
نشانگان های تاالسمی انواع مختلفی دارند که عمده ترین 
آنها، تاالسمی »آلفا« و تاالسمی »بتا« هستند. در تاالسمی 
آلفا، ژن های مسوول ساخت رشته های گلوبین از نوع آلفا 
دچار اشکال هستند و در تاالسمی بتا، ژن های مسوول 
ساخت رشته های گلوبین از نوع بتا دچار جهش شده  اند. 
در ادامه با عوامل و عوارض ابتال به انواع مهم تاالسمی 

آشنا خواهید شد.
تاالسمی آلفا: در ساخت رشته ها یا زنجیره های آلفا، 4 
ژن نقش دارند. اگر فقط 1 یا 2 مورد از این ژن ها معیوب 
باشند، اختالل چندانی برای فرد ایجاد نمی شود. این نوع 
تاالسمی حتی ممکن است در طول زندگی هیچ گاه کشف 
نشود اما اگر 3 مورد از این ژن ها دچار اختالل باشند، 
برای مثال 1 ژن معیوب از پدر و 2 ژن معیوب از مادر 
منتقل شود، فرزند حدود 7 تا 10 سالگی به تدریج رو به 
کم خونی می گذارد و تا 20 سالگی دچار کم خونی و بزرگی 
طحال می شود. اگر این بیماران گلبول قرمز دریافت نکنند، 
حدود 20 تا 25 سالگی جان خود را از دست می دهند. این 
اختالل »تاالسمی آلفا با هموگلوبین H« یا بیماری »بیماری 
هموگلوبین H« نام دارد. اگر هم هر 4 ژن مسوول در 
ساخت زنجیره های آلفا معیوب باشند؛ یعنی 2 ژن معیوب 
از مادر و 2 ژن معیوب از پدر منتقل شوند، فرزند اواخر 
دوره جنینی با نقص شدید گلبول قرمز مواجه شده و دچار 
پدیده »هیدروپس فتالیس« )تجمع مایع در اندام های جنین( 

می شود. در این شرایط، جنین با خطر مرگ روبرو می شود 
و با بدن متورم و آسیب دیده متولد خواهد شد. 

تاالسمی بتا: در ساخت رشته ها یا زنجیره های گلوبین از 
نوع بتا، 2 ژن نقش دارند که یکی از مادر و دیگری از پدر 
به فرزند منتقل می شود. تاالسمی بتا را می توان باتوجه به 
شدت بیماری و نقص ژنتیکی به تاالسمی مینور، ماژور 

و اینترمدیا طبقه  بندی کرد. 
تاالسمی مینور بتا: اگر تنها یکی از ژن های زنجیره بتا 
معیوب باشد، فرد به تاالسمی مینور بتا مبتال می شود. این 
نوع تاالسمی که در جامعه ایران شیوع 1 درصدی دارد، 
عارضه خاصی ایجاد نمی کند، حتی ممکن است فرد تا 
پایان عمر از ابتالی خود بی اطالع باقی بماند. تاالسمی 
مینور فقط باعث کاهش جزیی هموگلوبین خون می شود. 
میزان طبیعی هموگلوبین در آقایان بین 14 تا 18 و در 
خانم ها 12 تا 16 گرم در 100 سی سی است. در افراد 
مبتال به تاالسمی مینور، میزان هموگلوبین به 11 تا حداقل 
9 گرم می رسد. این میزان کمبود هموگلوبین شاید تنها 
باعث کاهش 10 تا 15 درصدی قابلیت فیزیکی فرد مبتال 
نسبت به افراد هم تراز و هم جنس خود شود. برای مثال این 
فرد ممکن است هنگام دویدن 10 درصد قابلیت فیزیکی 
کمتری داشته باشد اما از لحاظ عملکرد ارگان های بدن 

هیچ  مشکل خاصی پیدا نمی کند. 
تاالسمی ماژور بتا: تاالسمی مینور بتا زمانی اهمیت پیدا 
می کند که دو فرد مبتال به آن قصد ازدواج و بچه دار شدن 
داشته باشند. در این شرایط ممکن است زن و شوهر با 
احتمال 25 درصد، ژن معیوب خود را به فرزند انتقال دهند 
و باعث ابتالی او به تاالسمی ماژور و اختالل صددرصدی 

در زنجیره بتا شوند. کودکان مبتال به تاالسمی ماژور از 
حدود 5 تا 6 ماهگی دچار کم خونی و عالئمی مثل تغییر 
رنگ چهره می شوند. اگر این کودکان تحت درمان قرار 
نگیرند، با هموگلوبین زیر 7 گرم به سرعت دچار نارسایی 
قلبی و اختالل در عملکرد اعضای مختلف بدن می شوند. 
اگر هم میزان هموگلوبین به کمتر از 5 گرم برسد، فرد جان 
خود را از دست می دهد. در اغلب موارد تاالسمی ماژور، 
مادرها حدود 1 تا 3 سالگی متوجه عالئم بیماری فرزند 
خود می شوند و او را به پزشک می رسانند. اگر این کودکان 
به موقع خون دریافت نکنند و غلظت هموگلوبین خونشان 
از 10 گرم در 100 سی سی باالتر نیاید، از شدت کم خونی 
و آسیب های عضوی در طول چند سال اول زندگی از 
بین می روند اما اگر خون دریافت کنند و در عین حال از 
عوارض تزریق خون در بلندمدت مثل افزایش بار آهن 
جلوگیری شود، می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. 
در صورتی که رسیدگی به مبتالیان به تاالسمی ماژور از 
طرف خانواده و ساختار درمانی کشور کافی نباشد و بیمار 
فقط برای تزریق خون گه گاه به مراکز درمانی مراجعه کند، 
به تدریج دچار عارضه افزایش بار آهن می شود. اگر افزایش 
بار آهن با مصرف دارو کاهش نیابد، عملکرد اعضای 
مختلف مثل لوزالمعده، قلب و غدد درون ریز مثل تیروئید 
و هیپوفیز تحت تاثیر قرار می گیرد و فرد دچار اختالل در 

رشد، دیابت، نارسایی قلبی و... می شود. عمده این بیماران 
تا چند سال پیش، قبل از رسیدن به 30 سالگی از دنیا 
می رفتند اما خوشبختانه امروزه با در دسترس بودن فرایند 
آهن زدایی به روش خوراکی و تزریقی می توان بار آهن در 
بدن را به راحتی کاهش داد. به طور کلی اگر تزریق خون 
و آهن زدایی به موقع و بجا انجام شوند، طوری که غلظت 
هموگلوبین باالی 10 گرم باقی بماند، فرد زندگی و طول 
عمر طبیعی خواهد داشت. بعضی از مبتالیان به تاالسمی 
ماژور در ظاهر و استخوان بندی چهره نیز دچار تغییراتی 
می شوند که آنها را از دیگران متمایز می کند اما اگر درمان 
به موقع انجام شود، تغییری در ظاهر ایجاد نخواهد شد. 
تاالسمی اینترمدیا: یکی دیگر از انواع نشانگان های تاالسمی، 
تاالسمی اینترمدیاست که از لحاظ شدت بیماری بین تاالسمی 
مینور و ماژور قرار دارد. به عبارتی، عالئم و عوارض این 
نوع تاالسمی به شدت تاالسمی ماژور و خفیف بودن 
تاالسمی مینور نیستند. از لحاظ آماری به نظر می رسد در 
حال حاضر بین 5 تا 10 هزار نفر در کشور به تاالسمی 
ماژور و اینترمدیا مبتال باشند. این بیماری ها عوارض مالی 
و جسمانی متعددی دارند چرا که هزینه هنگفتی به ساختار 
درمانی کشور وارد می کنند و فرد را با خطر افزایش بار آهن 
و عوارض کوتاه مدت تزریق خون مثل تب، لرز و عفونت 
مواجه خواهندکرد. افراد مبتال مجبور هستند به طور مرتب 
از فیلترهای مختلف و گلبول های قرمز پروسس شده استفاده 
کنند. تمامی این موارد هزینه های گزافی در پی دارند و 

ممکن است فرد را از زندگی طبیعی بازدارند.

پیوند در10 درصد بیماران نتیجه بخش است
تشخیص  ساده  خون  آزمایش  کمک  با  تاالسمی 

آزمایش های  انجام  موارد،  بعضی  در  می شود.  داده 
انواع  بررسی  برای  آزمایش خون  )نوعي  الکتروفورز 
مختلف هموگلوبین( و آزمایش های ژنتیکی نیز الزم 
است. تاکنون هیچ راه درمانی به جز پیوند مغز استخوان 
برای مبتالیان به تاالسمی مطرح نشده است. البته پیوند 
نیز فقط در 10 درصد از بیماران نتیجه بخش است. به 
طور کلی، پیوند بسیار گرانقیمت و دشواری است و 
این روش، ساختار  محدودیت های بسیاری دارد. در 
خون سازی  ساختار  و  شده  گرفته  بیمار  خونسازی 
جدید و سالم از دهنده مناسب به او منتقل می شود. 
بیشتر افرادی که پیوند شده اند، فرجام خوبی داشته اند 
اما متاسفانه خواهر و برادر این بیماران اغلب خود از 
تاالسمی رنج می برند و نمی توانند دهنده پیوند باشند، 
حتی اگر تاالسمی آنها از نوع مینور باشد. درواقع فرد 
دهنده باید فاقد هرگونه اختالل ژنتیکی به نفع تاالسمی 
باشد. به همین دلیل در اغلب موارد، دهنده مناسب برای 

این بیماران پیدا نمی شود.

پیشگیری ساده با انجام آزمایش ژنتیک
احتمال بروز تاالسمی را می توان با انجام آزمایش های 
پیش از ازدواج و قبل از بارداری مشخص کرد. پس از 
باردار شدن نیز می توان با گرفتن نمونه از مایع آمنیوتیک یا 
ویلوزیته های جفتی، تاالسمی ماژور در جنین را تشخیص 
داد. در صورت تشخیص این بیماری می توان قبل از 
تبدیل شدن جنین به بافت انسانی برای سقط از مراجع 
قانونی مجوز دریافت کرد. این والدین بهتر است باروری 
دیگری را در آینده تجربه کنند تا بتوانند فرزند سالم تری 

به دنیا بیاورند.

آلفا و بتا؛ عمده ترین انواع تاالسمی در جهان
 دکتر سیدمحسن رضوی

فوق تخصص بیماری های خون و سرطان، 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

به چه  به تاالسمی  ابتال  تاریخچه   :
زمانی برمی گردد؟ 

تاالسمی از لحاظ تاریخی به عنوان بیماری یا 
مرض دریای مدیترانه شناخته می شد زیرا در این 
منطقه شیوع بسیار باالیی داشت. این بیماری نوعی 
کم خونی ارثی است که به دو گروه کلی خفیف و 
شدید تقسیم می شود. البته در گذشته افراد قادر به 
تشخیص نوع خفیف آن نبودند و تاالسمی را فقط 
به عنوان کم خونی شدید می شناختند. تاالسمی آن 
زمان بیشتر در حوزه اطراف دریای مدیترانه، یونان، 
جنوب ایتالیا، جنوب فرانسه، قبرس، ترکیه و... دیده 
می شد اما به دنبال جنگ ها و لشکرکشی های سپاه 
اسکندر، به آسیای میانه از افغانستان تا هندوستان 
نیز منتقل شد. درواقع اسکندر با هر بار لشکرکشی، 
یک شهر را با خود جابجا می کرد. سپاهیان او نیز 
بعد از فتح هر شهر با بومیان آن منطقه ازدواج 
می کردند و با این کار منجر به شیوع تاالسمی در 

آسیای میانه می شدند. 
: این بیماری چگونه ایجاد می شود؟ 
گلبول های قرمز خون حاوی نوعی پروتئین به نام 
»هموگلوبین« هستند. هموگلوبین خود از دو بخش 
تشکیل می شود. یک قسمت آن فلزی و حاوی 
آهن دوظرفیتی )Fe2+( است. قسمت دیگر آن را 
هم پروتیئنی کروی شکل به نام »گلوبین« تشکیل 
می دهد. آهنی که در مرکز این توپ پروتئینی قرار 
دارد در ریه میل به ترکیب با اکسیژن پیدا می کند و 
در مجاورت بافت های بدن اکسیژن را آزاد می کند 
بنابراین گلوبین مسوول حمل اکسیژن در بدن است. 
به عبارت ساده تر با هر بار نفس کشیدن، اکسیژن 
هوای محیط در الیه ای از مایع آب در آلوئول های 
ریه حل می شود. آلوئول ها حفره های هوایی کوچکی 
هستند که مویرگ های فراوانی دارند. گلبول های قرمز 
هنگام عبور از این مویرگ ها اکسیژن را از دیواره 
آلوئول ها دریافت می کنند. قلب نیز با پمپاژ خود 
این بسته های اکسیژن )گلبول های قرمز( را به کل 
بدن پمپاژ می کند. گلوبین از 4 رشته بافته شده در 
هم تشکیل می شود؛ دو رشته به نام زنجیره آلفا و 
دو رشته به نام زنجیره بتا. این 4 رشته مانند 4 نخ 
کاموا، پروتئین هموگلوبین را تشکیل می دهند و 
مولکول آهن را میان خود ثابت نگه می دارند. ژن 
کنترل کننده زنجیره آلفا روی کروموزوم شماره 16 
و ژن کنترل کننده زنجیره بتا روی کروموزوم شماره 
11 قرار دارد. تاالسمی نوعی بیماری ارثی است که 
در اثر جهش ژن زنجیره آلفا یا بتا ایجاد می شود. این 
نوع جهش باعث می شود یکی از این زنجیره ها کمتر 
ساخته شوند. برای مثال در تاالسمی آلفا، زنجیره 
آلفا به اندازه کافی ساخته نمی شود. در تاالسمی 
بتا نیز زنجیره بتا به اندازه کافی تشکیل نمی شود. 

: تفاوت بین تاالسمی مینور و ماژور 
چیست؟ 

برای سنتز زنجیره آلفا 4 ژن یکسان در بدن وجود 
دارد. البته 2 عدد از این ژن ها اضافه هستند. درواقع 
زنجیره آلفا به قدری برای ادامه حیات مهم است 
که خداوند 4 ژن )2 ژن از مادر و 2 ژن از پدر 
روی کروموزوم 16( برای آن قرار داده است. اگر 
یکی از ژن های زنجیره آلفا از کار بیفتد 3 عدد 
ژن دیگر برای آن وجود دارد و فرد دچار هیچ 
مشکلی نمی شود. اگر 2 عدد از این ژن ها از کار 
بیفتند باز هم مشکلی برای فرد به وجود نمی آید. 
تنها درصورتی فرد دچار مشکل می شود که 3 یا 
هر 4 ژن آلفا از کار بیفتند. از کار افتادن هر 4 ژن 
آلفا می تواند کشنده باشد. در مقابل، زنجیره بتا 
تنها 2 ژن )یکی از مادر و یکی از پدر( دارد. به 
همین دلیل است که جهش در ژن های این زنجیره 

سریع تر خود را نشان می دهد. 
اگر یکی از ژن های زنجیره بتا از کار بیفتد فرد مبتال 
به تاالسمی بتای مینور می شود اما اگر هر دو ژن 
این زنجیره از کار بیفتند فرد دچار تاالسمی بتای 
ماژور می شود. تاالسمی آلفای ماژور نیز زمانی اتفاق 
می افتد که هر 4 ژن زنجیره آلفا دچار جهش شده 
باشند. تاالسمی های مینور معموال عالمت خاصی 
ندارند و فقط ممکن است منجر به ضعف، بی حالی 

و کم خونی خفیف شوند. البته اضافه شدن کم خونی 
ناشی از فقر آهن در زمان عادت ماهانه خانم ها 
ممکن است منجر به تشدید ضعف و بی حالی 
در افراد مبتال به تاالسمی مینور شود. کمبود آهن 
در این افراد با دریافت مکمل و دارو رفع می شود 

اما تاالسمی  قابل درمان نیست. 
: تاالسمی ماژور با چه عالئم و عوارضی 

همراه است؟
عالئم تاالسمی های ماژور در سنین خیلی پایین )تا 
حداکثر 3 سالگی( خود را نشان می دهند. در این 
وضعیت کودک دچار کم خونی شدید و تعویق در 
رشد می شود. مبتالیان به این نوع تاالسمی باید به 
طور دائم خون تزریق کنند. این موضوع خود بعد 
از 2 تا 3 سال منجر به تراکم شدید آهن در بدن 
و هموکروماتوز ثانویه )رسوب آهن در بافت ها( 
می شود. در این شرایط قلب، کبد، مفاصل، پوست، 
غده هیپوفیز و... دچار آسیب و نارسایی می شوند. 
برای جلوگیری از این عارضه فرد باید به طور 
مرتب از داروهای تزریقی یا خوراکی دفع کننده 
آهن استفاده کند. تزریق خون نیز خود می تواند 
با خطر انتقال هپاتیت همراه باشد. برای پیشگیری 
از هپاتیت B واکسن وجود دارد اما نمی توان از 

ابتال به هپاتیت C  جلوگیری کرد. از طرف 
دیگر، تزریقات مکرر و دشواری های 

بیماری منجر به بروز افسردگی در کودک و به هم 
خوردن آرامش و نشاط خانواده می شود. این بیماری 
بسیار پرهزینه است و به مراقبت دائمی و خدمات 
پیچیده درمانی نیاز دارد بنابراین تولد کودک مبتال 

به تاالسمی ماژور اصال  صالح نیست. 
: شیوع این بیماری در ایران چقدر است؟

جهان  تاالسمی خیز  کشورهای  از  یکی  ایران 
محسوب می شود. تقریبا از هر 200 تا 250 نفر 
در ایران 1 نفر )به خصوص در حاشیه شمال و 
جنوب کشور( به تاالسمی بتای مینور مبتالست. 
البته به دلیل افزایش ازدواج های دور و بین شهری، 
اکنون این نوع تاالسمی در نقاط دیگر ایران نیز 
شیوع پیدا کرده است. تاالسمی آلفا نیز در گذشته 
بیشتر در آفریقا، میان سیاهپوستان شیوع داشت اما 
به دنبال برده داری دنیای قدیم به مناطق دیگر دنیا 
به خصوص آمریکا نیز منتقل شد. ورود برده ها از 
خلیج فارس برای کار در خانه ها و مزارع نیز باعث 

شیوع این بیماری در ایران شد. 
: احتمال انتقال تاالسمی از پدر و مادر 

چند درصد است؟
اگر فرد مبتال به تاالسمی مینور با فرد سالم ازدواج 
کند، به احتمال 50 درصد فرزندانش به این نوع 
تاالسمی مبتال می شوند. برای مثال 
اگر این زوج 4 فرزند داشته 

باشند، ممکن است 2 نفر از آنها مبتال شوند و 2 
نفر دیگر سالم بمانند یا هر 4 فرزند آنها مبتال شوند 
یا اینکه هر 4 نفر سالم بمانند. اگر هم پدر و مادر 
هر دو تاالسمی مینور داشته باشند به احتمال 25 
درصد فرزندشان دچار تاالسمی ماژور می شود. 
این نوع تاالسمی کشنده است و عوارض بسیاری 
دارد بنابراین توصیه می شود افراد مبتال به تاالسمی 
مینور با یکدیگر ازدواج نکنند. با این حال برای 
پیشگیری از تولد نوزاد مبتال به تاالسمی ماژور 
دو راه وجود دارد؛ یکی از آنها لقاح مصنوعی و 
انجام آزمایش PGD روی جنین تشکیل شده در 
آزمایشگاه است. از این طریق می توان ژن تاالسمی 
ماژور را در جنین تشخیص داد و جنین سالم را به 
رحم مادر منتقل کرد. راه دیگر آزمایش روی مایع 
آمنیوتیک )مایع داخل کیسه جنین( حین بارداری 
است. با انجام این آزمایش می توان از ابتالی جنین 
به تاالسمی ماژور باخبر شد و قبل از رسیدن به سن 
ممنوعیت سقط، آن را با رعایت قوانین شرعی و 
اجازه پزشکی قانونی سقط کرد. این موضوع از 
لحاظ عاطفی به مادر و پدر آسیب می زند بنابراین 
توصیه اکید می شود افراد مبتال به تاالسمی مینور با 
یکدیگر ازدواج نکنند. الزم به ذکر است آزمایش 
تاالسمی به عنوان یکی از آزمایش های معمول قبل 

از ازدواج انجام می شود.  

: آیا این بیماری قابل درمان است؟
اولین مرحله برای تشخیص تاالسمی پرسش 
درمورد تاریخچه این بیماری در خانواده است. 
با انجام آزمایش خون نیز می توان آن را تشخیص 
داد. مبتالیان به تاالسمی مینور معموال نیاز به درمان 
خاصی ندارد اما باید از مکمل های فولیک اسید 
و سبزیجات حاوی این ماده استفاده کنند. گاهی 
اوقات این افراد دچار کم خونی های دیگر مثل 
کم خونی ناشی از فقر آهن، کم کاری تیروئید، 
عفونت های مزمن و... هم می شوند. در این صورت 
باید همزمان به درمان این بیماری ها نیز پرداخت. 
تاالسمی مینور با طول عمر طبیعی منافاتی ندارد 
اما تاالسمی ماژور می تواند تهدیدکننده حیات 
باشد. درمان های این نوع تاالسمی مثل تزریق 
خون و مصرف قرص های دفع کننده آهن همگی 
روش هایی موقت و نگهدارنده برای تامین کیفیت 
و طول عمر بیمار هستند. البته تاالسمی ماژور را 
می توان با پیوند مغزاستخوان به طور قطعی درمان 
کرد اما مشکالت و هزینه این روش از لحاظ کار 
فنی و فوق تخصصی پیوند بسیار زیاد است. این 
روش بیشتر برای کسانی کاربرد دارد که تاکنون 
درمان موفقی نداشته اند. الزم به ذکر است مغز 
استخوان اهدایی برای درمان این بیماری فقط باید 
از برادر یا خواهر )سالم یا مبتال به تاالسمی مینور( 
گرفته شود. خوشبختانه ایران یکی از کشورهای 

پیشرو در این زمینه است.  
: اهمیت روز جهانی تاالسمی در چه 

مواردی خالصه می شود؟
یکی از مسائل مورد بحث در روز جهانی تاالسمی، 
افزایش اطالع رسانی در زمینه این بیماری است. 
و  رسانه ها  بهداشت،  وزارت  کمک  با  امروزه 
زمینه  در  مردم  اطالعات  مجازی،  شبکه های 
تاالسمی بسیار افزایش یافته است. خوشبختانه 
افراد قبل از ازدواج از لحاظ این بیماری بررسی 
می شوند و در صورت عدم صالحدید پزشک از 
ازدواج با یکدیگر خودداری می کنند، حتی اگر پیوند 
احساسی بین آنها برقرار باشد. آگاهی از شرایط 
زندگی کودک مبتال به تاالسمی ماژور، اهمیت 
دسترسی به شبکه های بهداشتی و ایجاد حس انگیزه، 
همکاری و کار گروهی بین خانواده و پزشکان از 
دیگر نکات مورد بحث در روز جهانی تاالسمی 
است. امکانات الزم برای سازمان دهی تخصصی 
این بیماری به صورت بالقوه در بیمارستان ها و 
درمانگاه های دولتی موجود است. این امکانات 
باید در تمام شهرستان های کشور نیز متمرکز شوند 
تا کودک مبتال به تاالسمی ماژور و خانواده او 
مجبور نباشند برای درمان پی در پی به مرکز استان 

یا پایتخت مراجعه کنند.

گفت وگو با دکتر بابک بهار فوق تخصص خون و سرطان درباره تاالسمی

تاالسمی؛ از پیشگیری تا درمان
تاالسمی واژه ای یونانی است که از دو کلمه تاالسا )Thalassa( به 
معنی دریا و امی )Emia( به معنی خون گرفته شده است. این واژه 
نخستین بار در سال 1925 میالدی توسط یک پزشک متخصص کودکان 
به بیمارانی نسبت داده شد که دچار کم خونی شدید، عالئم بزرگی 
طحال و تغییر شکل استخوان صورت و جمجمه شده بودند. تاالسمی درواقع نوعی 

اختالل خونی ژنتیکی است که به دلیل نقص در ساخت زنجیره هموگلوبین ایجاد شده 
و باعث کم خونی می شود. مبتالیان به این بیماری در گذشته حداکثر تا دهه دوم عمر 
دوام می آوردند اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی، افزایش کیفیت درمان ها و ارتقای 
آگاهی بیماران و خانواده ها، طول عمر آنها افزایش یافته است. به منظور فراهم آوردن 
فرصت یک زندگی عادی برای مبتالیان به تاالسمی، توجه بیشتر مسووالن و مردم به 

این بیماری، دسترسی به امکانات درمانی مطابق با استاندارد های جهانی، دریافت خون 
سالم و کافی برای تمام بیماران و پیشگیری از تولد بیمار مبتال به تاالسمی، سازمان 
جهانی بهداشت هشتم ماه »می« را به عنوان »روز جهانی تاالسمی« نامگذاری کرده 
است. درباره بیماری تاالسمی با دکتر بابک بهار، فوق تخصص خون و سرطان و استادیار 

دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت وگو گرده ایم. 
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