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 راهنمای والدین در مورد مراقبت ازکودک مبتال به تاالسمی

 

اس ٍالذیٌی مِ حاهل صى تاالسوی در سلَل خَد ّستٌذ تِ ایي تیواری، من خًَی ارثی است ٍتاالسوي چيست؟  

گلثَلْای  قزهش امسیضى را تِ قسوتْای . در ایي تیواری فزد اختالل در تَلیذ گلثَل قزهش دارد. فزسًذشاى هٌتقل هی شَد

 . هختلف تذى هی رساًذ

 :اًَاع تاالسوي بز اساس عالین 

 :تیواری تاالسوی  اس ًظز تزٍس ػالین تِ سِ دستِ هیٌَر ٍ ایٌتزهذیت ٍ هاصٍر تقسین هی گزدد

 فقط در آسهایشات تشخیص دادُ هی شَد ٍّوزاُ تا ّیچگًَِ ػَارضی ًوی تاشذ ٍ فزد هثتال طَل :تاالسوي هيٌَر 

 .ػوز طثیؼی خَاّذ داشت 

 داًشگاُ ػلَم پششنی ٍ خذهات تْذاشتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 

 هزکش طبي کَدکاى
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فزد هثتال هوني است تا تشرگی مثذ ٍ طحال تظاّز یاتذ ٍ ّوزاُ تا سردی ًیش تاشذ مِ هؼوَالً  :تاالسوي ایٌتزهدیت 

 .ایي تیواراى فقط تحت شزایط خاصی ًیاس تِ تشریق خَى پیذا هی مٌٌذ

من خًَی شذیذی ایجاد هی ًوایذ مِ فزد هثتال در تواهی طَل ػوز تطَر هٌظن ًیاس تِ تشریق خَى   :تاالسوي هاصٍر 

در ایي تیواری ساختواى داخل گلثَلْای قزهش مِ ّوَگلَتَلیي است تِ صَرت غیز طثیؼی ساختِ هی شَد .دارًذ

اها تزػنس تزای جثزاى من خًَی ، (ّوَلیش شذیذ)ٍتٌاتزایي گلثَلْای قزهش ػوز مَتاّی دارًذ ٍسٍد اس تیي هی رًٍذ 

فؼالیت هغش استخَاى تزای تَلیذ گلثَل قزهش تسیار سیاد است ٍلی تی فایذُ ٍایي فؼالیت غیز هَثز سثة گشادی فضای 

. خًَساس هغش استخَاى ّا هی شَد ٍاگز تیوار تِ درستی درهاى ًشَد صَرت ٍجوجوِ رشذ غیز طثیؼی خَاّذ داشت

:هي شَدل ّز دٍ ًَع تاالسوي بِ دٍ صَرت سیز کِ با تصَیز ًشاى دادُ شدُ است هٌتق  
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 بيواراى تاالسوي هاصٍر کِ درهاى ًشًَد چِ عالیوي خَاٌّد داشت؟

  تشرگی سز 

  تز آهذگی گًَِ ّا  

 تلٌذی پیشاًی  

 ُمن خًَی پیشزًٍذ  

 ُضؼف ػوَهی پیشزًٍذ 

  تشره شذى شنن ٍتشرگی مثذ ٍطحال 

 ػقة هاًذگی رشذ تذى 

  پَمی استخَاًْا 

 خطز شنستگی دست ٍ پاّا تِ طَر هنزر 

       من خًَی، تتذریج تافت قلة را آسردُ هی مٌذ ٍآسردگی ػضلِ قلة هٌجز تِ ًارسایی ٍهزه سٍد ٌّگام

 .هی شَد

  گزم ماّش هی یاتذ5 گزم در ّز دسی لیتز تِ موتز اس 12ّوَگلَتیي ایي تیواراى اس حذ طثیؼی . 
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 آیا تاالسوي هاصٍر درهاى دارد؟

اگز ایي مَدك . سال است2 هاُ تا 6سي مَدماى تاسُ تشخیص دادُ شذُ، هؼوَالً تیي :پيًَد سلَلْای بٌيادی-1

ٍدر صَرت شثاّت ماهل تزای .تزای ّوِ آًْا اًجام هی شَد(HLA)آسهایشات اچ ال ای.خَاّز ٍتزادر داشتِ تاشذ

تٌذرت هوني است مِ اگز ٍالذیي هٌسَب .هؼزفی هی شًَذ(اس هغش استخَاى یا اس خَى هحیطی)پیًَذ سلَل تٌیادی 

مِ ٍی ّن هی تَاًذ دٌّذُ سلَل تٌیادی تزای پیًَذ .ینی اس آًْا شثیِ فزسًذشاى تاشٌذ(HLA)تاشذ اس ًظز اچ ال ای 

 .گزدد

گلثَل ) درهاى اغلة تاالسوی ّا در ًَع هاصٍر مِ اهناى پیًَذ ًثاشذ،تشریق خَى هتزامن :تزاًسفَسیَى خَى- 2

تذٍى لنَسیت ٍیا لنَفیلتز شذُ است ٍدر صَرت تزٍس حساسیت، تشریق گلثَل قزهش شستِ شذُ           (قزهش هتزامن

آّي تذى افشایش هی یاتذ ٍآّي اضافِ تِ طَر .در صَرت تزاًسفَسیَى خَى مِ تِ صَرت دائوی اًجام شَد.هی تاشذ

 .طثیؼی اس تذى ًوی تَاًذ دفغ شَد ٍدر تافتْا ٍاػضاء هختلف تذى رسَب هی مٌذ

 تشریق هکزر  فزاٍردُ خًَي چِ هشکالتي را بزای فزسًدم بِ ّوزاُ خَاّد داشت؟

 (دسفزال)دارٍی آّي سدا  تزسذ1000تا افشایش آّي تذى مِ تا آسهایش فزیتیي هشخص هی شَد ٍاگز تِ تاالی 

اگز آّي تذى دفغ ًشَد سثة آسیة تِ سلَلْای مثذ، لَسالوؼذُ، تیزٍئیذ، ّیپَفیش، غذد تٌاسلی ٍقلة .تجَیش هی شَد

 .هی شَد ٍمَدك تاالسوی در سي ًَجَاًی تِ هشنالت هختلف گزفتار هی شَد

 آیا رصین غذایي خاصي باید رعایت شَد؟

پزّیش اس گَشت  ٍ هَاد .رصین غذایی تزای تاالسوی ّا هؼٌی ًذارد فقط تایستی گفت تِ طَر هؼوَل تایذ تغذیِ شًَذ

آّي دار ٍیا تقَیتی تاثیزی رٍی تار آّي ًذاردٍتایذ فقط تِ دستَرات پششل تزای استفادُ اس  دارٍی دسفزال  تَجِ 

 .شَد


