
 تاالسمی

 گلَثیي سًجیزُ ّز در. اعت ؽذُ تؾکیل گلَثیي یب پزٍتئٌی ّبی سًجیزُ ٍ ّن اس کِ اعت قزهش ّبی گَیچِ داخل اصلی هَلکَل ّوَگلَثیي

 ّوَگلَثیي عبخت ٍ آّي تبهیي ثِ ثِ ًیبس ّوَگلَثیي تَلیذ پظ. کٌذ هی حول خَد آّي تَعط را اکغیضى کِ دارد ٍجَد ّن هَلکَل یک

 : دارد ٍجَد ّوَگلَثیي ًَع چٌذ پزٍتئیٌی سًجیزُ ًَع اعبط ثز. دارد

 تؾکیل را خَى جزیبى ّوَگلَثیي اس% 89 حذٍد تقزیجب کِ ثبؽذ هی A ّوَلگَثیي ػوذتب ثبلغیي در طجیؼی ّوَگلَثیي: A ّوَگلَثیي

 (α2β2. )ؽَد هی عبختِ ثتب سًجیزُ دٍ ٍ آلفب سًجیزُ دٍ حبٍی تبیی 4 سًجیزُ اس ٍ دّذ هی

HGbA2 :ّوَگلَثیي A2 ؽَد هی تؾکیل دلتب سًجیز2ُ ٍ آلفب سًجیزُ 2 اس(.α2δ2 )ِرا ثبلغیي در ّوَگلَثیي% 1-2 طجیؼی ثطَر ک 

 .دّذ هی تؾکیل

HGbF :ّوَگلَثیي F ِتبیی 4 سًجیزُ ؽَد،اس هی ؽبهل ًیش را ثبلغیي در ّوَگلَثیي% 1 اس کوتز ٍ اعت جٌیٌی دٍراى اصلی ّوَگلَثیي ک 

 .آیذ هی ثَجَد ثیوبریْب ثؼضی در کِ...  ٍ C , H ّبی ّوَگلَثیي ٍ اعت گزدیذُ تؾکیل( α2δ2) گبهب تب 2 ٍ آلفب تب 2

 ّز اس δ,α ّبی سًجیزُ ثزای ٍ کٌذ هی دریبفت را سًجیزُ ایي عبسًذُ صى یک( هبدر ٍ پذر) خَد ٍالذ ّز اس فزد ّز ثتب سًجیزُ عبخت ثزای

 را تبالعوی ثیوبری اًَاع ٍ ؽذُ هختل هزثَطِ سًجیزُ ٍ عبخت صًْب ایي اس کذام ّز حذف یب جْؼ اعبط ثز ٍ. کٌذ هی دریبفت صى 2 ٍالذ

 . داؽت خَاّین

 کل هقذار. دارد دخبلت قزهش گلجَل ثذؽکلی ٍ اًذاسُ ٍ ؽکل در ثلکِ اعت، السم اکغیضى طجیؼی تحَیل ٍ حول ثزای تٌْب ًِ ّوَگلَثیي

 . ثبؽذ هی لیتز دعی در گزم 14±2 آقبیبى در ٍ 12±2 خبًوْب در طجیؼی ثطَر خَى ّوَگلَثیي

 تبالعوی اًَاع

 یب هیٌَر تبالعوی ٍ( ؽذیذ تبالعوی) هبصٍر تبالعوی ؽبهل ّن تبالعوی ثتب خَد کِ اعت تبالعوی ثتب ٍ تبالعوی آلفب ًَع دٍ ثِ تبالعوی

 ّن ثب هیٌَر تبالعوی فزد دٍ اگز ٍلی ًذارًذریب، عبسی هؾکل خًَی کن ٍاقغ در هیٌَر تبالعوی ثِ هجتال افزاد. ثبؽذ هی خفیف تبالعوی

 .داؽت خَاٌّذ هیٌَر تبالعوی% 25 ٍ عبلن فزسًذؽبى% 22 ٍ ثَد خَاّذ هبصٍر ؽذیذ تبالعوی دچبر فزسًذًؾبى% 22 احتوبل ثِ کٌٌذ اسدٍاج

 هبصٍر تبالعوی

 ثتبیی سًجیزُ ّیچ یب تزتیت ایي ثِ ٍ ؽَد هی ایجبد ثتب سًجیزُ عبسًذُ صى دٍ ّز در جْؼ یب حذف ػلت ثِ کَلی آًوی یب هبصٍر تبالعوی

 ایي کِ کٌذ هی ججزاى آلفب ّبی سًجیزُ عبخت ثب را ّب سًجیزُ ایي کوجَد ثذى ًتیجِ در. ؽَد هی عبختِ کوی هقذار ثِ یب ٍ ؽَد ًوی عبختِ

 در قزهش گلجَلْبی کِ ؽًَذ هی ثبػث قزهش گلجَل علَلْبی رٍی ثز رعَة ثب ٍ ّغتٌذ عوی قزهش گلجَلْبی ثزای اضبفی آلفبی ّبی سًجیزُ

 هزاکش ، هَثز غیز خًَغبسی ػلت ثِ طزفی اس. کٌٌذ هی رعَة اعتخَاى هغش در آلفب ّبی سًجیزُ ٍ ؽذُ تخزیت خَى داخل در ٍ اعتخَاى هغش

 . ؽًَذ هی ثشرگ ٍ کٌٌذ هی خًَغبسی ثِ ؽزٍع طحبل ٍ کجذ جولِ ار ، اعتخَاى هغش خبرج خًَغبس

 هغش ثبفت ، خَى تشریق ؽزٍع ػذم درصَرت ٍ کٌذ هی تظبّز کَدک سًذگی اٍل هبِّ 6 در ؽذیذ خًَی کن ثصَرت هؼوَال ثیوبری

 ٍ صَرت) پْي اعتخَاًْبی ثخصَؿ اعتخَاًْب هغش ثشرگی ثبػث ٍ ؽذُ ثشرگ ٍ فؼبل اعتخَاى هغش خبرج خًَغبس هکبًْبی ٍ اعتخَاى

 . ؽًَذ هی طحبل ٍ کجذ ثشرگی ٍ( جوجوِ

 



 ثیوبری ػالین

 .اعت السم خَى هکزر تشریق ثیوبر ثقبء ثزای طَریکِ ؽذیذ خًَی کن

 هَػ چْزُ) کٌذ هی ایجبد را تبالعوی افزاد خبؿ چْزُ ، جوجوِ ٍ صَرت اعتخَاًْبی در ثخصَؿ اعتخَاى هغش ؽذیذ حجن افشایؼ

 (.خزهبیی

 ثشرگتز ّبی درثچِ رؽذ اختالل

 .آیذ در هظ رًگ ثِ هالًیي رعَة ٍ یزقبى ٍ پزیذگی رًگ دلیل ثِ اعت هوکي پَعت گبّی ٍ سردی ، پزیذگی رًگ

 .ؽَد هی قزهش گلجَلْبی ثیؾتز تخزیت ثبػث کِ ؽَد هی ثشرگ حذی ثِ طحبل گبّی ثبالتز عٌیي در ، طحبل ٍ کجذ ثشرگی

 .ثلَؽ در تبخیز ٍ قلجی ًبرعبیی ٍ دیبثت ایجبد ٍ جٌغی غذد ٍ قلت ٍ پبًکزاط جولِ اس هختلف ثبفتْبی در آّي رعَة اس ًبؽی ػالین

 .ؽًَذ هی ؽکغتگی هغتؼذ ٍ ؽذُ ًبسک اعتخَاًْب


