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تاالسمی

دکتر حسن ابوالقاسمی ،دکتر ثمین علوی

تاالسمی ،شایعترین کمخونی ارثی در سراسر دنیا به شمار میرود که پاتوفیزیولوژی اصلی آن کاهش یا فقدان
سنتز زنجیرههای گلوبین است .سندرمهای تاالسمی ،براساس نقص و زنجیرهای که ساخته نمیشود ،تقسیم
میشوند .البته انوا نادرتری منجمله سندرمهای هموگلوبین جنینی ارثی پایدار 8نیز در زیر مجموعه تاالسمی قرار
میگیرند.
همان طور که گفته شد ،پاتوفیزیولوژی تاالسمی در تولید مقدار زنجیرههای گلوبین است .این زنجیرهها به اسامی
مختلف آلفا ،بتا ،گاما و دلتا نامیده میشوند .در تاالسمی ،بر حسب اینکه نقص در تولید کدامیک انو زنجیرهها
است  ،بیماری را به همان نام ،یعنی تاالسمی آلفا ،بتا ،گاما یا دلتا مینامند .دو نو تاالسمی آلفا و بتا ،بهدلیل شیو
بیشتر ،حایز اهمیت بیشتری هستند .بیش از  611نو حذف ژنی یا جهش در ژنهای مسئول سنتز زنجیرههای
آلفا یا بتا شناسایی شده است  .بهدلیل تنو ژنتیکی ،عالیم بالینی بسیار متنو و از فقدان عالئم بالینی تا آنمی
بسیار شدیدی که تزریق خون الزم میگردد ،متغیر است .ژن جهشیافته در سندرمهای تاالسمی بهصور مغلوب
و غیروابسته به جنس ،از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .در مناطق جغرافیایی مختلف ،تمامی انوا جهشها با
فراوانی یکسان دیده نمیشود و در هر منطقه ،تعدادی از موتاسیونها ،بهطورعمده بین پنج تا ده جهش ،شایعتر
است .با استفاده از این اطالعا میتوان مبدأ اصلی ژن معیوب را شناسایی کرد ،موضوعی که از نظر مطالعا
همهگیرشناسی بسیار پراهمیت است.
بروز بیماری
طبق آخرین آمارموجود ،سالیانه بین  91111تا 81111کودک مبتال به تاالسمی ،به دنیا میآیند ( .)6ازآنجاییکه
ناقل بودن برای ژن تاالسمی سبب ایجاد مصونیت علیه ماالریا میشود ،در مناطق اطراف دریای مدیترانه ،خاورمیانه
و آسیای جنوب شرقی و حتی قسمتهایی از قاره آفریقا ،بروز باالیی برای تاالسمی ( )6/5-65%وجود دارد .موارد
اسپورادیک بیماری نیز بهطور پراکنده درهمه جای دنیا ممکن است دیده شود .تاالسمی تقریبا شیوعی حدود 4/4
به ازای هر  81111تولد زنده در جهان ،دارد .حدود  5%جمعیت دنیا جهش در ژنهای کدکننده زنجیره آلفا یا
بتای هموگلوبین دارند .با اینحال ،تمام این موارد عالمتدار نیستند و در موارد فراوانی ،ناقالن بدون عالمت
میباشند .طبق بعضی مراجع8/8% ،جمعیت جهان عالئمی ناشی از جهش در یکی از ژنهای مسئول تاالسمی را
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دارند ،اگرچه در بعضی نژادها 5 ،تا  11درصد جمعیت ممکن است در اثر توارث ژنهای تاالسمی ،عالمتدار باشند.
در خصوص آخرین آمارهای موجود میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
آلفا تاالسمی
در جمعیتهای آسیای جنوب شرقی شایع است و جمعیت باالیی از ناقالن در نواحی خاصی از قاره آفریقا و نواحی
غربی اقیانوس آرام ،گزارش شده است .در آمریکا 1-5% ،درصد جمعیت  traitیا سرشت تاالسمی آلفا و یا آلفا
تاالسمی مینوردارند و تا  41%جمعیت ممکن است ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند .در اروپا 8-6% ،جمعیت آلفا
تاالسمی مینوردارند و تا  86%ممکن است ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند .در شرق مدیترانه 1-6% ،آلفا تاالسمی
مینور بوده و تا  91%ناقل ژن آلفا تاالسمی هستند .در آفریقا 1 ،درصد سرشت تاالسمی و تا  51درصد ممکن است
ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند.
بتا تاالسمی
همانطور که گفته شد ،بتا تاالسمی در جمعیتهای اطراف دریای مدیترانه و نژادهای آفریقایی و جنوب آسیا
بیشترین شیو را دارد .شیو آن در نواحی مختلف عبارتست از  1-1%در آمریکا  6-81% ،در شرق مدیترانه،
 1-86%در اروپا  1-88% ،در آسیای جنوب شرقی  1-86% ،در آفریقا و  1-81%در غرب اقیانوس آرام .اروپا،
کشورهای ایتالیا و یونان بیشترین شیو تاالسمی را دارند .در آسیا ،حدود  89%جمعیت مالدیو ناقل ژن تاالسمی
هستند و کشورهایی چون هند و تایلند نیز شیو باالیی دارند.
پاتوفیزیولوژی سندرمهای تاالسمی
در بتا تاالسمی و نو شدید آن یعنی بتا تاالسمی ماژور که ساخت زنجیره بتا مختل است ،زنجیرههای آلفای اضافی
که در حالت دیمر و غیرجفت میمانند ،در پیش سازهای اریتروئیدی در مغزاستخوان رسوب کرده ،سبب تخریب
پیشسازها در مغزاستخوان و در نتیجه ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون 8و آنمی شدید هیپوکروم-
میکروسیتیک میشود .در آلفا تاالسمی ،بهدلیل تفاو در ماهیت زنجیرههای آلفا و بتا و حتی گاما ،پاتوفیزیولوژی
کامال متفاو است .بهطوریکه کاهش شدید در سنتز زنجیرههای آلفا و توانایی زنجیرههای بتا در تشکیل
هوموتترامر بتا  ،مانع از بروز پدیدهای چون ساخت غیرموثرگلبولهای قرمز (مثل آنچه در بتا تاالسمی اتفاق
میافتد) میشود .لذا هموگلوبین ( Hکه در واقع همان بتاست) تشکیل شده ،گلبولهای قرمز وارد خون محیطی
میشوند و بهدلیل ناپایداری شدید این هموگلوبین ،همولیز در هنگام عبور گلبولهای قرمز از طحال اتفاق میافتد .
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عالئم بالینی سندرمهای تاالسمی
ناقالن ژن جهشیافته بتا تاالسمی یا به عبارتی افرادی که به عنوان بتا تاالسمی مینور از آنها نام برده میشود،
اغلب بدون عالمت هستند ،ولی ممکن است در تفسیر آزمایش خون ،آنمی هیپوکروم-میکروسیتیک داشته باشند و
در الکتروفورز هموگلوبین ،افزایش هموگلوبین  A2و Fدیده شود که تشخیص را قطعی میکند .حدود 81%
بیماران تاالسمی در گروه تاالسمی اینترمدیا قرار میگیرند .این بیماران معموال از طرف هر دو والد ناقل ژنهای
جهشیافته بتا هستند ،ولی از نظر مقدار سنتز زنجیره بتا ،کاهش شدیدی به اندازه تاالسمی ماژور پیدا نمیکنند و
به عبارتی شد بیماری ،از تاالسمی ماژور خفیفتر خواهد بود ،لذا ممکن است اصال نیازی به خون وجود نداشته
باشد و یا بهطور نامنظم نیاز به خون ضرور پیدا کند .در بتا تاالسمی ماژور که نو شدید بیماری است ،بیمار
به لحاظ ژنتیک در وضعیت هوموزیگو قرار دارد ،یعنی از طرف هر دو والد ،ناقل ژن جهشیافته مسئول ساخت
زنجیره بتاست .لذا پرکاری مغز استخوان در اثر ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون ،باعث بزرگی استخوانهای
سر و صور و تغییر شکل ظاهری بیماران میشود .این پرکاری مغز استخوان همچنین عاملی است برای نازک
شدن کورتکس استخوانها که در نتیجه ،احتمال شکستن آنها باال میرود .همچنین بهعلت افزایش خونسازی
خارج مغز استخوان ،کبد و طحال بیمار نیز بزرگ میشود .در بتا تاالسمی ماژور ،شد کمخونی آنچنان شدید
است که اگر مرتب به بیمار خون تزریق نشود ،هموگلوبین بهطور پیشرونده کاهش مییابد تاجاییکه در صور عدم
دریافت خون ،بیمار با خطر مرگ مواجه میشود .عالئم یاد شده غالبا از ششماهگی شرو و در انوا شدید بیماری
( جهشهای شدید) تا قبل از دوسالگی در کودک ظاهر میشود و در این صور میتوان تشخیص داد که کودک به
بیماری تاالسمی مبتالست .شک به آلفا تاالسمی براساس عواملی چون سابقه خانوادگی مثبت برای آنمی
هیپوکروم -میکروسیتیک ،توزیع جغرافیایی در مناطق شناختهشده برای انوا تاالسمی آلفا و وجود هموگلوبین
 A2نرمال ایجاد میشود .آلفا تاالسمی باید از آنمی فقر آهن تشخیص افتراقی داده شود .در بیماری هموگلوبین
 Hکه نو شدید آلفا تاالسمی از نظر بالینی است ،کمخونی در حد متوسط (هموگلوبین بین  81-8گرم) است .در
این بیماری نیز شاهد بزرگی کبد و طحال هستیم .در انوا خفیفتر آن ممکن است بیمار بتواند بدون تزریق خون
یا با تزریق خون نامنظم ،زندگی عادی ،رشد و وزنگیری قابل قبولی داشته باشد ،ولی درانوا شدید بیماری،
هموگلوبین  Hممکن است بیمار به مانند یک فرد مبتال به بتا تاالسمی ماژور نیازمند دریافت خون باشد که این
موارد غالبا بهدلیل همراهی توام حذف در ژن آلفا و جهش در آن است.
اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران
ایران مانند بسیاری از کشورهای منطقه ،تعداد زیادی بیمارمبتال به تاالسمی دارد .طبق آخرین منابع ثبت شده
موجود ،حدود  6تا  1میلیون ناقل تاالسمی در کشور وجود دارد .طبق آماری که مربوط به قبل از سال  8111است
و در آن ،نتایج طرح پیشگیری از تولد تاالسمی در کشور هنوز بررسی نشده است ،سالیانه حدود  111نوزاد با
تاالسمی ماژور متولد میشدند .طبق آمار موجود ،بروز ناقالن ژنهای تاالسمی گزارش شده در مطالعا  ،از  4تا 81
درصد متغیر است .کشور ما با سابقه داشتن  69111بیمار تاالسمی همواره یکی از کشورهای درگیر با این بیماری
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بوده است .نرخ بروز بیماری از  41/8بیمار بهازای صدهزار تولد زنده در سال  8668به  8/5در صدهزار تولد زنده در
سال  6181رسیده است .ایران ،با وسعتی برابر با  8941111کیلومتر مربع ،مانند بسیاری از کشورهای منطقه،
تعداد زیادی بیمار مبتال به تاالسمی دارد .پراکندگی ژن بیماری در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و فراوانی
انوا جهشها در حاشیه دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب شایعتر است .در
استانهایی چون گیالن ،مازندران ،خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان 81% ،افراد حامل ژن
بیماریزا هستند .این در حالی است که در بقیه نقاط کشور این میزان بین 4-1%متغیراست .شیو بیماری در
اصفهان ،در مرکز ایران ،و دیگر نواحی اطراف زایندهرود دوباره افزایش یافته و به حدود  1%میرسد .در استان
فارس ،در بخش جنوبی کشور نیز این بیماری شایع است و شیو ژن بیماری به حدود  1-81%میرسد .شکل
شماره  ،8فراوانی ناقالن تاالسمی به تفکیک استانهای ایران را نشان می دهد.

بیشتر از 1%
کمتر از 6%

شکل  -1فراوانی ناقالن تاالسمی به تفکیک استانهای ایران
یکی از دالیل شیو باالی ژنهای تاالسمی در برخی اقوام در ایران ،ازدواجهای فامیلی است .این موضو سبب تولد
نوزادانی می شود که برای ژن مغلوب بیماری هموزیگو هستند ،در نتیجه احتمال بروز بتا تاالسمی ماژور باال
میرود .از جمله گروههایی که ازدواجهای درونگروهی زیادی دارند ،یهودیهای ایرانی هستند .با وجودی که این
قوم با ازدواجهای درونگروهی ،خود را از لحاظ ژنتیکی از بقیه جامعه جدا نگه داشته است ،با قوم یهودی -بابلی
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عراق مراوداتی دارند که این موضو باعث افزایش میزان بیماری بتا تاالسمی در هر دو قوم شده است .این موضو
بسیار شبیه وضعیتی است که برای مسلمانان فلسطینی وجود دارد ،بهطوریکه شیو بسیاری از بیماریهای ارثی
از جمله تاالسمی (به علت ازدواجهای درونگروهی) در آنها باالست .طی سالهای اخیر ،پژوهشهای فراوانی در
مورد ژنتیک و اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران انجام شده است .اغلب این پژوهشها حکایت از گوناگونی بسیار زیاد
بیماری تاالسمی در ایران دارد .تاکنون بیش از ده نو موتاسیون مختلف از این بیماری در کشور ما گزارش شده
است و بهنظر میرسد که شایعترین آنها که علت حدود  11%از موارد بیماری است ،جهش )IVSІІ1(G →A
است که در اینترون دوم ژن زنجیره بتا اتفاق میافتد و طی آن نوکلئوتید اول این اینترون از گوانین ( )Gبه آدنین
( )Aتبدیل میشود .جهشهای بسیار متفاوتی از انوا مختلف ایرانی ،مدیترانهای ،کردی ،ترکی ،مصری ،تونسی،
هندی ،هندی -آسیایی ،چینی و حتی آفریقایی -آمریکایی در بیماران ایرانی دیده شده است.
بتا تاالسمی
فراوانی انوا جهش در ژن بتا تاالسمی در کشورما از  4-1%متغیر است و اشاره شده که حدود  1851111ناقل بتا
تاالسمی در ایران وجود دارد .تاکنون  56جهش ژنتیکی مختلف در ژن بتا در ایران یافت شده است .در بین
استانهای جنوبی ،دراستان فارس IVS II-1G:A ،و  IVS I-6 T:Cبا فراوانی  18%و  85%شایعترین جهشها
بودند .در استان هرمزگان ،جهش  IVS I-5 G:Cبا فراوانی حدود  81%شایعترین موتاسیون بوده و جهش IVS
 II-1 G:Aفراوانی86%درصد داشته است .سایر جهشهای شایع چون  I-110 G:A IVSیا IVS I-1 G:A
دراین استانها دیده نشده است .در استان خوزستان با پیشینه نژادی عرب ،شایعترین جهشها شامل IVS-I-
 110 G:Aبا فراوانی  IVS II-1 G:A ،84/6%با فراوانی  61%و  CD 36/37-Tبا فراوانی  61/5%بودند .با
اینحال ،نمای جهشهای ژنتیکی ژن بتا در این استان بسیار متنو بوده و حدود  46جهش مختلف در این استان
دیده شده است .در استانهای شمالی ایران ،در سه استان گیالن ،مازندران و گرگان  IVS-II-1 G:Aبا فراوانی
حدود  ،51%شایعترین جهش بوده و پس از آن  CD 30 G:Cبا فراوانی  8/8-1/8%در رده بعدی قرار داشته است.
در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل ،شایعترین جهشها به ترتیب IVS II-1 G:A :با فراوانی IVS ،68%
 I-110 G:Aبا فراوانی  CD 8/9 +G ، 81%با فراوانی  CD 8-AA ، 84/5%با فراوانی  1%و IVS I-1 G:A
با فراوانی  ،8/5%شایعترین موارد بودهاند ( .)61در استان شمال شرقی خراسان CD 8/9 + G ،شایعترین
موتاسیون ( )96%بوده و هر کدام ازموتاسیونهای  CD 36/37-T ،IVS-II-1 G:Aو  CD 39 C:Tفراوانی
حدود  86%داشتند .استانهای غربی ایران شامل کرمانشاه ،کردستان ،لرستان ،ایالم و همدان مورد بررسیهایی
قرار گرفتند .در استان کرمانشاه 61 ،نو جهش ژنتیکی مختلف شناخته شدند که در بین آنها حدود  11%از نو بتا
صفر بودند .چهار مورد از شایعترین جهشها دراین منطقه،)81/5%( CD 8/9 +G ،)11%(IVS-II-1 G:A :
 )1%( IVS I-110 G:Aو  )8/1%( CD 36/37-Tبودند .در استان کردستان IVS-II-1 G:A ،شایعترین
جهش با فراوانی  15%بوده و سایر جهشها بهترتیب عبار بودند از  CD 8/9 +Gبا فراوانی IVS I-1 ، 85%
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 G:Aبا فراوانی  CD 5-CT ،1%با فراوانی  9/8%و  CD 8-AAو  IVS I-110 G:Aهرکدام با فراوانی حدود
 .)69( 9%دراستان لرستان CD 36/37-T ،با فراوانی  ،14%شایعترین جهش بوده است .سایر جهشهای شایع
شامل  IVS I-110 G:A ،IVS-II-1 G:Aو  CD 8/9 +Gبودهاند .در دو استان همدان و ایالمIVS-II-1 ،
 G:Aشایعترین جهش بوده ( )66%و  IVS I-110 G:Aو  CD 8-AAجهشهای شایع بعدی با شیو
بهترتیب  86%و  88%بودند .در مطالعهای از استانهای مرکزی شامل تهران ،اصفهان ،یزد ،مرکزی و سمنان ،سه
جهش شایع شامل  IVS-II-1 G:Aبا فراوانی  CD 8/9 +G ،61%با فراوانی  88/8%و  IVS I-5 G:Cبا
فراوانی  6%بودند .در استان سیستان بلوچستان از طرفی به دلیل انتخاب ناشی از سابقه شیو باالی ماالریا در این
استان و از طرفی بهدلیل شیو باالی ازدواجهای فامیلی در این استان ،اللهای بتا تاالسمی شیو باالیی دارند.
حدود  61%بیماران هموزیگو بتا تاالسمی در این استان از نژاد بلوچ هستند .در این استان ،از میان جمعیت بلوچ،
فقط  IVS I-5 G:Cبا فراوانی  18%و  CD 8/9 +Gبا فراوانی  4%حدود  68%جهشهای شایع بتا تاالسمی را
تشکیل میدهند .همچنین در استان کرمان IVS I-5 G:C،شایعترین جهش با فراوانی  99%بوده و پس از آن
بهترتیب IVS-II-1 G:A ،و  CD 8/9 +Gسایر جهشهای شایع بودهاند.
طیف جهشهای ژن بتا در مناطق مختلف ایران ،نشان میدهد که  IVS-II-1 G:Aشایعترین جهش در بیشتر
نواحی ایران با بیشترین فراوانی در شمال کشور است ،بهطوریکه در استانهای جنوبی شیو آن کاهش مییابد و
 IVS I-5 G:Cشایعترین جهش در نواحی جنوبی است .فراوانی باالی جهش مدیترانهای  IVS-II-1 G:Aدر
ایران ممکن است بهدلیل اختالط ژنتیک باشد.
آلفا تاالسمی
موتاسیونهای شدید تاالسمی آلفا از نو صفر( )1محدود به آسیای جنوب شرقی و بعضی جزایر دریای مدیترانه
میشوند .شایعترین نو تاالسمی آلفا ،نو حذفی آلفا ( )α+با دو ژنوتیپ شایع  –𝛼3.7و –𝛼4.2هستند .بیش از 81
نو غیرحذفی آلفا تاالسمی نیز شناسایی شده که ممکن است در کنار موتاسیونهای حذفی دیگر یا دیگر عوامل
تاثیرگذار ،تواما به ارث رسیده و سبب تظاهرا بالینی بسیار متنوعی شوند .طیف مولکولی آلفا تاالسمی در قسمت
جنوبی ایران (استان هرمزگان) دو الل شایع  –𝛼3.7 kbبا فراوانی  86%و ) 𝛼 −5nt(−TGAGGبا فراوانی  ، 4/1%گزارش
شده است .همچنین ،حذف ژنی  −𝛼3.7شایعترین واریانت شناخته شده از زنجیره آلفا در استانهای فارس ،خوزستان
و کهگیلویه -بویراحمد است .در استانهای شمالی مازندران و گیالن ،همچنان  ،−𝛼3.7شایعترین جهش ژنی مربوط
به ژن آلفا بوده است و در درجه بعد ) 𝛼 PolyA2(AATGAAو ) 𝛼 −5nt(−TGAGGقرار داشته است .در استان کرمان،
 −𝛼3.7شایعترین جهش با فراوانی  11%و سپس ) 𝛼 CD19(−Gو) 𝛼 −5nt(−TGAGGرا با فراوانی  5/8%و  4/6%در مقام
دومین و سومین جهش شایع آلفا دراین استان شناسایی شدهاند .شایعترین فراوانی آلفا تاالسمی در شهرهایی چون
جیرفت و کهنوج دیده شده که بهدلیل شیو باالی ماالریا در این مناطق بوده است ( .)19در مجمو  ،مطالعه هشت
منطقه جغرافیایی ایران ،وجود  89جهش ژنی مختلف آلفا را نشان داد که در این بین −𝛼3.7 ،شایعترین با فراوانی
 91%بوده است 6 .تا از این جهشها ،مشتمل بر -MED , −𝛼4.2 kb: 𝛼PolyA2(AATGAA) , 𝛼CS ,
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 𝛼−5nt(−TGAGG), −𝛼20.5, 𝛼PolyA1(AATAAG), 𝛼CD19و  𝛼 CDفراوانی پلیمورفیکی داشتند (بیش از  .)8%در
مطالعهای که در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است ،پنج موتاسیون شایع آلفا در این منطقه شامل -α 3.7
 kbبا فراوانی  α (-5 nt) ، 89/5%با فراوانی  α2/ Codon 19(-G) ،89/1%با فراوانی  -α 4.2 kb ،4%با فراوانی 6/4%
و  - MEDبا فراوانی 1/1%بوده است .بیماری هموگلوبین  Hکه یک هموگلوبین ناپایدار است ،از حذف سه ژن آلفا
ناشی میشود و از نظر بالینی سیر خفیف تا متوسطی دارد .همانطور که قبال گفته شد ،در بیماری هموگلوبین ،H
همولیز نقش بارزتری از ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون دارد و بسیاری از بیماران ممکن است به تزریق نامنظم
و گهگاهی خون نیاز داشته باشند .در واقع ،شد بیماری از نظر بالینی تحت تاثیر نو جهش بهلحاظ ژنتیکی
قرارمیگیرد .حذفهای ژنی روی کروموزوم  89در محل ژن کدکننده زنجیره آلفا مسئول  85%موارد بیماری
هموگلوبین  Hاست 65% .موارد باقیمانده دارای حذف ژنی و جهش نقطهای تواما در محل ژن آلفا هستند .انوا
غیرحذفی آلفا بهطور معمول شدیدتر بوده و به تزریق خون نیاز دارند .هموگلوبین  ،Constant Springشایعترین
نو غیرحذفی آلفا تاالسمی با تظاهر بهصور بیماری هموگلوبین  Hدر وضعیتهای هموزیگو است .فراوانی ژنی
هموگلوبین  Constant Springدر آسیای جنوب شرقی تا  1%نیزمیرسد .سیر بالینی و آزمایشگاهی در این نو از
بیماری هموگلوبین  Hشدیدتر است .مطالعه انوا مولکولی بیماری هموگلوبین  Hدر قسمتهای جنوبی و غربی
ایران وجود شش ژنوتیپ را در این مناطق آشکار کرده است که عبارتند از , −𝛼3.7 kb/−MED, − 𝛼3.7 kb/𝛼T-Saudi
𝛼  𝛼𝛼CS𝛼/−MED,−MED/𝛼T-Turkish 𝛼 ,𝛼T-Saudi𝛼/𝛼T-Saudiوانوا آتیپیک بیماری یعنی𝛼–𝛼3.7 kb/𝛼CS
بهنظر میرسد انوا مولکولی بیماری هموگلوبین  Hدر ایران بیشتر شبیه نو مدیترانهای آن باشد تا آنچه در آسیای
جنوب شرقی دیده میشود .مطالعا نشان داده که انواعی از هموگلوبین  Hبا جهشهای ،𝛼CS𝛼/−MED
𝛼) −MED/𝛼PolyA2(AATGAAو  𝛼CS𝛼/𝛼CSبا نیاز به تزریق خون (منظم یا نامنظم) همراه بودهاند.
برنامه کشوری پیشگیری تاالسمی در ایران
طی سالهای  ،8181-8185برنوامه پیشگیری از تاالسمی در برخی ازشهرستانهای  5استان کشور (مازندران ،فارس،
گیالن ،خوزستان و اصفهان) بهصور آزمایشی به اجرا گذارده شد .ایران ،در جایگاه سردمدار کشورهای اسالمی،
برنامه پیشگیری از تاالسمی را توسط کمیته کشوری تاالسمی در سال  8184پایه گذاری کرد و درسال  8189بر
اساس غربالگری زوجهایی که قصد ازدواج داشتند این طرح عملیاتی شد و در سرتاسر کشور به اجرا درآمد .سپس
متعاقب صدور فتاوی دال بر سقط جنینهای مبتال به تاالسمی ماژوراز جانب آیا عظام مجتهد ،مراکز «تشخیص
پیش از تولد» در کشور راهاندازی شد .راهکار اصلی برنامه طی این سالها ،غربالگری زوجهوا در زمان ازدواج و
پیشنهاد جودایی و انتخاب فوردی غیرناقول برای ازدواج به زوجهای ناقل بووده است .اگر زوجهوا این پیشنهاد را
نمیپوذیرفتند ،پیشگیری از بارداری به آنها توصیه میشود .این شیووه بوا تووجه به این واقعیت که امکان تشخیص
پیش از توولد و سقط جنین مبتال به تاالسمی در عمل وجود نداشت ،شکل گرفته بود .از اواخور سال  ،8185وزار
بهداشت ،درموان و آمووزش پوزشکی تصمیم بوه گسترش برنواموه در سطح کشور گورفت .در سوال  8189نیواز بوه
تشخیص پیش از تولد بهدلیل گسترش برنوامه واصرار تعداد زیادی از زوجها به ازدواج و عالقه به داشتن فرزنود
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بهشد مطرح شد .وزار متبو با شناسایی امکانا بالقوه و موجود بهسرعت به سازماندهی این خودمت در
کشوور اقودام کورد .این اقودام بهسرعت شکل گرفت و نتیجه داد .سازماندهی خدموا ژنتیک و آزمایشهای پیش از
توولد در کشور ،پیشگیری از بوروز بتوا تاالسمی ماژور را وارد مرحله ویژهای کرد که درعین حال از پیچیدگیهای
تکنیکی و فرهنگی خاص برخوردار بود .این امر مووجب شود توا تولد مووارد جودیود بتوا تاالسمی ماژور کاهش
چشمگیری یابد .همچنین بهدلیل مراجعه زوجها به آزمایشگاهها ،امکان بررسی و کنترل بروز بیماری در نظام
مراقبت بیماری بیش از پیش فراهم شد .در سال 8111راهکار دوم برنامه ،عملیاتی شد .بر اساس این راهکار،
خانواده بیماران تاالسمی شناسایی شده و تحت مشاوره قرار گرفتند و درصوورتیکه فرزند سالم نوداشتند ،برای
داشتن فرزند سالم به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجا میشدند .در سال  ،8116راهکار سووم برنوامه موورد
بحث قورارگورفت و فعالیتهای اجورایی آن مطرح شود .این راهکار از نیمه اول سوال  8114دراستوانهوای
پورشیوو استقرار یافت .براساس آن ،زوجهایی کوه قبل از سوال (8189سوال کشوریشودن برنوامه) ازدواجکرده
بودنود و فرزند /فرزندان سالم داشتند بوررسی می شدند توا درصوورتیکوه زوج نواقول باشند مشاوره شده و از تولد
فورزنود مبتال بوه تواالسمی مواژور در خانوادهشان پیشگیری بهعمل آید.
چگونگی غربالگری زوجهای متقاضی ازدواج
در برنامه کشووری پیشگیری از تاالسمی ،زوجها بعد از مراجعه به دفترخانه برای ثبووت ازدواج ،به آزمایشگاههای
غربالگری تاالسمی ارجوا داده میشونود .آزمایشگاه بعد از انجوام موراحل سهگانه  6 ،8و  1الگوریتم
کشوریآزمایشهای تاالسمی ،نتایج آزمایشهای انجامشده را بورای تفسیر به تیم مشاوره ژنتیک ارجا میدهد .در
تیم مشاوره ،پوزشک مسئول تفسیر آزمایشهواست واین تفسیر بر اسواس الگوریتم کشوری شناسایی زوجهای ناقل
تاالسمی صور میگیرد.آخرین بازنگری موجود از برنامه پیشگیری کشوری ،دستوورالعمل بوازنگوری شوده چهارم
(دستورالعمل فعلی) است .هدف اصلی از تدوین این دستورالعمل ،مدیریت دقیق بروز موارد ،در شرایط بهینه است.
راهکارهای این دستورالعمل عبارتند از:
راهکار اول :این راهکار آیندهنگر است و طی چندین سال ،کشوری بوودن بورنوامه بهطور مستمر اعمال شده و
نیروهای بهداشتی-درمانی و مدیریت قابل قبول دانشگاهی و مرکزی ،موفق به استقرار یک نظام ساختاری برای کنترل
موارد بروز تاالسمی در زوجهای آتی ،شده است .در دستورالعمل کنوونی برای پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تاالسمی
ماژور ،استانداردهای مشاوره ژنتیک و مراقبت ارتقا یافته است.
راهکار دوم :این راهکار گذشتهنگراست و با اجرای آن ،بروز موارد جدید بیماری در مقطع زمانی محدود ،بهشد
کاهش یافت و بوه همین دلیل ،دانشگاهها از اجرای آن بسیار استقبال کردند.
راهکار سوم :این راهکار نیز گذشتوهنگر است و زوجهایی را که در زمان ازدواج ،بهدلیل عدم اجرای برنامه غربالگری
تاالسمی در منطقه (بهلحاظ زمانی) و یا به هر دلیل دیگر ،آزمایشهای شناسایی زوجهای در معرض خطر تاالسمی
را انجام ندادهاند ،پوشش میدهد .بدیهی است زوجهوای مذکور در صور داشتن فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نیاز
به انجام غربالگری ندارند .در این گروهها ،ارجا برای انجام شمارش کامل خون (  ) CBCبه هر آزمایشگاهی که دارای
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دستگاه شمارشگر الکترونیکی باشد مانعی ندارد.تمام راهکارهای برنامه همواره مبتنی بر  9محور عملیاتی آموزش ،
آزمایشهوای غربوالگری ،آزمایش تشخیص ژنتیک ،مشاوره ژنتیک ،مراقبت و پژوهش میشوند .شایان ذکر است که
در تمامی این مراحل ،در هر استان الزم است یک هماتولوژیست بهعنوان هماتولوژیست منتخب برنامه برای انجام
مشاوره تخصصی حضوری/غیرحضوری ،انتخاب گردد .در صور عدم وجود هماتولوژیست در سطح دانشگاه،
میتوان از بین فوق تخصصان  /متخصصان داخلی یا کودکان برتر در سطح دانشگاه ،فوق تخصص  /متخصص
منتخب برنامه را برای انجام مشاورههای تخصصی ،انتخاب کرد.
مراحل مختلف الگوریتم کشوری برای شنواسوایی زوجهوای ناقول تاالسمی:
 .8انجام آزمایش  CBCدر مردان:

▪
▪
.6

درصورتیکه  MCV < 11و /یا  MCH <68باشود ،آزمایش  CBCدر زن انجام میشود.
انجام آزمایش  CBCدر زن:

▪
▪
.1

اگر  MCV ≥ 11و  MCH ≥ 68باشد ،نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر میگردد.

اگر  MCV ≥ 11و  MCH ≥ 68باشد ،نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر میگردد.

اگر MCV < 11و /یا  MCH < 68باشود ،میوزان  HbA2بوه روش کرومواتوگرافی سوتونی در مورد و
زن (هر دو) اندازهگیری میشود.
اندازهگیری میزان  HbA2به روش کروماتوگرافی ستونی در مرد و زن:

▪

اگور در مورد و زن هر دو  HbA2> 1/5و کمتر از  8باشد ،در این صوور مرد و زن هر دو ناقوول سوالم
تاالسمی بووده ،بنوابوراین مشواوره ویوژۀ تاالسمی انجام میشوود.

▪

درصورتی که  HbA2≤ 8باشود ،فورد مشکوک بوه هموگلوبین  G ،E ،Cو  Sاست که برای تشوخیص
قطعی الزم است ،الکتروفوورز استا سلولوز و سیتورا آگار انجام شوود .بنابراین ،در این مرحله بایسوتی
با هماتولوژیست منتخب برنامه مشاوره گردد.

▪ اگر در یکی یوا هور دو  HbA2 ≤ 1/5باشد ،با توجه به شرایط موجود برای فورد یوا هور دو در خصووص
انجام آزمایشهای تکمیلی و/یا آهندرمانی برای فرد تصمیمگیری میشود.
 .4انجام آهندرمانی در صور نیاز و بر اساس نتایج آزمایشهای تکمیلی صور میگیرد و سپس وضعیت
زوجها دوباره بررسی میگردد.
 .5بررسی بر اساس جدول شناسایی زوج مشکوک کمخطر و مشکوک پرخطر
در صورتی که یکی از زوجها یا هر دو در گروه کم خطر بروز تاالسمی قرار گیرند ،مشاوره ویژه در خصوص وضعیت
زوج صور گرفته و به زوجها توضیح داده میشود که احتمال بروز تاالسمی در فرزندان آنها پایین است و در
صور تمایل ،بررسیهای ژنتیک برای آنها انجام شده و نیازی به ارجا این زوجها به تیم مراقبت نیست .گواهی
انجام مشاوره برای زوج تکمیل و در مرکز بایگانی میگردد .در صورتی که زوج در گروهبندی ،در گروه مشکوک
پرخطر در بروز تاالسمی قرار گیرند ،مشاوره ویژه تاالسمی صور میگیرد و همانند زوجهای ناقل تاالسمی ،به تیم
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مراقبت معرفی می گردد .شایان ذکر است ،حساسیت این الگوریتم در شناسایی زوجهای ناقل تاالسمی صد درصد
نیست و برخی موارد نظیر بیماری هموگلوبین  ،Hانوا ناقالن خاموش و بدون عالمت بتا ،برخی انوا هموگلوبینوپاتیها و
تاالسمی اینترمدیا شناسایی نمیشوند .در استانهایی که غربالگری کمخونی داسیشکل برای زوجها انجام میشود،
 CBCو آزمون حاللیت برای هر دو نفر (زن و مرد) انجام میگردد و با نرمال بودن شاخصهای  MCVو MCH
برای مرد ،زن از بررسی خارج نشده و بایستی هر دو نفر از نظر ناقل بودن تاالسمی بررسی شوند.
در آخرین برنامه کشوری (نسخه فعلی) صریحا ذکرشده ،تصمیمگیری نهایی درخصوص وضعیت زوج بر عهده
پزشک مشاور ژنتیک است و هماتولوژیست نظر ارشادی و علمی خود را بهصور مکتوب به پزشک مشاور ژنتیک
شهرستان اعالم میکند .تاکید میگردد که هماتولوژیست منتخب برنامه فقط باید نظر علمی خود را در خصوص
وضعیت زوجهای ارجا شده اعالم نماید و از اعالم نظر در خصوص وضعیت ازدواج زوج ،مانند «ازدواج بالمانع است»
یا «ازدواج مانعی ندارد» و غیره اجتناب کند .نتایج این طرح برای نخستین بار در سال  8111منتشر شد که
کاهش قابل توجه در تولد موارد جدید تاالسمی را طی سالهای  8188تا  8118نشان داد .پس از راهاندازی مراکز
تشخیص پیش از تولد در کشور ،کاهش قابل مالحظهای در تولد موارد جدید تاالسمی ،گزارش گردید .میزان تولد
موارد جدید تاالسمی طی سالهای  8191تا  8184حدود  689مورد در سال بوده است .درمطالعهای ،به بررسی
موارد جدید تولد تاالسمی در کشور با هدف ارزیابی میزان موفقیت طرح کشوری پیشگیری از تاالسمی در سالهای
 8111تا  8115پرداخته شد .پرسشنامههایی به  618مرکز مراقبت از بیماران تاالسمی فرستاده شد .طبق آمار
گزارش شده در این مطالعه 6168 ،بیمار تاالسمی در این دوره زمانی متولد شدند .علل اصلی عدم موفقیت این
طرح بهویژه در استانهای پرخطر عبار بودند از عدم انجام آزمون غربالگری در زمان ازدواج ،ازدواجهای قبل از
شرو طرح پیشگیری ،عدم ثبت بعضی موارد ازدواج خصوصا دراتبا خارجی و خطای آزمایشگاه .در نهایت ذکر
شده اگرچه این طرح توانسته بود در این دوره پنج ساله مانع از تولد  169مورد تولد تاالسمی در سال شود ،شاهد
تولد بیش از  111مورد جدید تاالسمی در سال در کشور بودهایم .میزان موفقیت طرح پیشگیری از تاالسمی
دراستانهای پرخطر ،زیر  51%بوده است .در مطالعه دیگری نیز میزان موفقیت طرح طی سالهای  8119تا
 8111مورد ارزیابی قرار گرفت .در این دوره 855 ،بیمار جدید متولد شدهاند و بهطور متوسط  11/1%کاهش در
میزان تولد تاالسمی مشاهده شد .علت عمده ( )41/8%موارد جدید تاالسمی و عدم موفقیت طرح ،موارد عقد
صیغهای بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه-بویراحمد در درجه بعد بوده است .همچنین علت
دیگرعدم موفقیت طرح ،عدم بکارگیری «تشخیص پیش از تولد» بوده است .میزان موفقیت برنامه پیشگیری از
تاالسمی در ایران طی سالهای  8185تا  8111در نمودار  ،8نشان داده شده است.
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8111  تا8185  میزان موفقیت برنامه پیشگیری از تاالسمی در ایران طی سالهای-1 نمودار
)( 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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