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 تاالسمی بیماری است که در نتیجه کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های گلوبین در
ساختمان هموگلوبین ایجاد میشود

 تاالسمی از دو کلمه ( Thalassaبه معنی دریا) و ( Emiaبه معنی خون) تشکیل
میشود چون این بیماری اغلب در ساکنان نواحی مدیترانه ای و نزدیک به دریا دیده
میشود
 بیماری تاالسمی در سراسر جهان و در همه نژادها دیده میشود ولی شیوع آن در
نواحی مدیترانه (ایتالیا ،یونان ،قبرس و جزیره سیسیل) ،خاورمیانه (ایران ،ترکیه و
سوریه) ،آسیا (هندوستان و پاکستان) و جنوب شرقی آسیا بیشتر بوده و از جنوب غربی
اروپا تا خاور دور امتداد یافته و در نواحی وسیعی از آفریقای مرکزی نیز دیده میشود.
 این نواحی را اصطالحا کمربند تاالسمی ( )Thalassemia beltمینامند

 این بیماری در تمام نقاط ایران نیز پراکنده است .اما در نواحی حاشیه دریای خزر
(استان مازندران و گیالن) و نواحی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان (استان بوشهر و
هرمزگان) بیشترین شیوع (حدود  )%10و در سایر نقاط بین  4-8درصد است .در استان
فارس فراوانی تاالسمی بین  8 – 10درصد است
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 در بزرگساالن چهار نوع زنجیره گلوبین یافت میشود (آلفا ،بتا ،گاما و دلتا) که با هم سه نوع هموگلوبین را تشکیل میدهند:
.I

 :HbAفرم غالب هموگلوبین (بیش از  )%97که از دو زنجیره  αو دو زنجیره  βتشکیل میشود ()α2 β2

.II

 1/5-3/5 :HbA2درصد هموگلوبین را تشکیل میدهد و از دوزنجیره  αو دو زنجیره  δتشکیل میشود ()α2 δ2

 :HbF .IIIکمتر از  %1هموگلوبین بالغین را تشکیل میدهد و از دوزنجیره  αو دو زنجیره  γتشکیل میشود ()α2 γ2
 زنجیره آلفا :از  141اسید آمینه تشکیل شده و ژن آن روی کروموزوم  16قرار دارد .روی هر هاپلوتایپ کروموزوم شماره  16دو جایگاه ژنی برای
ژن آلفا وجود دارد
 زنجیره های بتا ،دلتا و گاما هر کدام از  146اسید آمینه تشکیل شده و ژن آنها روی کروموزوم  11قرار دارد (با هم اصطالحا کمپلکس ژنی بتا
نامیده میشوند)
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 در این بیماری هر کدام از زنجیره های گلوبین ممکن است درگیر شوند؛ بنابراین تاالسمی بر حسب نوع زنجیره
درگیر میتواند به فرم های مختلف دیده شود:
 آلفا تاالسمی :کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های آلفا

 بتا تاالسمی :کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های بتا
 گاما تاالسمی :کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های گاما
 دلتا تاالسمی :کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های دلتا

 دلتا-بتا تاالسمی ( :)δβ-thalassemiaکاهش یا فقدان همزمان سنتز زنجیره های دلتا و بتا
 گاما-دلتا-بتا تاالسمی ( :)γδβ-thalassemiaکاهش یا فقدان همزمان سنتز زنجیره های گاما ،دلتا و بتا
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 گاما تاالسمی معموال با مشکل خاصی همراه نیست .اگرچه  HbFدر بدو تولد بیشترین نوع هموگلوبین است و اینگونه
کودکان ممکن است با کم خونی همولیتیک شدید متولد شوند که حتی در ابتدا نیاز به تزریق خون هم داشته باشند ولی
در چند ماه اول با کاهش سطح  HbFو جایگزینی آن با  HbAعمال بیماری برطرف میشود
 دلتا تاالسمی نیز مشکل خاصی ایجاد نمیکند HbA2 .تنها  1/5تا  3/5درصد هموگلوبین بزرگساالن را تشکیل میدهد و
فقدان کامل سنتز آن نیز با کم خونی و مشکل خاصی همراه نیست
 δβ تاالسمی شیوع کمی دارد ولی در صورت بروز به صورت هتروزیگوت میتواند شبیه به بتا تاالسمی مینور و در صورت
بروز به صورت هموزیگوت به صورت بتا تاالسمی اینترمدیا بروز کند
 γδβ تاالسمی شیوع بسیار کمی دارد که ناشی از یک جهش حذفی در کمپلکس ژنی بتا روی کروموزوم  11ایجاد
میشود .این نوع تاالسمی در صورت بروز هموزیگوت با حیات سازگار نبوده و به علت فقدان سنتز زنجیره های
هموگلوبین منجر به مرگ در اوایل حیات میشود .در حالت هتروزیگوت در چند ماه اول زندگی به علت عدم سنتز HbF
با کم خونی بروز میکند که ممکن است حتی نیاز به تزریق خون هم پیدا شود ولی بعد از چند ماه با کاهش سطح HbF
به صورت تاالسمی مینور بتا خود را نشان میدهد
 چون فرم اصلی هموگلوبین در بزرگساالن  HbAاست که از دو زنجیره آلفا و بتا ساخته میشود بنابراین بیماری تاالسمی
در جامعه عمدتا به صورت آلفا تاالسمی و بتا تاالسمی دیده میشود
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 بتا تاالسمی بیماری است که در اثر کاهش و یا فقدان سنتز زنجیره های بتا گلوبین ایجاد میشود
 ژن بتا روی کروموزوم  11قرار دارد و از سه اگزون و دو اینترون ( )IVSتشکیل شده است

 تاکنون در جمعیت های مختلف بیش از  200نوع جهش در ایجاد بتا تاالسمی شناخته شده است
 شایعترین جهش ها در بتا تاالسمی از نوع جهش های نقطه ای ( )Point mutationاست .این جهش ها با ایجاد نقص در فعالیت ژن
مانند نقص در فعالیت پروموتر ژن ،نقص در نسخه برداری  mRNAو یا نقص در ترجمه منجر به کاهش یا فقدان سنتز زنجیره های بتا
گلوبین میشوند

 برای بررسی ژنوتیپ ،ژن سالم بتا را به صورت  βنشان میدهند و جهش ژنی که منجر به عدم تولید کامل زنجیره بتا گردد به صورت
 β0و جهش ژنی که منجر به کاهش تولید زنجیره بتا گردد به صورت  β+نشان میدهند
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 بر حسب شدت بروز عالئم بالینی بتا تاالسمی را به سه دسته تقسیم میکنند:

.I

بتا تاالسمی ماژور :کم خونی همولیتیک شدید که نیاز به تزریق مرتب خون دارند

.II

بتا تاالسمی اینترمدیا (متوسط) :کم خونی همولیتیک خفیف تر که نیاز به تزریق خون گاه
گاهی وجود دارد

 .IIIبتا تاالسمی مینور :فاقد کم خونی و عالئم بالینی مشخص است
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بتا تاالسمی ماژور (بیماری کولیز)
)Beta-thalassemia major (Cooley's anemia
 نقص های ژنتیکی در این بیماری منجر به فقدان کامل یا کاهش چشمگیر سنتز زنجیره بتا گلوبین میشود
 اختالالت ژنتیکی که منجر به بتا تاالسمی ماژور میشوند:
 : β0/β0 فقدان کامل سنتز زنجیره بتا
 : β0/β+ کاهش چشمگیر سنتز زنجیره بتا
 : β+/β+ کاهش سنتز زنجیره بتا
✓ ژنوتیپ های  β0/β+و  β+/β+در صورتی که منجر به کاهش چشمگیر تولید زنجیره بتا شود منجر به بتا تاالسمی ماژور و در
مواردی که درصد بیشتری از تولید زنجیره بتا وجود داشته باشد میتوانند منجر به ایجاد بتا تاالسمی اینترمدیا شوند
نگین شکرگذار 1401 -
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 سه عامل در پاتوفیزیولوژی و عالئم بالینی بتا تاالسمی ماژور نقش دارند:
.I

کم خونی همولیتیک مزمن

.II

خون سازی غیرموثر ()Ineffective erythropoiesis

 .IIIافزایش بار آهن آزاد ()Non-transferrin bound iron
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 علت ایجاد کم خونی همولیتیک در بتا تاالسمی :

 در فقدان سنتز زنجیره های بتا ،زنجیره های آلفای اضافی در گلبول قرمز به صورت تترامرهای  α4با هم
جفت میشوند
 تترامرهای  α4ناپایدار هستند و در غشاء گلبول های قرمز بالغ و نرموبالست های مغز استخوان رسوب
میکنند .زنجیره های آلفای رسوب کرده و محصوالت تخریبی ناشی از آن باعث تولید گونه های فعال
اکسیژن ( )Reactive oxygen speciesمیشوند که با اتصال و اکسیداسیون پروتئین ها و لیپیدهای
غشاء سلولی مثل پروتئین باند  4/1و کاهش نسبت اسپکترین به پروتئین باند  3باعث تخریب و همولیز
گلبول های قرمز میشوند .اکسیداسیون پروتئین باند  3همچنین باعث تغییر شکل آن و ایجاد آنتی ژن
های جدید در سطح غشاء گلبول قرمز شده که منجر به اتصال آنتی بادی از نوع  IgGو پروتئین های
کمپلمان میشود که این سلول ها توسط ماکروفاژهای طحال تخریب و همولیز میشوند

 این عوامل منجر به کم خونی مزمن همولیتیک شدید و خون سازی غیرموثر و عوارض ناشی از آن
میشود
 تزریق مکرر خون در این بیماران نیز در ادامه منجر به افزایش بار آهن بدن و عوارض ناشی از آن میشود
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 در بدو تولد به علت باال بودن سطح  HbFو نسبت کم زنجیره بتا بیمار فاقد کم خونی و عالئم بالینی
است
 عالئم بالینی بیماری معموال از حدود سال اول تولد با شروع جایگزینی  HbFبا  HbAشروع میشود

 اولین عالئم بیماری عالئم عمومی کم خونی است شامل ضعف و بیحالی ،خستگی و زردی
 هیپرپالزی شدید مغزاستخوان برای جبران کم خونی به مرور باعث تغییر شکل استخوان ها خصوصا در
فک و صورت میشود که در صورت عدم درمان مناسب از سال های اول زندگی نمایان میشود و باعث
تغییر شکل خاص صورت میشود که در همه بیماران تقریبا شبیه به یکدیگر است

 به علت نازک شدن و تغییر شکل استخوان های جمجمه در تصویر رادیولوژیک این بیماران زوائدی در
سطح جمجمه دیده میشود که  hair-on-endنامیده میشود
 به علت نازک شدن کورتکس استخوان های بلند در این بیماران خطر شکستگی های استخوانی افزایش
می یابد
نگین شکرگذار 1401 -

hair-on-end

عالئم بالینی بتا تاالسمی ماژور





14

یرقان و بزرگی کبد و طحال (هپاتواسپلنومگالی) از یافته های شایع هستند
زخم های ساق پا و سنگ های صفراوی معموال شایع هستند
افزایش استعداد ابتال به عفونت (دومین عامل مرگ و میر در تاالسمی)
خون سازی خارج مغز استخوانی ()Extramedullary hematopoiesis
 چون مغز استخوان قادر به جبران کاهش شدید گلبول های قرمز خون محیطی نیست،
گاهی اوقات ارگان های خونساز دوران جنینی مثل کبد و طحال در بیماران تاالسمی
ماژور مجددا تشکیل غده های خون ساز میدهند که این حالت اصطالحا خون سازی خارج
مغز استخوانی نامیده میشود .خون سازی خارج مغز استخوانی همچنین ممکن است در
ارگان های دیگر مانند قفسه سینه ،ستون مهره ها ،تیموس و سایر ارگان ها هم تشکیل
شود
 خون سازی خارج مغز استخوانی میتواند باعث اختالل در کار اندام های درگیر شود که
ممکن است نیاز به درمان داشته باشد
نگین شکرگذار 1401 -
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 هر واحد خون تقریبا حاوی  250میلی گرم آهن است .تزریق مکرر خون در بیماران تاالسمی ماژور باعث
افزایش بار آهن آزاد در بدن میشود
 آهن آزاد به مرور در ارگان های حیاتی مانند قلب ،کبد و غدد داخلی بدن رسوب کرده و باعث ازکار افتادن این
اندام ها و اختالالت ناشی از آن میشود
 اولین و مهمترین عامل مرگ و میر در بیماران تاالسمی ماژور در صورت عدم درمان آهن زدایی به موقع،
هموسیدروز و رسوب آهن در بافت قلب است که باعث از کار افتادن قلب و مرگ زودرس میشود
 فیبروز و اختالالت کبدی یکی دیگر از عوامل مهم ناتوانی و مرگ ومیر در بیماران تاالسمی است (سومین عامل
مرگ و میر)
 اختالالت اندوکرین مثل دیابت ناشی از از کار افتادن پانکراس ،اختالل در بلوغ جنسی ،عدم تکامل و رشد،
استئوپورز (پوکی استخوان) و اختالالت تیروئید و پاراتیروئید ناشی از رسوب آهن در غدد داخلی در بیماران
تاالسمی ماژور شایع است
نگین شکرگذار 1401 -

تشخیص آزمایشگاهی

16

: CBC 
•

 MCHC ،MCH ،MCV ،HCT ،RBC ،Hbکاهش یافته است

•

 RDWافزایش یافته است

 خون محیطی :
•

میکروسیتیک هیپوکرومیای شدید

•

آنیزوسیتوز و پوئیکیلوسیتوز شدید

•

تارگت سل ،پلی کروماژی ،بازوفیلیک استیپلینگ ،کابوت رینگ ،هاول ژولی بادی ،اوالوسیت ،سلول قطره
اشکی ،شیستوسیت ،سیدروسیتNRBC ،

•

با رنگ آمیزی حیاتی میتوان تجمعات زنجیره های آلفای اضافی را به صورت هاینز بادی در حاشیه غشاء
گلبول های قرمز دید

•

بعد از اسپلنکتومی از شدت پوئیکیلوسیتوز کاسته میشود
نگین شکرگذار 1401 -

تشخیص آزمایشگاهی

17

 مغزاستخوان :
•

هیپرپالزی شدید رده اریتروئید

•

تجمعات زنجیره های آلفای اضافی را میتوان در نرموبالست های مغز استخوان و یا خون محیطی دید

•

ذخایر آهن مغز استخوان و سیدروبالست ها افزایش یافته است

 الکتروفورز هموگلوبین :
•

الکتروفورز بیمار در صورت توارث

•

سطح هموگلوبین  Aصفر ،هموگلوبین  A2حدود  2 %و سطح هموگلوبین  Fتا  98 %است

•

الکتروفورز بیمار در صورت توارث  β+/β0یا : β+/β+

•

سطح متفاوتی از هموگلوبین  Aبسته به وضعیت ژنتیکی بیمار قابل ردیابی است ( ،)%5 -30هموگلوبین  A2نرمال تا کمی افزایش یافته و هموگلوبین F
بین  60-95درصد است

: β0/β0

 شیمی :
•

بیلیروبین غیر مسقیم سرم ،آهن سرم ،فریتین سرم ،درصد اشباع ترانسفرین ،سطح اریتروپویتین و  LDHافزایش یافته
نگین شکرگذار 1401 -
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 درمان تاالسمی ماژور شامل چند قسمت مهم است :
 تزریق مرتب خون برای جلوگیری از افت شدید هموگلوبین
 درمان آهن زدایی برای دفع آهن مازاد
 طحال برداری در صورت نیاز
 تجویز روزانه اسید فولیک و آموزش بیمار جهت پرهیز از مصرف غذاهای آهن دار

 درمان قطعی در صورت داشتن دهنده مناسب ،پیوند مغز استخوان است که این عمل هر چه در سنین پایینتر
صورت گیرد موفقیت آمیزتر است

نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
تزریق خون

19

 اندیکاسیون های شروع تزریق خون در تاالسمی :
 هموگلوبین کمتر از 7g/dl
 شروع عالئم بالینی مثل اختالالت رشد ،تغییرات استخوانی صورت ،شکستگی ،خون سازی خارج مغز استخوانی
 میزان و نحوه تزریق خون :
 خون تزریقی باید گلبول های قرمز کم لکوسیت باشد
 معموال حجم تزریق خون در کودکان  10-15سی سی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در هر نوبت است
 فاصله تزریق خون بسته به وضعیت بیمار هر  2-4هفته است
 در بیماران تاالسمی ماژور باید با تزریق خون ،هموگلوبین قبل از تزریق را بین  9 -10/5 g/dlنگه داریم
 در بیمارانی که تحت درمان با تزریق منظم خون هستند ،مصرف  1میلی گرم فولیک اسید نیاز است
نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
افزایش بار آهن ()Iron overload
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 هر واحد خون تزریقی دارای حدود  250میلی گرم آهن است بنابراین یک بیمار تاالسمی که در ماه چند واحد
خون دریافت میکند ،ساالنه حدود  5تا  10گرم آهن اضافی دریافت میکند .همچنین مهار سنتز هپسیدین در
این بیماری باعث افزایش تمایل دستگاه گوارش به جذب آهن میشود
 عدم دفع آهن اضافی بدن باعث رسوب آهن آزاد در بافت های حیاتی مثل کبد (آسیب بافت کبد و سیروز)،
غدد اندوکرین (اختالل در رشد و تکامل و کوتاهی قد ،پوکی استخوان ،دیابت ،تاخیر در بلوغ جنسی ،اختالالت
پاراتیروئید) و مهمتر از همه قلب (مهمترین علت مرگ ومیر در این بیماران اختالالت قلبی است) میشود
 از آنجا که بدن انسان فاقد سیستم طبیعی دفع آهن است ،درمان آهن زدایی در بیماران بتا تاالسمی ماژور
بسیار حیاتی است .درمان آهن زدایی باید هر چه سریعتر و قبل از شروع عوارض ناشی از رسوب آهن در اعضا
و آسیب بافتی ناشی از آن شروع شود
نگین شکرگذار 1401 -

روش های بررسی بار آهن بدن
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 اندازه گیری سطح فریتین سرم :این روش ساده و ارزان بوده و به صورت گسترده استفاده میشود ولی چون فریتین سرم جزء
پروتئین های فاز حاد است و در التهابات و بسیاری موارد ممکن است افزایش کاذب داشته باشد همیشه نمیتواند تخمین
دقیقی از میزان بار آهن بدن نشان دهد
 اندازه گیری وزن آهن خشک کبد ( :)Liver iron concentration - LICاین روش به علت نیاز به بیوپسی و تهاجمی
بودن و احتمال آسیب کبدی حین نمونه گیری کاربرد چندانی ندارد
 روش های  : MRIاین روش ها به علت غیرتهاجمی بودن و دقت مناسب بهترین روش ها برای بررسی بار آهن بدن هستند

نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
درمان آهن زدایی ()Iron chelation
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 اندیکاسیون های شروع درمان آهن زدایی :
 پس از  10 - 20نوبت تزریق خون

 افزایش سطح فریتین سرم بیش از 1000µg/l
 میزان آهن کبد ( )LICبیش از  5-7 mg/gوزن خشک کبد

نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
درمان آهن زدایی ()Iron chelation
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 داروهای تزریقی آهن زدایی :
 دفروکسامین ( )deferoxamineیا دسفرال :
داروی تزریقی است که برای اینکه بهترین اثر را داشته باشد باید به صورت زیر
پوستی و خیلی آهسته (بین  12-8ساعت) تزریق شود؛ به همین دلیل از طریق
پمپ های زیر پوستی عمدتا در ناحیه شکم تزریق میشود
دسفرال آهن را به خود جذب کرده و از طریق ادرار و مدفوع دفع میکند
مهمترین مشکل این دارو تزریقی بودن آن و زمان طوالنی استفاده از آن است ،به
شکلی که بر حسب میزان بار آهن بیمار بین  5 - 7شب در هفته نیاز به تزریق دارد

دردناک بودن تزریق و عفونت در محل تزریق ،اختالالت بینایی و شنوایی از عوارض
جانبی داروی دسفرال است

نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
درمان آهن زدایی ()Iron chelation
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 داروهای خوراکی آهن زدایی
 دفریپرون ( )Deferiproneیا : L1
اولین قرص آهن زدای معرفی شده است که به صورت روزی  3بار مصرف میشود .مهمترین
عوارض آن اختالالت گوارشی و آگرانولوسیتوز است .از دفریپرون بیشتر به عنوان درمان
ترکیبی با دسفرال در بیمارانی که سطح باالی آهن دارند استفاده میشود
 دفراسیروکس ( ،)Exjadeفرم ایرانی آن با نام اسفرال ( )Osveralوجود دارد
جدیدترین داروی خوراکی تولیدی است که چون روزی یک بار مصرف میشود و اثر خوبی
دارد مورد توجه بسیاری است
نحوه مصرف آن مهم است به این صورت که نباید دارو نصف شود و باید به طور کامل ابتدا در
آب در یک لیوان شیشه ای یا پالستیکی یا کاغذی (از لیوان فلزی استفاده نشود) حل کرده و
بعد مصرف کرد
اختالالت گوارشی و راش های پوستی مهمترین عوارض این دارو است

نگین شکرگذار 1401 -

درمان بتا تاالسمی ماژور
طحال برداری ()Splenectomy
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 اندیکاسیون طحال برداری :
 افزایش  %50یا بیشتر نیاز به تزریق خون در  6ماه گذشته -بزرگی شدید طحال به صورت عالمت دار با درد و خطر پارگی طحال

 شواهدی به نفع وجود کاهش لکوسیت و یا پالکت
 حداقل  2هفته قبل از طحال برداری باید واکسن های نوموکوک و مننگوکوک تزریق شود .بعد از طحال
برداری ،پنی سیلین به صورت پروفیالکسی به منظور کاهش خطر عفونت خطرناک مصرف شود

نگین شکرگذار 1401 -

بتا تاالسمی اینترمدیا ()Beta-thalassemia intermedia
 تاالسمی اینترمدیا از نظر بالینی به حالتی اطالق میشود که تظاهرات بالینی آن بینابین تاالسمی ماژور و تاالسمی
مینور است
 برخی از بیماران به صورت خفیف تحت تاثیر قرار گرفته که این گروه از بیماران اغلب سطح هموگلویبن خود را بین 10
–  7گرم در دسی لیتر یا بیشتر حفظ کرده و معموال فاقد عالئم بالینی مشخص بوده و تا بزرگسالی نیاز به تزریق خون
نداشته یا به ندرت نیاز به تزریق خون پیدا میکنند
 در بیماران با عالئم بالینی شدیدتر معموال از سنین  2 – 6سالگی عالئم بالینی را بروز میدهند
 این بیماران اگر چه همانند بیماران تاالسمی ماژور ممکن است نیاز به تزریق مرتب خون نداشته باشند ،ولی بدون
تزریق هر از گاهی خون و مراقبت های بالینی ،برخی تظاهرات بالینی مثل تغییرات استخوانی و تاخیر در رشد را ممکن
است نشان دهند
 پاتوفیزیولوژی بتا تاالسمی اینترمدیا:
✓ همانند تاالسمی ماژور سه عامل کم خونی همولیتیک مزمن ،خون سازی غیرموثر و افزایش بار آهن آزاد در
پاتوفیزیولوژی بیماری دخیلند
نگین شکرگذار 1401 -
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عوامل ژنتیکی موثر در تاالسمی اینترمدیا
.I

موتاسیون های هموزیگوت یا هتروزیگوت ترکیبی در ژن زنجیره بتا گلوبین با فنوتیپ خفیف :مثل توارث  β+/β+و β0/β+
•

.II

برخی از این موتاسیون ها باعث کاهش اندک در تولید زنجیره بتا گلوبین میشوند
توارث همزمان آلفا  -تاالسمی و بتا  -تاالسمی ماژور:

•
.III

توارث همزمان آلفا  -تاالسمی با بتا  -تاالسمی ماژور با کاهش تولید زنجیره آلفا-گلوبین باعث کاهش عدم تعادل بین زنجیره
های آلفا و بتا گلوبین و در نتیجه کاهش شدت عالئم بالینی و ایجاد فرم بالینی بتا  -تاالسمی اینترمدیا میشود
توارث همزمان عوامل تعیین کننده ژنتیکی با بتا تاالسمی ماژور که منجر به افزایش تولید زنجیره گاما-گلوبین میشوند :مثل
δβ0/δβ0

•

.IV
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این حاالت ژنتیکی با افزایش سطح  HbFاز شدت عالئم بالینی کاسته و در نتیجه باعث ایجاد فرم بالینی بتا  -تاالسمی
اینترمدیا میشوند

از عوامل مولکولی دیگر دخیل در ایجاد فرم بالینی تاالسمی اینترمدیا میتوان به توارث همزمان بتا تاالسمی مینور با فنوتیپ
غیرطبیعی و شدید بروز سه گانه یا چهارگانه ژن آلفا ( αααیا  )ααααروی یک کروموزوم اشاره کرد که با افزایش تولید زنجیره
آلفا باعث ایجاد عدم تعادل شدیدتر بین زنجبره های آلفا و بتا  -گلوبین و در نتیجه ایجاد فرم بالینی تاالسمی اینترمدیا با طیف
بالینی خفیف تا شدید میشود
نگین شکرگذار 1401 -

عالئم بالینی تاالسمی اینترمدیا
 تقریبا همه عالئم بالینی تاالسمی ماژور در تاالسمی اینترمدیا در صورت عدم درمان کافی ممکن است از خفیف تا شدید
مشاهده شوند

 تغییرات پیش رونده در سیستم اسکلتی و صورت
 اسپلنومگالی
 خون سازی خارج مغز استخوانی
 زخم ساق پا
 سنگ کیسه صفرا
 نارسایی احتقانی قلب
 عوارض ترومبوتیک

 اختالالت اندوکرین
 شکستگی های استخوانی
 ویژگی مهم تاالسمی اینترمدیا تاخیر در بروز این عالئم است به شکلی که عالئم بالینی در تاالسمی ماژور قبل از  2سالگی
نگین شکرگذار 1401 -
بارز میشود ولی در تاالسمی اینترمدیا این عالئم بعد از  2سالگی ظاهر میشوند
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عالئم آزمایشگاهی
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 از نظر تشخیص آزمایشگاهی این بیماران با یک کم خونی میکروسیتیک هیپوکروم با سطح هموگلوبین بین 7-10 gr/dl
مراجعه می کنند
 تصویر خون محیطی نشان دهنده میکروسیتوز و هیپوکرومیای خفیف تا شدید ،تغییرات شکل و اندازه گلبول های قرمز
(آنیزوپوئیکیلوسیتوزیس) ،پلی کروماژی ،تارگت سل ،شیستوسیت ،بازوفیلیک استیپلینگ و درصد متفاوتی از گلبول های
قرمز هسته دار ( )NRBCاست
 الکتروفورز هموگلوبین:
0-80% :HbA 
 :HbA2 نرمال تا افزایش یافته (تا )%7
10-100% :HbF 
 سطح آهن سرم ،درصد اشباع ترانسفرین و فریتین سرم بسته به شدت بیماری معموال افزایش یافته است
نگین شکرگذار 1401 -

درمان تاالسمی اینترمدیا
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 تزریق خون در مواقع نیاز شامل:
 کاهش سطح هموگلوبین به کمتر از 7 gr/dl
 مشاهده عالئم بالینی :تغییرات استخوانی ،تاخیر در بلوغ ،زخم ساق پا ،شکستگی استخوانی و ...
 حاملگی
 داروهای آهن زدا در صورت افزایش بار آهن
 اسپلنکتومی در صورت نیاز شامل:
 بیمارانی که نیاز به تزریق خون در آنها افزایش می یابد

 هیپراسپلنیسم :که منجر به کاهش سطح لکوسیت ها و پالکت های گردش خون شود
 اسپلنومگالی شدید :همراه با درد و احتمال خطر پارگی طحال
 مصرف روزانه اسید فولیک
 اجتناب از مصرف غذاهای آهن دار

 مصرف داروی هیدروکسی اوره ( :)Hydroxyureaاین دارو با باال بردن سطح هموگلوبین  Fمیتواند در بهبود عالئم بیماری موثر باشد
نگین شکرگذار 1401 -

بتا تاالسمی مینور
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 معموال فاقد عالئم بالینی مشخص است
 سطح هموگلوبین نرمال یا اندکی کاهش یافته است
 از نظر ژنتیکی زمانی به ارث میرسد که یکی از ژن های بتا نرمال و دیگری دارای جهش های مربوط به ژن بتا باشد (به صورت  β/β+یا )β/β0
 تصویر خون محیطی :
 میکروسیتیک هیپوکروم
 آنیزوسیتوز و پوئیکیلوسیتوز خفیف تا متوسط :تارگت سل و بازوفیلیک استیپلینگ
❖ : CBC
• اریتروسیتوز (معموال  RBCبیش از  5میلیون) ،کاهش( MCVغالبا کمتر از  72فمتولیتر) ،کاهش ( MCHمعموال کمتر از 22
پیکوگرم) MCHC ،نرمال یا کاهش یافته و رتیکولوسیت افزایش یافته است
❖ الکتروفورز هموگلوبین :
•  7-3/5 :HbA2درصد
•  1 – 3 :HbFدرصد
نگین شکرگذار 1401 -
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نگین شکرگذار 1401 -

تشخیص و غربالگری تاالسمی مینور قبل از ازدواج
 کاهش  MCVو  MCHدر آزمایش روتین CBC
✓ تاالسمی از دسته کم خونی های میکروسیتیک است بنابراین  MCVدر این بیماری
کاهش دارد .در طرح غربالگری تاالسمی پیش از ازدواج سطح  MCVزیر 80
فمتولیتر به عنوان تشخیص اولیه در نظر گرفته میشود
 تایید تشخیص بیماری با استفاده از الکتروفورز هموگلوبین و اندازه گیری سطح
 HbA2امکان پذیر است
✓ سطح  HbA2در تاالسمی مینور افزایش یافته و بین  3/5-7درصد قرار میگیرد

 شانس تولد نوزاد با بتا تاالسمی ماژور در صورت ازدواج دو فرد با بتا تاالسمی مینور
در هر تولد  %25است
 شانس تولد نوزاد سالم در این صورت در هر تولد  %25است
 شانس تولد نوزاد با بتا تاالسمی مینور در این صورت در هر تولد  %50است
نگین شکرگذار 1401 -
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بتا تاالسمی مینور با ایندکس های کاهش یافته و  HbA2نرمال
.I

بتا تاالسمی مینور همراه با فقر آهن

.II

آلفا تاالسمی مینور

 .IIIهتروزیگوت دلتا  -بتا ( :)β/(δβ)0به علت کاهش سطح زنجیره دلتا ،سطح  HbA2نرمال یا کاهش یافته است
 .IVهتروزیگوت هموگلوبین لپور ( :)β/Lepreبه علت کاهش سطح زنجیره دلتا ،سطح  HbA2نرمال یا کاهش یافته
است
 .Vهتروزیگوت گاما – دلتا  -بتا ()β/(γδβ)0
 .VIوراثت همزمان بتا تاالسمی مینور با تاالسمی دلتا به صورت هموزیگوت یا هتروزیگوت
✓ موارد بسیار نادر از جهش ها در بتا تاالسمی مینور نیز وجود دارند که با ایندکس های طبیعی همراه هستند ولی
سطح  HbA2همچنان افزایش یافته است .باید توجه شود که بیماری های کبدی یا کم خونی مگالوبالستیک همراه
با بتا تاالسمی مینور نیز به علت ماکروسیتوز ایجاد شده ،ممکن است این حالت را ایجاد کنند
نگین شکرگذار 1401 -
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تاالسمی δβ
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 تاالسمی با شیوع بسیار پایین ناشی از حذف در ناحیه ژنی بتا و دلتا ایجاد میشود؛ درنتیجه زنجیره
های بتا و دلتا تولید نمی شوند
 حالت هتروزیگوت δβ/(δβ)0
 این حالت تاالسمی مینور دلتا  -بتا با ایندکس های غیر طبیعی و سطح  HbA2طبیعی یا کاهش
یافته و افزایش  5 – 20درصدی  HbFایجاد میکند
 حالت هموزیگوت )δβ)0/(δβ)0

 این حالت یک بتا تاالسمی اینترمدیا ایجاد میکند چون در این حالت  HbAو  HbA2تولید
نمی شود و  %100هموگلوبین از نوع  HbFاست به همین دلیل به آن تاالسمی  Fنیز میگویند
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 تاالسمی گاما – دلتا – بتا نتیجه حذف خوشه ژن های بتا یا حذف منطقه تنظیم کننده
بیان خوشه ژن های بتا است که با عنوان  LCRاز آن یاد می شود
 امکان دارد در تاالسمی گاما – دلتا – بتا ناشی از حذف  ، LCRحتی ژن های گاما و دلتا و
بتا سالم بوده ولی غیر فعال باشند
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 هموگلوبین لپور نتیجه یک کراسینگ آور در ژن های بتا و دلتا در زمان تقسیم میوز است که منجر به ادغام ژن های
دلتا و بتا میشود .در نتیجه زنجیره پروتئینی ایجاد میشود که انتهای آمینو آن مربوط به زنجیره دلتا و انتهای
کربوکسی آن مربوط به زنجیره بتاست .این زنجیره غیر کارکردی است و  HbAیا  HbA2ایجاد نمیکند و تترامر آن
با زنجیره های آلفا تولید هموگلوبین لپور میکند
 از آنجا که سنتز هموگلوبین لپور تحت تاثیر پروموتر ژن دلتا قرار دارد ،سرعت سنتز این زنجیره کم است و در حالت
هموزیگوت نیز معموال بیشتر از  10 - 15درصد تولید نمی شود
 فرم هتروزیگوت

 فرمی از بتا تاالسمی مینور با کاهش سطح  HbA2ایجاد میکند .هموگلوبین لپور حدود  5 – 15درصد و
 2-3 HbFدرصد کل هموگلوبین را تشکیل میدهد
 فرم هموزیگوت
 باعث ایجاد بتا تاالسمی از نوع ماژور یا اینترمدیا میشود .در این حالت  HbAاصال تشکیل نمی شود،
هموگلوبین لپور  10-15درصد و بقیه را  HbFتشکیل میدهد
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تداوم سنتز HbF
()Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin-HPFH
 اختالالت ژنتیکی در تولید  HbFکه منجر به افزایش سطح  HbFگاها تا  100درصد میشود .این اختالالت معموال با عالئم
بالینی خاصی همراه نیستند
 HPFH معموال به دو صورت به ارث میرسد :نوع حذفی ( )Deletionalو نوع غیر حذفی ()Non-deletional

 نوع حذفی ناشی از حذف ژنی در ناحیه کمپلکس ژنی بتا ایجاد میشود .در این حالت ژن های بتا و دلتا حذف میشوند و در
نتیجه  HbAو  HbA2تولید نمی شود و در حالت هموزیگوت  100درصد هموگلوبین از نوع  HbFاست.
 نوع حذفی از نظر ساختاری شبیه تاالسمی  (δβ)0است ولی از نظر سطح  HbFو پارامترهای خون محیطی تفاوت دارند.
به صورتی که در نوع هتروزیگوت تاالسمی  δβ/(δβ)0سطح  HbFبین  5 - 20درصد بوده و ایندکس های خون محیطی
شبیه بتا تاالسمی مینور میکروسیتیک-هیپوکرومیک است ولی در  HPFHنوع حذفی سطح  HbFحدود 15 – 30
درصد و تصویر خون محیطی نرمال است
 نوع غیر حذفی در نتیجه جهش در ناحیه پروموتر ژن گاما ایجاد میشود که باعث پایدار ماندن سنتز زنجیره گاما بعد از تولد
تا بزرگسالی میشود .در این حالت میزان  HbFبین  3 - 31درصد متغیر است
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فرمول های جدا کننده سندروم های تاالسمی از آنمی فقر آهن
DF = MCV – RBC – 5 × Hb – 3.4 
✓  DFکمتر از صفر تاالسمی مینور و بیشتر از صفر آنمی فقر آهن
Mentzner index = MCV / RBC 
✓ ایندکس منتزنر کمتر از  12تاالسمی مینور و بیشتر از  12آنمی فقر آهن
Green and King = (MCV)2 × RDW / 100 × Hb 
✓ کمتر از  65تاالسمی و بیشتر از  65آنمی فقر آهن
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