
 
 

 کم خونی داسی شکل

در مناطقی که بیماری ماالریا رایج است  کههای هموگلوبین است ترین اختاللخونی داسی شکل یکی از شایعکم

حمل اکسیژن در بدن  خون وجود دارد و در های قرمزدر گلبولاست که پروتئینی  هموگلوبینباشد. می ترشایع

 2است که معموالً شامل دو زیرواحد آلفاگلوبین و  زیرواحد پروتئینی تشکیل شده 4از  هموگلوبین .نقش دارد

دهد. یک هایی را برای ساخت زیرواحد بتاگلوبین ارائه میدستورالعمل HBBژن باشد. زیرواحد بتاگلوبین می

نوع خاصی تولید به  منجر شود کهمیباعث تولید یک نسخه غیرطبیعی از بتاگلوبین  HBBجهش خاص در ژن 

های نسبت به گلبول  Sهموگلوبین دارای  های قرمز. گلبولگرددمی S (HBS)نام هموگلوبین هموگلوبین به از 

 د. دارنپذیری و طول عمر کمتری انعطافقرمز طبیعی 

نسخه از ژن  2هر  های بیمارانسلولدر رسد، یعنی خونی داسی شکل به صورت اتوزومی مغلوب به ارث میکم

HBB باشند معموالً افرادی که تنها یک ژن جهش یافته را دارا هستند بدون عالمت می د.نباشدارای جهش می

 شود.شان داسی شکل میهایاما در ارتفاعات باال سلول

در به سلول اجازه عبور آسان از مویرگهای خونی را می دهد.  که این شکلطبیعی صاف و گرد است  گلبول قرمز

تمایل دارند به شکل خوشه  امی باشند. این ملکولهیا هاللی به شکل داس کم خونی داسی شکل، گلبولهای قرمز 

این خوشهههه ها منجر به  .ای و در کنار یکدیگر قرار گیرند، بنابراین به راحتی از مویرگهای خونی عبور نمی کنند

روز زنده  120طبیعی که بیش از  گلبول های قرمزف البرخ د.توقف جریان خون حمل کننده اکسههیژن می گردن

ز از بین می روند. این روند طی یک دوره مزمن منجر به بروز کم خونی رو 10-20هستند، سلولهای داسی بعد از 

 .می گردد

آغاز میشود  شرایط پر استرس، خستگی، کاهش اکسیژن و یا عفونتروند داسی شدن سلولها در این بیماری تحت 

این بدان   بیماری کم خونی داسی شکل یک ناهنجاری آتوزومال مغلوب است و عوارض بیماری آشکار میشوند.

اگر تنها یک والد ژن سلول داسی شکل  .معنی است که مادر و پدر شکل معیوب ژن را به کودک منتقل می کنند

افراد  ،معیوب ژنبا یک ژن طبیعی هموگلوبین و یک بیماری مبتال میشود. این به را به کودک منتقل کند, کودک 

خون آن ها ممکن است  .معیوب باهم تولید می کنندهموگلوبین سالم و هموگلوبین  ،با ویژگی سلول داسی شکل

ناقل بیماری هستند به این معنی که،  و حاوی برخی سلول های داسی شکل باشد, اما آن ها عموماً عالمتی ندارند

 .می توانند ژن را به فرزندان خود منتقل کنند

شکل  سی  شود و عوار کم خونی دا سوب می ض بالینی متعددی از جمله شایعترین نوع هموگلوبینوپاتی ها مح

 عوارض مغزی، کلیوی، قلبی و ریوی دارد.



 
 

 عالئم بالینی:

شانه شروع میهای بیماری کممعموالً عالئم و ن شکل در اوایل دوران کودکی  سی  رز این شود. ویژگی باخونی دا

شامل تعداد کم گلبول ستعفونت و خونی(ن )کمهای قرمز خوبیماری  شدت عالئم از فردی به فرد  .های مکرر ا

شد.میدیگر متفاوت  ستکه برخی دیگر دهند در حالیبرخی از افراد بیمار عالئم خفیفی را بروز می با به  ممکن ا

شوند، زودتر از موعد تجزیه های قرمز داسی میتر در بیمارستان بستری شوند. زمانیکه گلبولدلیل عوارض جدی

تواند باعث تنگی نفس، خستگی و تاخیر در رشد خونی میخونی گردد. کمتواند سبب کمشوند که این امر میمی

شود.  س یهاسلولهمچنین و نمو کودکان  سدود کردن رگتوانند از طمی یدا ها در جریان خون اختالل ریق م

 ،ای در برخی از اعضاء بدنهای دورهدرد ،(نهیسندرم حاد قفسه س) هیبافت ر بیباعث آس جهیو در نتایجاد کنند 

شود یبه طحال باعث م بید. آسنگردها و کبد هیبه طحال، کل بیباعث آستوانند می نی. همچندنشویسکته م و

به طور کلی عالئم این  .رندیقرار گ ییایباکتر یهاعفونت ریتحت تأث یکودکان خردسهههال به راحت ژهیبه و مارانیب

 بیماری عبارتند از:

روز است و همین امر منجر به بروز کم خونی  20تا  10کم خونی: همان طور که گفته عمر سلولهای داسی شکل 

 میشود.

درد: اغلب به صهههورت متناوب و در نقاخ مختلف بدن بروز میکند و میتواند از  ند سهههاعت تا  ند هفته طول 

کو ک  یخون یرگ ها داسهی شهکل  جریان خون را درقرمز  یها گلبولشهود که  یم جادیا یدرد زمانبکشهد. 

 کنند.  یممسدود شکم و مفاصل  نه،یقفسه س

 دن جریان خون در دست و پا است.تورم دست و پا: که ناشی از مسدود ش

عفونتهای مکرر: گلبولهای داسی شکل ممکن است باعث آسیب به طحال شوند و از آنجایی که طحال در مبارزه 

با عفونت ها نقش اسههاسههی دارد، ممکن اسههت این آسههیب بدن را در معرض بیماریهای عفونی مختلف از جمله 

 بیماری سل قرار دهد.

قرمز حامل اکسههیژن و مواد غذایی در بدن هسههتند که در این بیماری این روند مختل  گلبولهایرشههد ناکافی: 

 میشود و همین امر روی رشد نوزادان و کودکان مبتال تاثیر می گذارد و بلوغ نوجوانان را نیز به تاخیر می اندازد.

ب برسانند و منجر مشکالت بینایی: سلولهای داسی ممکن است به عروق خونی تغذیه کننده شبکیه  شم آسی

 به مشکالت بینایی شود.



 
 

 تشخیص:

 یبرا . دهند یم صیتشخ S نیهموگلوبو شناسایی خون  شیآزما قیشکل را از طر یسلول داسخونی کمپزشکان 

 مشاهده گردد. شکل یتا گلبول قرمز داس شودیم یبررس کروسکوپیم ریاز خون ز یانمونه ص،یتشخ دییتا

داشتن فرزند هستند  یبرا یزیکه در حال برنامه ر ییزوج هاآزمایش خون می تواند ژن معیوب را شناسایی کند. 

مشاور  کی هتوانند ب یشکل هستند، م یسلول داس یماریدانند که در معرض خطر داشتن فرزند مبتال به ب یو م

 . کنندمراجعه  کیژنت

در دوران بارداری می توان به وجود این بیماری  آمنیوسنتزاگر پدر یا مادر ناقل ژن این بیماری باشند، با آزمایش 

 پی برد.

 درمان:

داسی شکل، پیوند مغز استخوان است. در این روش از اهداء کنندگانی خونیحاضر تنها راه درمان بیماری کمحالدر

والدین یک فرد مبتال به این شود. که از نظر ژنتیکی با بیمار سازگار هستند به بیمار مغز استخوان پیوند داده می

های این بیماری را نشان باشند اما معموالً عالئم و نشانها میبیماری، هر کدام یک نسخه از ژن جهش یافته را دار

د فرزنمجدداً این احتمال وجود دارد که خونی داسی شکل باشند، اگر پدر و مادر هر دو ناقل کمبنابراین دهند. نمی

پزشک متخصص با مراجعه به توانند می افراد ناقل بیماریخونی داسی شکل متولد شود. با بیماری کم هابعدی آن

در دوره بارداری بر روی پرزهای کوریونی و یا مایع آمنیون جنین از  های ژنتیک مربوطهآزمایشانجام و  ژنتیک

   د.اینپیشگیری نمخونی داسی شکل کم تولد فرزند مبتال به

 عوارض:

 درد شکم، قفسه سینه، بازوها، کمر و پاها 

  19آنمی شههدید و تهدید کننده حیات که در کودکان منجر به عفونت پارا ویروسB  و درگیری طحال و

یک بیماری شایع است که در افراد مبتال به کم خونی  19Bپارا ویروس بزرگی بیش از اندازه آن میشود. 

شود.  شدید می سیار  ستخوان موجب توقف تولید گلبول قرمز و آنمی ب شکل با تاثیر روی مغز ا سی  دا

بزرگی طحال نیز اغلب همراه با درد بوده و طحال بزرگ به راحتی قابل لمس است. آنمی شدید منجر به 

 نفس میشود. خستگی، گیجی، رنگ پریدگی و تنگی



 
 

 در خون،  ییایباکتر یجد یدر معرض خطر عفونت ها، افراد مبتال طحال عفونت ها: به علت درگیری

ستند که م ایمغز  ه،یر ستخوان ه شند. برخ اتیکننده ح دیتوانند تهد یا  عبارتند از: هایباکتر نیاز ا یبا

 .لوکوکیاستافو  سالمونالک، وموکوپن، هیپنومون کوپالسمایمایت، مننژ، آنفوالنزایا، هموفیلوس دیکالم

 مانع رسیدن اکسیژن به ریه شوندتواند  یها م هیر یخون یرگ ها سندروم قفسه سینه حاد: انسداد در .

 نیرا به طور کامل مبادله کند. ا ژنیتوانند اکس یو نم ندیب یم بیآس هیبافت رمناطقی از  در این حالت

از  متقس کیحاد، حداقل  نهیشود. در سندرم س یشناخته م نهیبه عنوان سندرم حاد قفسه س تیوضع

  است. دهید جدی بیآس هیر

حاد اغلب  ند روز  نهیسندروم قفسه س درمان شود. مارستانیدر ب دیاست و با یجد اریبس تیوضع نیا

شروع م کیپس از  س هیشود. عفونت ر یبحران دردناک  سه  سندرم حاد قف ست همراه با   نهیممکن ا

 .نفس یتنگی، در پ یو پ عیسر تنفس، تب، سرفه، نهیقفسه س درد ممکن است عبارتند از: ئمعال. باشد

 اتفاق  نیا ی. وقتسکته رخ میدهد شود یاز مغز مسدود م یخون به بخش انیکه جر یزمان :یسکته مغز

سلول ها یم س یم یمغز یافتد،  ستگ نیاز ب ایو  نندیبب بیتوانند آ  ه این دارد که به  یبروند. عالئم ب

سمت ست یمغز ی ازق شده ا سکته مغزدرگیر  ، دیشد سردرد، دست دادن تعادل از عبارتند از: ی. عالئم 

 .طرف بدن کیپا در  ایدست  کی ضعفکردن،  درک ایصحبت کردن، راه رفتن در  مشکل

 مفاصل از  درگیری کلیوی، سکته قلبی، افزایش فشار ریوی، درگیری کبد، زخم های پا و مشکالت و درد

 دیگر عوارش کم خونی داسی شکل هستند.

 کم خونی داسی شکل در بارداری:

 مادر و نوزاد خطرناک باشد. یتواند برا یم کم خونی داسی شکل یماریدر زنان مبتال به ب یباردار

و در نقاخ مختلف بدن  درد، افزایش شدت خون باال فشار، شدن خون لختهی از جمله ممکن است عوارض مادران

 را تجربه کنند. ها عفونت

 هستند. کم وزن ایکو ک و  نوزادان، زودرس تولد، نیجن سقطنوزادان نیز در معرض خطراتی از قبیل 

 :منابع

https://medlineplus.gov/sicklecelldisease.html 
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