
 
 

 (Hemochromatosis) هموکروماتوز ارثی

منجر به تجمع آهن در بدن آهن است که  سمیمتابولبوط به مرمغلوب  یاختالل اتوزوم کی یهموکروماتوز ارث

های بدن به ویژه پوست، قلب، کبد، پانکراس و ها و اندامو در بافتگردد از بدن دفع نمی آهن اضافی شود.می

 تواند باعث هموکروماتوزن ژن میجهش در چندی رساند.آسیب می هاآنشود و درنهایت به می انباشتهمفاصل 

 ارثی شود. 

 انواع هموکروماتوز ارثی:

در این نوع عموماً است.  HFEناشی از جهش در ژن باشد می ترین نوع هموکروماتوزشایعکه  :1نوع  هموکروماتوز

زنان . از آنجایی که دهندسالگی عالئم را بروز می 60تا  40مردان مبتال معموالً در سنین  شده وبزرگسالی شروع 

معموالً پس از یائسگی  دهند در این سنین کمتر دچار عالئم بیماری شده وهای قاعدگی خون از دست میدر دوره

 دهند. عالئم را نشان می

 هایجهشبه دلیل  مدتاًع گویندمیکالسیک نیز هموکروماتوز ارثی به آن  که اصطالحاً 1نوع  هموکروماتوز

C282Y  وH63D  ژن درHFE گرددایجاد می . 

مشابه  یماریب نیگردد. عالئم ا یدر افراد جوان م یاغلب باعث بروز مشکالت یماریب نی: ایهموکروماتوز نوجوان

آن از  یماریشود و سپس عالئم ب یتر شروع م نییپا نیدر بزرگساالن است، اما انباشت آهن از سن یماریعالئم ب

 دهند.  یسال خود را نشان م 30تا  15 نیب نیسن

بدن  یمنیا یکه در آن سلول ها دیآ یبه حساب م یمنیحالت خود ا یمارینوع از ب نی: اینوزاد هموکروماتوز

شده و  لیدر حال رشد تشک نیحالت، آهن به سرعت در کبد جن نیسازند. در ا یعمل جذب آهن را مختل م

 گردد. یانباشته م



 
 

باعث  یا هیباشد و عموما عوامل ثانو ینم یارث یانواع آن حالت ریبرخالف سا یمارینوع از ب نی: اهیثانو هموکروماتوز

 نهیزم یها یماریب یبرخ لیکند که به دل یبروز م یحالت معموال زمان نیگردند. ا یآهن در بدن م ادیانباشت ز

 دارند. یخون یواحدها افتیبه در ازیافراد ن یا

 چیست؟ هموکروماتوزعالئم 

ویژه در مفاصل کوچک انگشتان، السیک شامل التهاب و درد مفاصل بارثی ک اولیه و رایج هموکروماتوز عالئم

باشد. بزرگ شدن غیرطبیعی کبد میخستگی، ضعف، درد شکم، کاهش وزن ناخواسته و بزرگ شدن غیرطبیعی 

کند. در وز پیدا میهای بدن برطحال نیز ممکن است رخ دهد. سایر عالئم با توجه به درگیری دیگر بخش

گیرند و درصورت عدم درمان ارثی کالسیک، بیشتر کبد، لوزالمعده، قلب و پوست تحت تاثیر قرار می هموکروماتوز

به طور کلی میتوان گفت که عالئم این بیماری شامل موارد عوارض جدی شود. تواند به طور بالقوه منجر به می

 زیر است:

 یو احساس خستگ یانرژ کمبود 

 یجنس لیم کاهش 

 یو مفصل یعضالن یدردها 

 درد شکم 

 یحافظه و حواس پرت کاهش 

 نامنظم قلب ضربان 

 ابتیبه د ابتال 

 یکبد یهایماریبه ب ابتال 

 یمشکالت قلب بروز 



 
 

 ضعف 

 وزن کاهش 

 زیپوفیغده ه مشکالت 

 یدیروئیت مشکالت 

 هموکروماتوز چگونه انجام میشود؟تشخیص 

صورت  HFEهای ژن د و پوست و بررسی ژنتیکی جهشاز طریق بررسی فریتن سرم، بیوپسی کب تشخیص

 گیرد.می

 خواهد کرد: زیرا تجو ریز یهاشیآهن خون معموال پزشک آزما زانیباال بودن م صیتشخ یبرا

 سرم نیاشباع ترانسفر شیآزما

 یریگحمل آهن خون را بر عهده دارد، اندازه فهیرا که وظ نیترانسفر نیآهن متصل به پروتئ زانیم شیآزما نیا

 .شودیآهن خون باالتر از حد نرمال در نظر گرفته م زانیباشد، م 45 یعدد باال نیا کهی. در صورتکندیم

 سرم نیتیفر شیآزما

 یبرا یمکمل قتیدر حق شیآزما نی. اردیگیقرار م یشده در کبد مورد بررس رهیآهن ذخ زانیم شیآزما نیا در

 است. نیاشباع ترانسفر شیآزما

 یهموکروماتوز جد یماریبه ب ماریب یبر ابتال یپزشک مبن صیتشخ کهیباال در صورت شیااز انجام دو آزم پس

 ها عبارتند از:تست نیخواهد بود. ا یالزام زیمکمل ن یصیتشخ یهااز تست یباشد، معموال انجام برخ

 وارد شده به کبد. بیآس زانیم ییشناسا یبرا یعملکرد کبد تست 

 شده در کبد. رهیآهن ذخ زانیم صیتشخ یبرا یآآرام انجام 

 در ژن  یکیجهش ژنت تستHFE 



 
 

 کبد یوپسیب 

 درمان هموکروماتوز چیست؟

ارثی دارای عمر طبیعی هستند اما ممکن است طول عمر در افرادی که درمان  کثر افراد مبتال به هموکروماتوزا

ارثی فصد خون  ترین درمان هموکروماتوزد. رایجشوند به دلیل ابتال به سیروز یا دیابت شیرین کاهش یابنمی

ر در هفته باشد و معموالً یک بادهد. فصد خون مشابه اهداء خون می)فلبوتومی( است که سطح آهن را کاهش می

 های هموکروماتوزعالئم و نشانه یک از درصورت مشاهده هرگردد. تا زمانی که سطح آهن طبیعی شود انجام می

مراجعه کنید. همچنین اگر یکی از اعضاء نزدیک  متخصص ژنتیک بهتر است جهت تشخیص قطعی به پزشک ارثی

 مربوطه ژنتیکی هایتخصص ژنتیک و انجام آزمایشزشک ماست، با مراجعه به پ این بیماریخانواده شما مبتال به 

 اید یا خیر.ه ارث بردهدهد برا افزایش می بروز این بیماریه خطر جهشی کتوانید دریابید که آیا می

 لیرو به دل نیهم هستند. از ا یهموکروماتوز دچار آنم یماریابتال به ب رغمیاز افراد عل یبرخ انیم نیدر ا اما

درمان  قیافراد معموال از طر نیرا تحمل کنند. در ا یریگپروسه خون توانندینم یاز آنم یناش یقلب یامدهایپ

 .شودیشده در بدن دفع م رهیذخ یآهن اضاف زانیم ییدارو

 نیآهن خون را کاهش داد. ا زانیم توانیم زیذکر شده به کمک چند راهکار ساده ن یدرمان یهابر روش عالوه

 هستند : ریها شامل موارد زروش

 آهن یحاو ییغذا یهااستفاده از مکمل عدم 

 ییغذا میآهن رژ زانیکردن م محدود 

 آهن یحاو یهانیتامیویاستفاده از مولت عدم 

 نیتامیو یحاو یهامصرف مکمل عدم C 

 قطع مصرف آن ایمصرف الکل و  کاهش 



 
 

 یعدم استفاده از سوش ایو صدف خام و  یخام مانند ماه ییایدر یاستفاده از غذاها عدم 

 حبوبات و غالت قیبدن از طر ازیمورد ن نیپروتئ نیمصرف گوشت قرمز و تام کاهش 
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