسمی بررسی 

گیری نهایی درخصوص وضعیت زوج بر عهده   تصمیمذکرشده،  آخرین برنامه کشوری )نسخه فعلی( صریحا در 

صور  مکتوب به پزشک مشاور ژنتیک   و هماتولوژیست نظر ارشادی و علمی خود را بهاست پزشک مشاور ژنتیک 

نظر علمی خود را در خصوص ید باگردد که هماتولوژیست منتخب برنامه فقط   تاکید می .کند  میشهرستان اعالم 

 «ازدواج بالمانع است»خصوص وضعیت ازدواج زوج، مانند  و از اعالم نظر در نمایدشده اعالم   ارجا  های  وضعیت زوج

منتشر شد که  8111بار در سال نخستین نتایج این طرح برای  .کندو غیره اجتناب  «ازدواج مانعی ندارد»یا 

 اندازی مراکز  پس از راه نشان داد. 8118تا  8188های   موارد جدید تاالسمی را طی سالکاهش قابل توجه در تولد 

. میزان تولد گردیدگزارش  ،ای در تولد موارد جدید تاالسمی  کاهش قابل مالحظه ،تشخیص پیش از تولد در کشور

به بررسی  ،ای  درمطالعهدر سال بوده است.  مورد 689 حدود 8184تا  8191های   موارد جدید تاالسمی طی سال

های   کشور با هدف ارزیابی میزان موفقیت طرح کشوری پیشگیری از تاالسمی در سال موارد جدید تولد تاالسمی در

مرکز مراقبت از بیماران تاالسمی فرستاده شد. طبق آمار  618هایی به   . پرسشنامهته شدپرداخ 8115تا  8111

ار تاالسمی در این دوره زمانی متولد شدند. علل اصلی عدم موفقیت این بیم 6168 ،این مطالعه گزارش شده در

های قبل از   گری در زمان ازدواج، ازدواج  غربالآزمون عدم انجام  پرخطر عبار  بودند ازهای   در استان ویژه  به طرح

آزمایشگاه. در نهایت ذکر دراتبا  خارجی و خطای خصوصا  شرو  طرح پیشگیری، عدم ثبت بعضی موارد ازدواج 

مورد تولد تاالسمی در سال شود، شاهد  169شده اگرچه این طرح توانسته بود در این دوره پنج ساله مانع از تولد 

ایم. میزان موفقیت طرح پیشگیری از تاالسمی   مورد جدید تاالسمی در سال در کشور بوده 111تولد بیش از 

تا  8119های   طالعه دیگری نیز میزان موفقیت طرح طی سالدر م  است.بوده  51%، زیر پرخطرهای   دراستان

 کاهش در 1/11%طور متوسط   هاند و ب  بیمار جدید متولد شده 855 ،در این دورهمورد ارزیابی قرار گرفت.  8111

قد و عدم موفقیت طرح، موارد ع تاالسمی موارد جدید (8/41)% میزان تولد تاالسمی مشاهده شد. علت عمده

بویراحمد در درجه بعد بوده است. همچنین علت -در استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه ویژه  به ای  صیغه

میزان موفقیت برنامه پیشگیری از  بوده است. «تشخیص پیش از تولد»دیگرعدم موفقیت طرح، عدم بکارگیری 

 ، نشان داده شده است. 8نمودار در  8111تا  8185تاالسمی در ایران طی سالهای 
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  8111تا  8185میزان موفقیت برنامه پیشگیری از تاالسمی در ایران طی سالهای  -1نمودار 

 ) موارد جدید تولد تاالسمی با رنگ تیره و موارد پیشگیری شده با رنگ روشن در هر ستون نشان داده شده است(
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