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 پیـوند  مغـز استخـوان (BMT) در  بتـاتاالسمـى

 پیوند  مغز استخوان در  بتاتاالسمى
کتابى براى بیماران 

این کتاب حاوى اطالعات مهمى درباره  پیوند  سلول هاى بنیادین  خون ساز 
(1HSCT) بیماران  بتاتاالسمى است که معموالً به عنوان  پیوند  مغز استخوان 
(2BMT) شناخته مى شود. عبارتى که در سراسر این کتاب به تکرار بیان 
خواهد شد. بیماران و خانواده هاى آنها مى توانند از این کتاب به عنوان راهنما 
براى مباحث اضافى مرتبط با پزشکان متخصص درمانگر بیماران خود استفاده 
 -3TIFکنند. محتواى این کتاب از پایگاه اطالعاتى آموزشى الکترونیکى
درسنامه الکترونیکى  تاالسمى فدراسیون بین المللى  تاالسمى براى بیماران 
و والدین- با حمایت اعضاى کمیته مشورتى و علمى پزشکى فدراسیون 
بین المللى  تاالسمى تنظیم شده است. این کتاب به وسیله بیماران  تاالسمى 
عضو کارگروه مشورتى بیماران متخصص و استاد پیترو سدانى4 که اطالعات 

را براى آن فراهم آورده، مرور شده است.
تعریف بیمارى

 بتاتاالسمى یا   تاالسمى ماژور نوعى  ناهنجارى خونى است که به دلیل 
وراثت یک ژن  بتاگلوبین ناقص (یا  جهش یافته) به وجود مى آید. به دلیل این 
نقص ژنتیکى، بدن تنها مى تواند مقدارى اندك  هموگلوبین5 بالغ سالم تولید 
کند.  هموگلوبین ماده اى در درون سلول هاى قرمز خونى6 است و براساس 
مقدار آهنى که دارد، مؤظف به حمل  اکسیژن در بدن براى عملکرد طبیعى 

بدن به منظور  زنده ماندن آن است.

  آسیب  شناسى فیزیولوژیکى  بتاتاالسمى
 بتاتاالسمى به واسطه عدم سنتز یا سنتز کم زنجیره هاى  گلوبین بتا در 
 تترامرهموگلوبین بالغ7، که در 2 زنجیره آلفا و 2 زنجیره بتا (α2β2) ساخته 
مى شود، ایجاد مى شود. هنگامى که فقدان زنجیره هاى بتاگلوبین (β) باشد، 
زنجیره هاى  آلفاگلوبین (α) و تخریب یا تجزیه محصوالت رسوبى آنها 
(به صورت آزاد شده و نامحلول)، سبب  گلبول سازى نامؤثر و  لیز شدن آن 
مى شود که منجر به  کم خونى شدید مى شود. در عوض،  کم خونى، سنتز 
 اریتروپویتین را تحریک کرده و سبب تکثیر شدید  مغز استخوان و تغییر 

1. Hematopoietic Stem Cell Transplantation
2. Bone Marrow Transplantation
3. Thalasseamia International Federation 
4. Pietro Sodani
5. Hb
6. Red Blood Cells (RBCs)
7. HbA
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شکل هاى اسکلتى و انواع ناهنجارى هاى رشدى و متابولیکى مى شود. 
بیمار مى تواند تنها از طریق کمک درمانى - تخصصى جامع شامل  تزریق 
خون تمام عمر که  هموگلوبین سالم را به بدن او مى رساند، زنده بماند. 
همچنان که سلول هاى قرمز خون در بدن بیمار چرخه زندگى شان در خون 
پایان مى یابد و مى شکنند ( فرایند زیستى طبیعى بدن)،  هموگلوبین و آهنى 
را که در درون دارند آزاد مى کنند. بنابراین بیماران نیاز به رژیم درمانى 
آهن زداى طوالنى مدت هم دارند تا آهن سمى اضافى که به واسطه این 
چرخه و  تزریق خون مکرر در خون آزاد مى شود و مى تواند سبب  آسیب به 
اندام هاى حیاتى بدن همچون قلب، کبد و پانکراس و سایر غدد درون ریز 

بدن شود را دفع کنند. 

درباره  تاالسمى، درمان و بهبودى
یک  (در  چنداندامى  درگیرکننده  بیمارى  یک  به عنوان  ماژور    تاالسمى 
بیمار چندین اندام بدن مى تواند تحت تأثیر بیمارى   تاالسمى ماژور دچار 
 آسیب بشود) بوده و پیامدهاى بهداشتى، اجتماعى - ملى بسیار پیچیده به 
همراه دارد که پرداختن مؤثر به مدیریت آن، مستلزم رویکردهاى کامًال 
ساختاریافته و چندرشته اى در کشور و زمینه سازى براى برنامه هاى ملى در 

سیستم هاى بهداشت و درمان است.
بیمار همان طور که قبالً توضیح داده شد از  کم خونى شدید رنج مى برد و فقط 
مى تواند از طریق  تزریق خون مکرر ( گلبول هاى قرمز اهداشده که حاوى 
 هموگلوبین طبیعى و سالم است) زنده بماند. از آنجا که  گلبول هاى قرمز 
خون تزریقى چرخه عمر خود را در خون به پایان مى رسانند و مى شکنند، 
 هموگلوبین و آهن موجود در آن آزاد مى کنند. آهن عنصرى است که وظیفه 
 پیوند و اتصال به  اکسیژن و انتقال آن از ریه ها از طریق گردش خون به سایر 
قسمت هاى در بدن را بر عهده دارد. بنابراین، عالوه بر  تزریق خون، بیماران 
 تاالسمى نیازمند مداخله درمانى دیگرى به عنوان درمان  آهن زدا براى درمان 
و حذف آهن اضافى خون که بسیار سمى نیز است، هستند. اگر آهن در بدن 
باقى بماند، باعث  آسیب جدى به اندام هاى حیاتى مانند قلب، کبد و سیستم 
غدد درون ریز خواهد شد که این آسیب هاى سبب عوارض پزشکى جدى و 

مواردى از مرگ زودرس خواهد شد. 
متأسفانه در کشورهاى با درآمد کم یا متوسط، تعداد زیادى از کودکان 
 بتاتاالسمى هر ساله به دلیل فقدان درمان  تزریق خون کافى و یا ایمن و عدم 
درمان  آهن زدا یا درمان آهن زداى ناکارآمد از بین مى روند. به عالوه، افزایش 
سن این جمعیت منجر به افزایش رشد عوارض مزمن مانند بیمارى هاى 
قلبى، بیمارى هاى کبدى و ناهنجارى هاى غدد درون ریز جدید مى شود که 

این عوامل هم سبب عوارض اضافى و مرگ و میر زودرس مى شود.
تاکنون تنها روش موجود که براى ده ها سال براى درمان  بتاتاالسمى 
استفاده از آن استفاده شده است،  پیوند  مغز استخوان یا  پیوند سلول هاى 
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بنیادى  خون ساز1 است. تحقیقات فشرده قابل توجهى ژنتیکى در سال هاى 
تخصصى  سیستم هاى  به  که  است،  شده  انجام  جهانى  به صورت  اخیر 
رویکرد  یک  داشتن  براى  امیدى  بیمار  جوامع  و  بهداشتى  مراقبت هاى 
درمانى قطعى در آینده نزدیک یا خیلى نزدیک داده است. بر طبق اهداف 

این کتاب، فقط به رویکرد  پیوند  مغز استخوان اشاره خواهد شد.
 پیوند  مغز استخوان

بیش از 30 سال از زمان انجام نخستین  پیوند  سلول هاى بنیادین  خون ساز 
در بیماران  تاالسمى، مى گذرد. پس از تجربیات اولیه که در دهه 80 و 
اوایل دهه 90 میالدى براى  پیوند  سلول هاى بنیادین  خون ساز انجام شد، 
تنها گزینه درمانى در دسترس براى   تاالسمى ماژور همین  پیوند است. در 
سال هاى اخیر، شاخص هاى  پیوند  سلول هاى بنیادین  خون ساز گسترش 

یافته است و اکنون به طور رو به رشدى در سراسر جهان اعمال مى شود.
نرخ  زنده ماندن بیماران  تاالسمى در 1493  پیوند  مغز استخوان 

در بازه زمانى از سال 2000 تا 2014

احتمالمواردبیمار

0/01±14931540/88الف)  زنده ماندن کلى (در 2 سال)

0/01±14932530/81ب)  زنده ماندن بدون از  تاالسمى (در 2 سال)

نـرخ  زنـده مانـدن بـراى 1943 بیمـار  پیوند شـده در فاصله سـال 2000 
تا 2010 اسـت.

الف) نرخ کلـى  زنده ماندن و ب) نرخ  زنده ماندن بـدون  تاالسمـى را نشـان 
مى دهند.

همکاران  و  چیـانى  بـارن  دکتـر  علمـى  مقـالـه  از  اقتبـاس 
منتشرشده در سال 2016 در مجله علمى  پیوند  مغز استخوان2
HSCT به طور معمول به دلیل اینکه  مغز استخوان منبع اصلى  سلول هاى 
بنیادین  خون ساز هستند،  پیوند  مغز استخوان نامیده مى شود.  پیوند  مغز 
استخوان، روش درمانى پزشکى است که در آن  سلول هاى بنیادین (سلول 
جوان ویژه اى از سلول هاى خون) از یک فرد سالم (مانند فرد  اهداکننده) 
به بافت  خون ساز  مغز استخوان فردى که بیمارى خونى دارد مانند بیمار 

 بتاتاالسمى (گیرنده  پیوند) انتقال داده مى شود. 

1. HSCT
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26752139
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سلول هاى بنیادى سلول هاى اولیه اى هستند که شبیه دیگر سلول هاى 
خونى در  مغز استخوان ساخته مى شوند.  مغز استخوان،  بافت نرم سازنده خون 

است که در داخل استخوان هاى بزرگ بدن انسان قرار دارد. 
 سـلول هاى بنیادین به تدریج به سـلول هاى بسـیار تخصص یافته تبدیل 
مى شـوند. سـلول هاى قرمـز خـون یکـى از انواع این سـلول هاى بسـیار 
تخصص یافته هسـتند. این سـلول ها شـامل  هموگلوبین بوده که از بلوغ 
 سـلول هاى بنیادین ایجاد تشـکیل مى شـوند. آنهـا توانایـى خاصى براى 
حمـل  اکسـیژن بـه بافت هـا و اندام هـاى بـدن دادند. بـدن براى رشـد و 

 متابولیسـم نیاز به  اکسـیژن دارد.
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سلول هاى  بنیادین مى توانند از 1)  مغز استخوان  اهداکننده (اهداى مغز 
ستخوان)؛ 2) خون  اهداکننده (اهداى جانبى)؛ یا 3) خون  بند ناف جنینى 
نوزاد تازه متولد (اهداى  بند ناف).  مغز استخوان معموًال بهترین منبع 
سلول هاى قرمزى خونى است که مى تواند مقدار زیادى  سلول هاى 
بنیادین را نسبت به اهداى جانبى یا اهداى  بند ناف فراهم کند. اگر 
موفقیت آمیز باشد،  پیوند  مغز استخوان مى تواند یک درمان دائمى و 
کامل براى بیماران بتاالسمى به حساب بیاید طورى که نیاز آنها به 

 تزریق خون  پایان مى یاید.

  
 پیونـد  مغز اسـتخوان تنها  مغز اسـتخوان  خونسـاز را درمـان مى کند و 
ژنـوم کامل بیمار (مجموعـه ژن هاى او) را درمـان نمى کند. به عبارت 
دیگـر، بیمـاران  پیونـد شـده، ممکـن اسـت از نیـاز بـه درمـان بـراى 
 تاالسـمى رهایـى یابند، اما آنهـا همچنان ناقل  ژن معیوب  تاالسـمى 

بـوده و بنابرایـن مى تواننـد آن را بـه بچه خود انتقـال دهند. 
به عالوه، داروهاى با اثر  سـمیت سـلولى ( شـیمى درمانى) که به عنوان 
بخشـى از درمان  پیوند  مغز اسـتخوان براى متوقف کردن فعالیت  مغز 
اسـتخوان خـود بیمـار و النه گزینى براى  سـلول هاى بنیادیـن اهدایى 
اسـتفاده مى شـود، مى توانـد بـارورى را در این بیمـاران در هر 2 جنس 
دختـر و پسـر کاهش دهد. و یا حتـى امکان باردارى هـاى آتى را براى 

بیمار مـورد  پیوند صفر کند. 
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براى پیوند مغز استخوان موفق به چیزى نیاز داریم
 پیوند  مغز استخوان تاکنون بهترین درمان قطعى  تاالسمى است و نتایج 
عالى طوالنى مدت را نشان مى دهد. نتیجه، اما به شرایط بالینى و قبل 
از  پیوند بیمار و تخصص و تجربه مرکز انجام دهنده  پیوند  مغز استخوان 

بستگى دارد. 

دسته بندى خطرات
سانتى متر، از 2  بیش  کبد  پایه 1)  بزرگى  بر  خطر  دسته بندى  سیستم 
2)  فیبروز کبد ( آسیب سلول هاى کبد) و 3) سابقه درمان  آهن زداى نامنظم، 

بیماران  تاالسمى را به 3 گروه در معرض خطر تقسیم بندى مى کند:
گروه 1 شامل هیچ کدام از این عوامل. 1
گروه 2 شامل 1 یا 2 تا از این عوامل خطر. 2
گروه 3 داراى همه 3 فاکتور خطر. 3

نتایج  پیوند با افزایش دسته هاى خطر بدتر خواهد شد. در عوض بهترین 
نتایج  پیوند براى بیماران در دسته 1 یا 2 و در بیماران  پیوند شده، با  اهداکننده 
خواهر برادر کامًال سازگار HLA، به دست مى آید. اما در سال هاى اخیر، 
دستورات درمانى تصحیح شده و تغییر یافته، ظرفیت  پیوند  مغز استخوان 
قابل دسترس براى بیماران جوان تر در هر 3 گروه باال توسعه داده است. 
به طورى که، نتایج حاصل معادل یا نزدیک به نتایج حاصل از  پیوند  مغز 

استخوان بیماران  تاالسمى گروه 1 یا 2 باشد. 
  مقاله علمى پرفسور لوکارلى با عنوان درمان  تاالسمى*

با  پیوند  مغز استخوان، مجله علمى مرورى خون سال 2002
عوامل خطر براى  پیوند  مغز استخوان در  تاالسمى

 منظم یا نامنظم آهن زدا
 عدم وجود یا وجود بزرگى کبد
عدم وجود یا وجود فیبروز کبد

 فیبروز کبد بزرگى کبد آهن زدا                                                               
دسته هاى خطر براى  پیوند  مغز استخوان در  تاالسمى

منظم  خیر خیردسته 1 
منظم/غیرمنظم   بله/خیر  بله/خیردسته 2 

غیرمنظم بلهبلهدسته 3 
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در ارتباط با بیمار: رسوب یا افزایش بار آهن در بیمار  تاالسمى، شانس 
بیمار را براى براى دست یابى به  پیوند موفق محدود کرده زیرا سبب  آسیب 
به اندام هاى حیاتى بدن همچون کبد مى شود. به طور ایدئال، بیمار کاندید 
براى  پیوند  مغز استخوان باید: 1) داراى سن کمتر از 16 سال باشد؛ 2) کبد 
سالم داشته باشد؛ 3) ذخیره آهن بدن کم داشته باشد (حداقل آهن اضافى 
در بدن). بیماران بزرگسال تر با شرایط پیش نیاز فوق، در انجام  پیوند  مغز 
استخوان حتى در حالت  اهداکننده خواهر و برادر کامًال سازگار، در معرض 

خطرات بیشتر و بروز عوارض پس از  پیوند هستند. 

 اهداکننده 
مرتبط با  اهداکننده: براى یک  پیوند موفق با کمترین یا عدم بروز 
 HLA واکنش هاى ناخواسته،  سلول هاى بنیادین  اهداکننده باید  خصوصیات
تقریباً یکسان یا بسیار نزدیک به  سلول هاى بنیادین گیرنده را داشته باشد. 
تنها خواهر برادرهاى بیمار مى توانند  خصوصیات HLA تقریباً یکسان با 
او را داشته باشند و بنابراین،  اهداکننده کامًال سازگار با بیمار به حساب 
بیایند.  پیوند  مغز استخوان همچنین با اهداکننده هاى کمتر سازگار مانند 
اهداکننده هاى نامرتبط (غیرخویشاوند) یا اهداکننده هاى والد، مى تواند انجام 
شود. در این موارد، شانس یک  پیوند  مغز استخوان موفق به طور قابل 
توجهى در بیماران پایین تر است و بنابراین، در معرض خطر بیشترى براى 

بروز درگیرى ها و عوارض پس از  پیوند هستند.
پزشک باید به دقت خطرات و مزایاى  پیوند را بر طبق شرایط بالینى 
هر بیمار و تجربه مرکز انجام دهنده  پیوند، ارزیابى کند. همچنین او 
باید، تمامى خطرات و مزایاى ممکن در مورد درمان بیمار را با بیمار یا 
والدین کودك بیمار به اشتراك بگذارد طورى که بیمار یا والدین بیمار 
اجازه یابند که با آگاهى کامل درباره اقدام به  پیوند تصمیم گیرى کنند.

سازگارى  اهداکننده و نرخ موفقیت  پیوند

براى چک کردن سـازگارى HLA، خـون، یا اخیـراً بـزاق براى مقـایسه 
سلول هاى  اهداکننده یا گیرنده استفاده مى شود.

اهداکننده هاى خواهر برادر کامالً سازگار: خواهر برادرها باالترین 
سازگار  کامًال  خصوصیات  با  که  اهداکننده  هستند  بیمار  براى  شانس 
HLA باشند و بنابراین بهترین اهداکنندگان  مغز استخوان به بیمار باشند. 
اما، کمتر از 30درصد بیماران مى توانند یک خواهر برادر  اهداکننده کامًال 
سازگار با خود براى اهداى  مغز استخوان داشته باشند. این شانس حتى 
بسته به اندازه خانواده مى تواند کمتر یا بیشتر شود. این شانس در جوامع 

با شیوع باالى ازدواج فامیلى بیشتر مى شود. 
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گزارش ها از مراکز با تجربه پیشنهاد مى کند که شانس  زنده ماندن کلى 
بیماران با اهداکنندگان خواهر و برادر کامًال سازگار در فرایند درمانى 
 پیوند  مغز استخوان باالى 90 درصد است درحالى که در شانس بقاى 

همان بیمار در حالت معمول  تاالسمى 80 درصد است. 
* مرجع: مقالع علمى پرفسور لوکارلى ساال 2012

اهداکننده هاى غیرمرتبط (غیرخویشاوند) سازگار: البته ممکن 
است براى گیرنده ها که  اهداکننده مناسب در جمعیت عمومى با جستجوى 
پایگاه هاى اطالعاتى مربوط به اهداکنندگان داوطلب پیدا کنند. اما دشوارى 
پیدا کردن  اهداکننده غیرخویشاوند سازگار با بیمار خیلى زیاد است. از طرف 
دیگر وجود هر اختالف کوچکى در  اهداکننده و گیرنده مى تواند سبب 
واکنش هاى بسیار جدى و افزایش خطر براى بیمار شود. اطالعات بیشتر 
شدیداً پیشنهاد مى کند که پیشرفت هاى انتخاب اهداکنندگان و آماده سازى 
براى  پیوند ایمن بودن اهداکننده هاى غیرخویشاوند را براى درمان  پیوند 
 مغز استخوان بیماران  تاالسمى بهبود بخشیده است. این مشخص مى کند 
که گزینه درمانى براى بیماران انتخاب شده هنگامى که  اهداکننده خواهر 

برادر مناسبى ندارند در دسترس باشد. 
اهداکننده هـاى والد:  پیـوند  مغـز استخـوان از یک  اهداکننـده خواهر 
برادر یا غیرخویشاوند کامًال سـازگار تاکنـون تنها روش درمـانى قطعى 
ناهنجارى هـاى خونى باقـى مانده است. اما، کمتـر از 30درصد بیماران، 
یک خواهر برادر سازگار دارند و در یک مطالعه جدید در برنامه ملى  پیوند 
 مغز استخوان ایاالت متحده، کمتر از 52درصد اهداکنندگان غیروابسته 
سازگار در غیراروپایى هـا گزارش شـد. به عالوه، کمبـود  اهداکننـده ثبت 
شده و هزینه انجام آزمایش هاى اهداکنندگان غیـروابسته، در کشورهاى 
در حال توسعه که تعداد زیادى بیمـار  ناهنجارى خـونى دارند، این روش 
را دست نیافتنى مى سـازد.  اهداکننده وابسته والد اغلب در دستـرس است 

و مى تواند یک منبع جایگـزین سلول بنیادین باشد. 
  نرخ  زنده ماندن کلى و  زنده ماندن بدون  تاالسمى در بیماران

 تاالسمى با  اهداکننده  خواهر و برادر سازگار باالترین است.
به طور ویژه، مادر یا پدر بیمار مى تواند  اهداکننده  سلول هاى بنیادین براى 
بچه خود باشند و تنها با حدود 50درصد سازگارى به عنوان  اهداکننده والد 
براى کودك بیمار خود به حساب بیایند. اما 50درصد عدم سازگارى مى تواند 
سبب عوارض جدى و خطرناك در بیمار به دنبال  پیوند شود. مطالعات در 
جریان است و تاکنون برخى دستورات درمانى به وسیله متخصصین این 
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زمینه با هدف کاهش شدت عوارض جانبى، گسترش یافته است که شانس 
بیماران را براى کم شدن عوارض جانبى، افزایش مى دهد. 

نوع  اهداکننده
نرخ کلى بقا 

(درصد)
(2 سال بعد 

از  پیوند)

نرخ کلى بقاى فارغ از 
 تاالسمى (درصد)

(2 سال بعد از  پیوند)

 خواهر و برادر سازگار 
83 ± 9101/0 ± 01/0(تعداد 1061)

اهداکننده هاى مرتبط 
78 ± 8805/0 ± 04/0سازگار (تعداد 127)

68 ± 6811/0 ± 11/0نا سازگار (تعداد 57)
اهداکننده هاى 

77 ± 7703/0 ± 03/0غیرمرتبط (تعداد 210)

موفقیت نتایج  پیوند  مغز استخوان همیشه به تجربه مرکز انجام دهنده 
و شرایط بیمار قبل از  پیوند و دیگر عوامل  پیوند بستگى دارد. بنابراین 
نتایج حاصل براى همه مراکز انجام  پیوند در هر کشورى یکسان نیست. 
درصدهاى ارائه شده در جدول فوق، نرخ موفقیت روش انجام  پیوند  مغز 
استخوان استفاده شده براى درمان  بتاتاالسمى را از مطالعه اى که به طور 
عمده در مراکز با تجربه اروپا انجام شده است را نشان مى دهد. اگرچه، در 
این سال ها، مراکز متخصص و ماهر در دیگر نقاط جهان نیز نتایج موفق 

 پیوند  مغز استخوان نیر در متون علمى انتشار داده اند.
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مراحل  پیوند  مغز استخوان
 آزمایش سازگارى

هنگامى که نتایج اولیه آزمایش هاى خون نشان دهند که  اهداکننده 
و گیرنده HLA سازگار هستنـد، پزشکان آزمایشـی تخصصى کـه 
به عنوان کراس مچ شناخته مى شـود، را انجام مى دهند که مطمئـن 
بشوند هیچ واکنشى به هنگام انتقال سلول هاى خونى  اهداکننده به 
گیرنده  پیوند، ایجاد نمى شود. اگر هیچ واکنشى تولید نشود، فرایند 
 پیوند مى تواند ادامه یابد. در موارد خیلـى نـادر، خـون گیـرنده  پیـوند 
ممکن است خـون HLA سازگاز  اهـداکننـده را در طـول آزمـایش 
کـراس مچ پس بـزند که در این مـوارد پزشکان تصمیـم مى گیـرند 

فرایند  پیـوند را بـراى بیمـار کاندید ادامه ندهنـد.
اهداى سلول بنیادین

سلول هاى بنیادى معموالً از استخوان لگن  اهداکننده سالم (اهداى 
 مغز استخوان) استخراج مى شوند. با این وجود سلول هاى بنیادى 
همچنین مى توانند از جریان خون  اهداکننده مستقیماً با استفاده از 
سوزن (اهداى محیطى) بیرون کشیـده شـوند، کـه کمتـرین روش 
تهاجمى در دسترس حال حاضر است. در موارد خاص و درصورتى که 
کادر اجرایى و روش تخصصى در دسترس باشند، سلول هاى بنیادى 
از طریق خون  بند ناف نوزاد تازه متولد شده حاصل مى شود. در این 
حالت مقدار  سلول هاى بنیادین حاصل ممکن است چالش هایى را 

براى موفقیت  پیوند به وجود آورند.
قطع میلوم  مغز استخوان 

این روش (یـا وضعیت) بیمـار را براى دریافت سلـول هاى بنیادى 
 اهداکننـده آماده مى کند. قبل از انجام عمـل  پیوند، بیمـار تحت یک 
دوره درمانى قرار مى گیرد که  مغز استخوان خود بیمـار را به منظور 
ایجاد فضـاى مناسب و ایجـاد محیط بـراى میـزبانى سلول هـاى 
 اهداکننده از بین مى برد، فرایندى که  به نام قطع میلوم  مغز استخوان 
نامیده مى شود. این فرایند به طور اصلى با استفـاده از  شیمى درمانى 
(داروهایى که  مغز استخوان را نابود مى کنند) یا بعضى اوقات تابش 
(این دیگر در اختالالت غیربدخیم مانند  تاالسمى توصیه نمى شـود) 

انجام مى شود.
 پیوند

سلول هاى بنیادى  اهداکننده در یک روش مشابه با انتقال خون منظم، به 
جریان خون گیرنده انتقال مى یابد. به یک باره در خون گیرنده، سلول هاى 
بنیادى  اهداکننده راه خود را به  مغز استخوان که در استخوان هاى بزرگ 

1

2

3

4
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بدن قرار دارند، پیدا و شروع به تولید سلول هاى خون سالم از جمله 
 گلبول هاى قرمز مى کنند. این روند حدود 3-2 هفته طول مى کشد.

بهبودى
اگر  پیوند موفقیت آمیز باشد، سلول هاى بنیادى  اهداکننده سالم، با 
یک ژن طبیعى بتاگلوبین، فعالیت  مغز استخوان گیرنده را بر عهده 
گرفته و به تولید سلول هاى قرمز سالم براى بقیه عمر بیمار ادامه 
مى دهند. این به این معنى است که بیمار براى  بتاتاالسمى معالجه 

شده و بهبودى مى یابد.
خطرات و عوارض معکوس مرتبط با  پیوند  مغز استخوان

  ،عفونت ها و خون ریزى: در طى فرایند قطع میلوم  مغز استخوان
به دلیل اثرات سمى  شیمى درمانى یا  پرتودرمانى ایجاد مى شوند. تحقیق قابل 
توجهى براى استفاده از  شیمى درمانى "خفیف تر" در حال انجام است که تا 
حد ممکن اثرات جانبى مرتبط با درمان قطع میلوم  مغز استخوان کاهش 

یابد.
  سلول هاى بنیادى :(GvHD) پیوند بافت بر ضدبیمارى میزبان 

اهدا شده به سلول هاى خود بیمار حمله مى کنند زیرا آنها را سلول هاى خارجى 
تلقى مى کنند. GvHD مى تواند حاد (که اغلب کشنده است) و یا مزمن باشد 

که به شدت بر کیفیت زنـدگى بیمـار تأثیر مى گذارد.  
  رد  پیونـد: بدن بیمـار، سلـول هاى اهـدا شـده را رد و به آنهـا حملـه

مى کند. شـانس GvHD یا رد  پیوند زمـانى که اهداکنندگان خواهـر و برادر 
کامًال سازگار نباشند افـزایش مى یابد. براى جلوگیـرى از GvHD و رد 
 پیوند، بیماران براى مدت طوالنى نیاز به مصرف دارو (سرکوب سیستم 
ایمنى) دارند تا با سرکوب سیستم ایمنى بـدن سبب جلوگیـرى از واکنش 
بدن به رد سلول هاى اهدا شده شـوند. با این حال، سـرکوب سیستم ایمنى 
همیشه موفـق نیست و بیمـاران  پیونـد شـده عالوه بر ایـن ممکـن است 
در معرض ایجـاد عـوارض ناخواستـه دیگـرى همچون عفونت ها (به دلیل 

سرکوب سیستم ایمنى) باشند.
  ًدوز نامناسب سلول هـاى بنیـادى از اهداکننـده (معموال

هنگام سلول هاى بنیادى از طریق  بند ناف برداشت مى شود): 
مختلط  جمعیت  تولید  یا  شکست  پیوند  به  منجر  است  ممکن  نیز  این 
 گلبول هاى قرمز که تعدادى از  اهداکننده و برخى سلول هاى قرمز که هنوز 

هم  تاالسمى هستند شود (به این حالت شیمرا گفته مى شود).
  کاهش بارورى: در نتیجه فرایند قطع میلوم  مغز استخوان قبل از

 پیوند رخ مى دهد، زمانى که  شیمى درمانى براى از کار انداختن  مغز استخوان 
خود بیمار انجام مى شود. داروهاى  شیمى درمانى بسیار سمى هستند و 
مى توانند به عملکرد  غدد جنسى یعنى بیضه در مردان و تخمدان ها در زنان 

5
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 آسیب برساند. اسپرم و تخمک ها ممکن است به طور موقت یا براى همیشه 
از بین بروند. عوامل مؤثر بر بارورى نیز عبارت اند از: 1) سن بیمار در سن 
زمان  پیوند (احتمال نابارورى درکودکان زیر 12 سال بیشتر است) و 2) رژیم 

دارویى مناسب.

بارورى
(زن  شده  بیماران  پیوند  از  تقریباً 40درصد  موجود،  اطالعات  طبق  بر 
و مرد) ممکن است به طور عادى وارد بلوغ شده یا از آن عبور کنند، 
به رغم واقعیتى که ممکن است آنها شواهد بالینى از اختالل عملکرد  غدد 
جنسى نیز داشته باشند؛ که سطح  تستسترون در مردان و استروژن در 
زنان پایین است. این یعنى که چه زن و چه مرد بیمار  پیوند شده ممکن 
است عالئم  بلوغ طبیعى را نشان دهند، از جمله بروز خصوصیات جنسى 
ثانویه مانند دیگر بزرگ شدن سینه ها، بیضه ها، رشد موهاى صورت و 
کافى  سطح  به  تاالسمى،  مبتال  بیماران  از  در برخى  خانم ها.   قاعدگى 
در اثر  اضافه بار   گنادوتروپین که مسئول عدم وجود رشد بلوغ احتماالً 
آهن است و قبل از  پیوند  مغز استخوان بیماران از آن رنج مى برند، به ویژه 
در بیماران بزرگسال تر دیده مى شود. این به تأثیر  شیمى درمانى در  غدد 

جنسى اضافه مى شود. 
بیشتـرین گـروه آسیب دیده: زنانـى که بلـوغ را پشت سـر گذاشتـه اند، 
 قاعدگى را تجربه مى کنند، (زنان پس از  قاعدگى) به نظر مى رسد که به اثرات 
مضر فرایند  پیوند بسیار حساس هستند زیرا تاکنون تقریباً در 100درصد آنها 
عدم  قاعدگی ثانویه ( آمنوره ثانویه) گزارش شده است و سطح  گنادوتروپین 
پس از  پیوند افزایش یافته است. بـراى کسـانى کـه در زیر سـن 12 سالگى 

 پیوند مى شوند، حاملگى نادر است.

به طـور کلـى، اطالعـات کمـى در مـورد تأثیـرات دیـررس  پیوند بر 
رشـد و بلـوغ در آینـده موجود اسـت، بـا این وجود کسـب اطالعات 
بیشـتر در ایـن زمینـه در دسـت تحقیـق اسـت. بـارورى یکـى از 
موضوعـات بسـیار مهمى اسـت که باید بـه آن وارد شـده و در اوایل 
زمـان و قبـل از تصمیم گیرى بین پزشـکان معالج و بیمـاران کامًال 

بحـث شـود و بـا هدایـت هر گونـه تصمیم گیـرى انجام شـود.
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توصیه ها
بیمـاران پیونـدى که قصد بـاردارى دارند، باید به خاطر داشـته . 1

باشـند کـه ایـن مـوارد انجـام مى شـود ژن هایشـان تحـت تأثیر 
 بتاتاالسـمى قـرار دارد، بنابرایـن، ایـن بیمارى ممکن اسـت هنوز 

بـه فرزندان شـان منتقل شـود.
توصیه مى شود پزشک معالج با بیماران در مـورد همه گزینه هـا و . 2

نگرانى هایى که در مورد بارورى آنها و تأثیرات منفى احتمالى  پیـوند 
وجـود دارد قبـل از شـروع روش صحبت کنند.

بیماران در سـن بلوغ، افـراد مسن و همچنین خانـواده آنهـا بایـد . 3
قبل از  پیوند در مورد خطـرات بارورى که به دنبال  پیوند وجود دارد به 

منظور اتخاذ تصمیم عاقالنه و سنجیده آگاه شوند.  
بیمـاران در سـن بلوغ و افـراد بزرگسـال (و همچنیـن خانـواده . 4

آنهـا) بایـد درباره بارورى و گـزینه هـاى حفظ در دستـرس، قبـل 
از شـروع درمان  پیوند کامًال توسط پزشکان معالج خود آگاه شوند.

 گزینه هـاى حفـظ بـارورى ممکن اسـت شـامل ذخیره اسـپرم یا 
تخمـدان به صـورت فریز در دماى بسـیار سـرد باشـد. 

گزینه هـاى حفـظ و نگهدارى بـارورى دیگرى  بـراى بیماران زن 
و مـرد قبـل از یا در زمان بلـوغ وجود دارد. ایـن گزینه ها هنوز هم 
آزمایشـى محسـوب مى شـوند، اما بیمـاران با این حال بایـد آنها را 

با پزشـکان معالج خود در میـان بگذارد.
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درمان پس از  پیوند

پس از  پیوند  مغز استخوان، بیمار نیاز دارد:
  توسط متخصص خـون (مطابق پروتکل هاى بین المللى)، پیگیرى

دقیق و تخصصى انجام دهـد. ایـن به ایـن دلیـل است که GvHD (کـه 
عامل اصلى مرگ در بیماران مخصوصـاً آنهایى که در کشورهاى در حال 
توسعه زندگى مى کنند است) ممکن است پس از مرخص شـدن بیمار از 

بیمارستان ظاهر شود.
  بـه درمان  آهـن زدا ادامه دهد تا آهن سـمى موجـود که قبل

از  پیونـد در بـدن آنها جمع شـده اسـت را دفع کنـد. آهن زدایى از طریق 
عـوض کـردن خـون (وریـدى) یـا از طریـق، داروهـاى چنگک کننـده 
آهـن بسـته بـه میـزان فریتیـن موجود در خـون بیمـار مى توانـد انجام 
شـود. پزشـک معالـج، بیمار را ارزیابـى مى کند و تصمیـم مى گیرد کدام 

گزینـه براى او بهترین اسـت.
  بـه نظـارت کامـل و قابـل اعتمـاد بدن خـود (بـر طبق

دسـتورالعمل هاى بین المللى) بـراى جلوگیرى از عـوارض بیمارى ادامه 
دهیـد. بـراى مثـال، بیمـارى قلبـى یا غـدد درون ریـز که قبـل از  پیوند 
ایجـاد شـده اسـت هنوز هم باید باشـد، بنابرایـن پس از  پیونـد هم باید 

به طـور دقیق درمـان ادامـه یابد.

در هر صورت، بیمار باید در تمام طول زندگى خود با دقت مورد نظارت 
قرار گیرد.



 پیـوند  مغـز استخـوان (BMT) در  بتـاتاالسمـى

15

سؤال هاى مکرر پرسیده شده
پنـج سـؤال متـداول توسـط دکتـر پیتـرو سـودانى، بنیانگـذار و علمـى 
درمـان  تاالسـمى، هماهنگ کننـده  پیوند  مغز اسـتخوان براى  تاالسـمى 

(سـودانى، 2019)
http://www.curethalassemia.org/faq

 سؤال هاى عمومى

آیا درمان قطعى براى   تاالسمى ماژور وجود دارد؟
بلـه، تـا به امروز و تـا روش هاى جدید درمانى (که در راه هسـتند) 
به طـور کامـل و رسـماً توسـط آژانـس دارویـى اروپـا (EMA) و 
سـازمان غـذا و داروى (FDA)، داراى مجـوز (مجـاز) شـده اند و 
 پیونـد  مغـز اسـتخوان تنهـا روش درمـان قطعـى براى  تاالسـمى 
اسـت کـه در صـورت موفقیت آمیـز مى توانـد منجر به نیاز شـدن 

بیمـار  تاالسـمى از  تزریق خون شـود.

فرزنـد مـن  بتاتاالسـمى مـاژور دارد، آیـا او قابـل 
درمـان اسـت؟

ممکن است فرزند شما با  پیوند  مغز استخوان (بدون  تزریق خون 
بیشتر) درمان شود. بهترین اهداکنندگان بالقوه براى  پیوند، برادران 
و خواهران بیمار بوده و متخصصان باید بیمار را بررسى کنند و 
وضعیت بالینی او قبل از شروع درمان بحث کرده و هر گونه برنامه 

ریزى الزم را ترتیب دهند. 

کودك من،  خواهر و برادر سازگار یا تطبیق یافته ندارد. 
براى درمان وى از  تاالسمى و انجام  پیوند  مغز استخوان 

چکار مى توانیم کنیم؟
  :این گزینه هاى دیگرى است که شما دارید
  الف) مى توانید یک  اهداکننده در بانک اهداى  مغز استخوان

پیدا کنید. معموًال 6-3 ماه زمان مى برد و هزینه دارد. مراکز و 
کارشناسانى وجود دارند که مى توانند براى جستجوى شما به دنبال 

 اهداکننده کمک کنند.
  .ب) گاهى اوقات مادر  اهداکننده سازگار است
  ج) حتى اگر مادر کامًال سازگار نباشد، مى توان از او به عنوان

 اهداکننده براى گزینه هاى ب) و ج) استفاده کرد.
پیشنهاد مى کنیم براى هر دو والدین (گاهى پدر هم مى تواند به عنوان 

1

2

3
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 HLA اهداکننده استفاده شود) یک آزمایش خون ساده به نام نمونه گیرى 
انجام دهید و ببینید چگونه با HLA بیمار مطابقت دارد.

من تمام اطالعات عمده مـربوط بـه پسـرم را کـه بـه 
 تاالسمى مبتال است به شمـا داده ام. آیا شما پیشنهاد 

مى کنید  پیوند  مغز استخوان انجام دهید؟
  از نظر اخالقى نمى توانیم به شما بگوییم که چه کارى انجام

دهید. تصمیم شخصى شما (والدین) و در موارد بزرگساالن، 
خود بیمار است، پس از دریافت و درك اطالعات مربوطه، فرایند 
کلى از یک منبع قابل اعتماد پزشکى این تصمیم را اتخاذ کند. 
نقش جامعه پزشکى این است که تمام حقایق و موارد دیگر را 
به بیمار (یا والدین او) ارائه دهد و خطرات، همان طور که در 
مراجع منتشر شده بین المللى مستند است، ارائه کند. اما تصمیم 
نهایى شما باید با توجه به شرایط خود بیمار (یا والدین او) و درك 
تمام پارامترها از جمله کشورى در آن زندگى مى کنید، سیستم 
مراقبت سالمت، هزینه، تجربه مرکز و خطر / سود، براساس 
سن بیمار، وضعیت بالینى و کیفیت مراقبت خانواده بیمار در 

طول زندگى او گرفته شود. 

چـرا بایـد  پیونـد را بـراى درمـان  تاالسـمى خـود 
انتخـاب کنـم؟

متخصصـان  پیوند مى گویند دالیل خـوب زیادى وجـود دارد. این 
http://www. دالیـل را مى توانید در وب سـایت هاى مرتبط ماننـد
curethalassemia.org/faq کـه شـامل 115 سـؤاالت متداول 
اسـت که توسـط دکتر پیترو سـودانى، بنیانگذار و هماهنگ کننده 
علمى درمان  تاالسـمى آماده شـده اسـت، بخوانیـد. در عین حال، 
باید در مورد تمام اطالعات جدید به روز باشـید، در مورد پیشـرفت 
و پیشـرفت پزشـکى/ دارویى و پیشـرفت در حوزه درمان و درمان 

 تاالسـمى که در واقع مى تواند براى مورد شـما مناسـب باشـد.

شـما ممکن اسـت قبل از تصمیم گیرى به تمام این اطالعات نیاز داشـته 
باشـید. لطفـاً بـا پزشـک معالج یا مشـاوران پزشـکى  تاالسـمى مشـورت 
کنید. فدراسـیون بین المللى  تاالسـمى (TIF) براى ایـن اطالعات بهترین 
و مناسـب ترین گزینه را در وب سـایت فدراسـیون بین المللى  تاالسمى که 
به طـور مرتـب بـه روز مى شـود و منبـع معتبرى را تشـکیل مى دهـد براى 

شـما فراهم کرده اسـت.

5

4
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انتشارات فدراسیون بین المللى  تاالسمى 
https://thalassaemia.org.cy/

فدراسیون کارایسکیو/ مرکز ثبت  اهداکننده  مغز استخوان
https://karaiskakio.org.cy/bone-marrow-donor-
registrymain/ lang=en

مرکز ثبت  بند ناف اروپا
http://www.eurocord.org/eurocord-registry.php

انجمن جهانى  اهداکننده مغزاستخوان
https://www.wmda.info/

برنامه ملى  اهداکننده  مغز استخوان سازگار
https://bethematch.org/

گروه  پیوند  مغز استخوان و خون آسیا – اقیانوسیه
https://www.apbmt.org/about

مرکز ثبت  مغز استخوان آفریقاى جنوبى
https://www.westerncape.gov.za/general-publication/
southafrican-bone-marrow-register

شبکه خون اروپا
https://www.eurobloodnet.eu/

 سایت هاى مفید
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عکس برنده مقام اول روز جهانى  تاالسمى سال 2014
دیگر کتاب هاي انتشارات فدراسیون بین المللى  تاالسمى 

 ژن درمانى در  بتاتاالسمى
 مطالعات بالینى در  بتاتاالسمى
 درمان  آهن زدا و پیگیرى آن یا بار آهن اضافى در  بتاتاالسمى
 بیمارى هاى کبد در  بتاتاالسمى
 آزمایش ام آرآى در  بتاتاالسمى
 نظارت مؤثر اندام هاى بدن در  بتاتاالسمى
 ایمنى خون در  تاالسمى و دیگر ناهنجارى هاى خونى
 پیشگیرى از  تاالسمى و دیگر ناهنجارى هاى خونى
  داروهاى نوین و اثربخشى آنها در پاتوفیزیولوژى و مدیریت درمان

 تاالسمى 
خالصه برنامه هاى آموزشى تیف

فدراسـیون بین المللى  تاالسـمى (TIF) یک برنامه آموزشـى شـناخته شده 
بین المللـى را بـا هـدف تأمیـن مادام العمـر فرصت هـاى آمـوزش بـراى 
متخصصـان مراقبت هاى بهداشـتى، بیماران و خانواده هـاى آنها و افزایش 

آگاهـى در بیـن سیاسـت گذاران و عموم جامعه توسـعه داده اسـت.
 این شامل:

کنفرانس و کارگاه آموزشى (ملى، منطقه اى، بین المللى). 1
فلوشیپ هاى تخصصى و بورس تحصیلى. 2

الف) برنامه کمک هزینه تحصیلى رنزو گاالنلو
TIF ب) مربى گرى

یادگیرى الکترونیکى. 3
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TIF الف) اکادمى الکترونیکى
- دوره هاى درسى الکترونیکى براى بیمار/ خانواده بیمار

- دوره هاى درسى الکترونیکى براى متخصصان سیستم هاى 
بهداشتى درمانى

ThaliMe ب) اپلیکیشن
TIF ج) کتابخانه دیجیتال

TIF چند کلمه در مورد فدراسیون بین المللى  تاالسمى
فدراسـیون بین المللى  تاالسـمى یک سـازمان غیردولتى اسـت 
که در سـال 1986 توسـط تعداد کمـى از بیمـاران و خانواده هاى نماینده 
ملـى انجمـن  تاالسـمى در قبـرس، یونـان، انگلیـس، ایـاالت متحده و 
ایتالیا، تأسـیس شـده اسـت. کشـورهایى که ایـن بیمارى به عنـوان یک 
بیمـارى موضوع مهم براى بهداشـت عمومى و برنامه هاى اول شـناخته 

شـده اند و بـراى پیشـگیرى و مدیریـت مورد توجه واقع شـده اسـت.
ماموریـت آن بهبـود بقـا و کیفیت زندگـى بیماران مبتال به  تاالسـمى 
ظرفیت سـازى  و  حمایـت  آمـوزش،  از:  پشـتیبانى  و  ارتقـاء  طریـق  از 
بیمـاران و خانواده هـاى آنهـا برنامه هـاى آگاهـى و آموزش بـراى جامعه 
همـکارى بـا سـالمت ملـى، منطقـه اى و بین المللـى مقامـات بـا هدف 
(الـف) اولویت بندى  تاالسـمى در برنامه هاى ملى، بهداشـتى منطقه اى و 
بین المللـى؛ (ب) توسـعه و اجـراى برنامه هاى خاص کنترل، پیشـگیرى 
و مراقبـت جامـع بیمارى هـاى ملى بـراى مؤثـر بـودن آن و برنامه هاى 
تحقیقاتـى و مطالعـات متمرکز بر درمـان کامل نهایـى؛ (ج) وضع کردن 
دسترسـى برابر هر بیمار مبتال به  تاالسـمى خدمات سـالمتى و خدمات 
مراقبت هـاى اجتماعـى بـا کیفیت باال از طریق سیسـتم هاى بهداشـتى 

بیمـار محـور، ارائه مى شـود.
چشـم انداز آن ایجاد دسترسـى مسـاوى هر بیمار مبتال به  تاالسـمى 
بـه خدمـات بهداشـتى و درمانـى بـا کیفیـت بـاال ارائـه مى شـود کـه از 
طریـق آنهـا انجام مى شـود سیسـتم هاى بهداشـت و درمان واقعـاً بیمار 

محور.
چگونه مى توانید مشارکت کنید: 

https://thalassaemia.org.cy/education/



 پیـوند  مغـز استخـوان (BMT) در  بتـاتاالسمـى

20

ا
12 آزمایش سازگارى 
14 ,7 ,6 ,2 ,1 آسیب 
1 آلفاگلوبین 
15 آمنوره ثانویه 
21 ,17 ,7 ,2 آهن زدا 
6 آهن زداى نامنظم 
1 اریتروپویتین 
15 اضافه بار آهن 
4 ,2 ,1 اکسیژن 

 11  ,10  ,9  ,8  ,7  ,6  ,5 اهداکننده4, 
20 ,19 ,18 ,13 ,12

ب
4 بافت نرم 
بتاتاالسمى1, 2, 4, 11, 13, 16, 18, 21
1 بتاگلوبین ناقص 
7 ,6 بزرگى کبد 
15 بلوغ طبیعى 
20 ,13 ,12 ,5 بند ناف 
به نام قطع میلوم مغز استخوان    12

پ
13 پرتودرمانى 
 پیوند 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
14,15,16,17,18,19,20 

ت
  11 ,9  ,7  ,6  ,5  ,3  ,2  ,1 تاالسمى  
23 ,21 ,20 ,19 ,18 ,15 ,13 ,12
تاالسمى ماژور             1, 2, 3, 18
1 تترامرهموگلوبین بالغ 
18 ,5 ,2 تزریق خون 
15 تستسترون 

ج
1 جهش یافته 

خ
7  HLA خصوصیات
18 ,11 ,9 خواهر و برادر سازگار 
5 ,4 ,3 ,1 خون ساز 

ز

9 ,3 ,1 زنده ماندن 
ژ

5 ژن معیوب 
س

سلول هاى بنیادین1, 3, 4, 5, 7, 10, 12
5 سمیت سلولى 

ش
15 ,14 ,13 ,12 ,5 شیمى درمانى 

غ
15 ,14 غدد جنسى 

ف
2 فرایند زیستى 
7 ,6 فیبروز کبد 

ق
15 قاعدگی ثانویه 
15 قاعدگى 

ك
2 ,1 کم خونى 

گ
1 گلبول سازى 
13 ,2 گلبول هاى قرمز 
1 گلوبین بتا 
15 گنادوتروپین 

ل
1 لیز شدن 

م
4 متابولیسم 

استخوان1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  مغز 
20 ,19 ,18 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11

ن
9 ,1 ناهنجارى خونى 

ه
4 ,2 ,1 هموگلوبین 


