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Anemi 

• Halk arasında kansızlık olarak bilinen durumdur. 
Kandaki kırmızı kan hücreleri ve bunların içinde 
bulunan hemoglobinin azalmasıdır. Anemi, 
hemoglobinin erkeklerde 13 gr/dl, kadınlarda 12 
gr/dl, gebelerde 11 gr/dl altı olarak tanımlanır. 

• Anemi sebepleri arasında en sık 
• alyuvar yapımının normalin altında oluşu 
• ya da alyuvar yıkımının ve kaybının normalden fazla 

olması vardır. 
• Kalıtsal bazı kan hastalıklarında şekli bozuk 

alyuvarların yapılıyor olması yer alır.
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Anemiler

• Alyuvar yapımının normalin altında oluşunun en sık 
sebebi demir eksikliğidir. 

• Demir eksikliği anemisi toplumda en sık görülen anemi 
türüdür. 

• B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği de anemi yapar 
(Megaloblastik anemiler).  

• Kalıtsal kan hastalıkları arasında ise özellikle Türkiye gibi 
Akdeniz ülkelerinde en sık görülen hastalık Talasemidir. 

• Beta talasemi tipine Akdeniz Anemisi de denir.

• Demir eksikliği ve talasemiler hipokrom mikrositer
anemilerdir.    
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Anemiler

• Beta talasemi,  sık olmasının yanı sıra taşıyıcıların 
saptanması, genetik danışma ve doğum öncesi 
tanı konabilmesi nedenleriyle önlenebilir bir 
hastalıktır ve bu nedenlerle de Halk Sağlığı 
açısından önemli bir hastalıktır.  

• Demir eksikliği anemisi ise,  beslenmenin 
düzenlenmesi, eksikliğin erken saptanarak demir 
ve folik asit preparatlarının verilmesi ile 
korunulabilir bir hastalık olduğu için Halk Sağlığı 
açısından önemlidir.  
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Demir Eksikliği Anemisi 
Epidemiyoloji

• Dünyada ve Türkiye’de en sık görülen anemi 
türüdür ve dünya nüfusunun dörtte biri demir 
eksikliği anemisinden etkilenmektedir. 

• En yüksek prevalans bebekler ve gebe 
kadınlardadır, bunu doğurganlık çağındaki 
kadınlar izlemektedir. Yaşlılarda da sıktır.

• Erişkinlerde demir eksikliği anemisi %1-2, 65 
yaş üzerinde %12-17 oranındadır. 
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Demir ihtiyacı artması

• kan kaybı (gastrointestinal sistem), 

• kanama diyatezi, 

• solunum sisteminden olan kanamalar,

• ürogenital sistem kanamaları, 

• sık tekrarlanan tetkikler sonucu veya kan bağışları ile, 

• bebeklerde, çocuklarda ve adolesan çağda hızlı 
büyüme ile, 

• ayrıca gebelik, doğum ve laktasyonla artar. 
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Demir alımında yetersizlik

• Malabsorbsiyon (helicobacter pylori ilişkili 
otoimmün gastrit, subtotal gastrektomi, çölyak
hastalığı, sık antiasit ve proton pompa inhibitörü 
kullanımı) sonucu ortaya çıkar.

• İntravasküler hemoliz ve hemoglobinüri de 
anemiye neden olabilir (Hemolitik anemi). 

• Plazma hepsidinin arttığı tmprss6 gen mutasyonu 
ve demir transporter enzimindeki genetik 
defektte de demir emilimi ve kullanımı bozuktur. 
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Klinik

• solukluk, 
• çarpıntı, 
• çabuk yorulma,
• glossit , 
• stomatit,
• disfaji, 
• Pika (toprak yemek) , 
• Pagofaji (buz yemek), 
• huzursuz bacak sendromu
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Demir Eksikliği Anemisi
Epidemiyoloji 

• Demir eksikliği anemisi sorunu beslenme 
yetersizliğinin daha yüksek olduğu gelişmekte 
olan bölgelerde daha sıktır. Ancak, gelişmiş 
ülkelerde de demir eksikliği anemisi bir 
sorundur.

• DSÖ’ne göre gelişmekte olan ülkelerdeki  
kadın ve çocukların %50’sinde, erkeklerin ise 
%25’inde demir eksikliği anemisi vardır. 
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Demir Eksikliği Anemisi
Epidemiyoloji 

• Türkiye’de 0-5 yaş grubu çocukların ortalama 
% 50’sinde, 

• okul çağı çocuklarının % 30’unda, 

• emzikli kadınların % 50’sinde demir eksikliği 
anemisi görülmektedir. 

• Demir eksikliği anemisinin nedenleri en sık kan 
kaybı, kötü beslenme, yeterli demir emiliminin 
yapılamamasıdır. 
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Demir eksikliği anemisi kontrolü

• Demir eksikliği anemisinin kontrolünde beş temel 
uygulama önemlidir. Bunlar, 

• 1-Anemi prevalansının saptanması, 
• 2-Halkın beslenme eğitimi, 
• 3-Demir desteği yapılması, 
• 4-Viral,  bakteriyel ve paraziter hastalıkların 

kontrolü,
• 5-Demirle besinlerin zenginleştirilmesi önlemleri 

(un ferröz sülfat veya ferröz fumarat ile 
zenginleştirilmelidir ).
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Demir eksikliği anemisi kontrolü

• Bebeklik ve çocukluk döneminde demir 
eksikliği anemisinin önlenmesi ve kontrolü 
mutlaka gereklidir. Doğumda bebek  ilk 6 aya 
kadar yetecek demir deposuyla doğmakta ve 
6. aydan sonra yanlış beslenmeye bağlı olarak 
yavaş yavaş depoları azalmaktadır. 
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Demir eksikliği anemisi kontrolü

• Bebeğin bir yaşında doğumdaki vücut 
ağırlığının üç katına, demir depolarının iki 
katına ulaşması beklenir. 

• Anne sütünün 100 ml sinde 0,8 mg demir 
bulunur ve bu demirin emilimi % 50 dir. 
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Bebeklik ve çocukluk döneminde anemiye 
neden olan başlıca etmenler şunlardır:

• Tek başına anne sütünün 6 ay süre ile verilmemesi, ek besinlere 
6. aydan önce başlanması,

• Ek besinlere 6. aydan itibaren  başlanmaması, bilgisizlik nedeni 
ile demir kaynağı yiyeceklerin zamanında yeterli olarak 
verilmemesi, verilen besinlerin de biyo yararlılığının düşük 
olması,

• Hızlı büyümeyle artan demir ihtiyacının karşılanamaması,
• Bebek doğduğunda demir depolarının yetersiz olması (düşük 

doğum ağırlığı, doğumda plasental kan geçişi tamamlanmadan 
umblikal müdahale gibi nedenlerle)

• Çocuk beslenmesinde çayın yer alması, diyette fitatların, tanenin, 
oksalatın  yüksek olması, etin diyette çok az bulunması veya hiç 
bulunmaması, C vitamini alımının yetersiz olması.
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Demir içeren yiyecekler

• Karaciğer, kırmızı et, tavuk ve balık eti (hem demiri: 
hayvansal kaynaklı demir)

• Yumurta (fosfotin demir emilimini azaltır)
• Üzüm ve pekmez
• Kuru baklagiller (suda bekletilmeleri fitatların

etkisini azaltır)
• Kuru kayısı, kuru üzüm, kuru dut  gibi kuru 

meyveler (non hem demiri: bitkisel kaynaklı demir)
• Yeşil yapraklı sebzeler ( ıspanak, pazı )
• Fındık, fıstık ve susam
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Fitat içeren gıdalar

• Tam tahıllar ve baklagiller non-hem demir (bitkisel 
kaynaklı demir) emilimini olumsuz etkileyen, fitat
denilen bileşikler içerir. Tam tahıllar ve baklagiller 
dışında bu bileşik fındık, tohumlar, ekmek, pirinç, 
bezelye, tahıl ve soya ürünlerinde bulunabilir. 

• Tam tahıllar ve baklagiller gibi fitat içeren gıdalar aynı 
zamanda non-hem demirin çok önemli kaynaklarıdır. 
Yani tüketimleri aynı zamanda demir alımını da 
arttırdığı için çok önemli bir eksikliğe neden olmaz.
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Tanen

• Kahve ve çayda “tanen” adı verilen bir bileşiğin 
varlığı nedeniyle, demir emilimi bozulabilir. 

• Çay ve kahveden başka tanen içeren diğer 
içecekler kırmızı şarap, elma suyu ve biradır. 

• Ancak demirden zengin bir yemekten iki saat 
önce ve sonrasına kadar bu içecekleri 
içmeyerek onların inhibitör etkilerinden 
korunulabilir.
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Oksalat

• Ispanak non-hem demir açısından çok zengindir 
ancak okzalatlar içerir. Bu ıspanakta çok fazla 
demir olmasına rağmen neden az emildiğini 
açıklar. 

• Ancak okzalatların etkilerini et ve portakal, brokoli 
gibi C vitamini yönünden zengin gıdalar ile birlikte 
tüketerek engelleyebiliriz. 

• Ispanağa ek olarak oksalatlar pancar, lahana, çay, 
çikolata, fesleğen, maydanoz ve kekikte de 
bulunabilir.
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Demir emilimini etkileyen yiyecekler

• Demir emilimini engelleyen yiyecekler: Çay, 
kahve, süt ve süt ürünleri, ıspanak, mısır, 
buğday, bazı ilaçlar.

• Demir emilimini arttıran yiyecekler: Vit C 
içeren gıdalar, et, balık, et dışındaki besin 
maddelerinde bulunan aminoasitler (yapraklı 
sebzeler, yumurta, süt vb) .

• Standard bir diyet 10-15 mg demir içerir.

• Bunun yanlızca 1-1.5 mg’ı emilir.
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Yiyeceklerin Demir İçeriği
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Yiyeceklerden Demir Emilimi

Pizarro et al. (1989) Nutricion. CEFELANYD, Santiago; 115 
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Çay ve Süt
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Türkiye’de Demir Eksikliği Anemisi Kontrolu

• Demir Gibi Türkiye Projesi Genelgesi 2004 / 21

• Sayısı:21

• T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü , 19 Şubat 
2004, ANKARA

• Sayı : B100AÇS0140000 Konu :Demir Gibi Türkiye Projesi 

• Bilindiği üzere ülkemizde tüm ölümlerin yaklaşık yarısı 5 yaş altı çocuk grubunda 
görülmekte ve bunların temelinde malnütrisyon ve malnütrisyon nedeniyle ağır seyreden 
hastalıklar yer almaktadır. Yine bu yaş grubunda, büyüme ve gelişme geriliği, anemi, 
vitamin yetersizlikleri, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri gibi beslenme sorunları 
görülmektedir. Tüm yaş grupları için yaşamsal önem taşıyan demir eksikliği anemisi, genel 
olarak 0-5 yaş grubundaki çocukların ve gebelerin ortalama %50'sinde karşımıza 
çıkmaktadır.

• Bu önemli halk sağlığı sorununun çözümü için Bakanlığımız ülke düzeyinde; toplumun 
demir yetersizliği konusunda bilinçlendirilmesi, bebeklerin ilk 6 ay anne sütü almasının ve 
6. Ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek, emzirmenin 2 yaşına kadar 
sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe proflaktik amaçlı ücretsiz demir desteği 
sağlanması, 13-24 ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi önerilmesi amacıyla “Demir 
Gibi Türkiye» projesini başlatmıştır. 23
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DEMİR GİBİ TÜRKİYE PROJESİ

• Bu proje demir eksikliğine bağlı olarak ortaya 
çıkan sağlık problemlerini en az düzeye 
indirmek amacıyla “Emzirmenin Korunması, 
Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir 
Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi Ve 
Kontrolü” için başlatılmıştır. 
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Demir eksikliği anemisi

• DSÖ’ ne göre,  6 - 60 ay çocuklarda ve gebe 
kadınlarda Hemoglobin < 11 g/dl, ve Htc < %33 
ise demir takviye tedavisi başlanır 

• Demir eksikliği anemisi, eritrosit mikrositozu
(MCV <80 fL), hipokromi durumu ve düşük serum 
ferritini ile doğrulanmalıdır (Sınır değer 12-15 
mg/L). <15 --- Tanı koydurucu

• 15-50 --- Olası demir eksikliği (DE)

• 50-100 --- DE olasılığı var

• >100 --- DE olasılığı yok
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Demir eksikliği anemisi

• Total demir bağlama kapasitesi artmış, 
transferrin saturasyonu %15 altında olmak 
üzere azalmıştır. 

• Ferritin akut faz reaktanı olduğundan kronik 
hastalık anemisi, malignitede de artabilir. CRP de 
bakılmalıdır. Ayrıca serum transferrin reseptör 
(stfR) artmıştır. stfR/ferritin indeksi > 2 ise demir 
eksikliği anemisi, < 1 ise kronik hastalık anemisi 
düşünülür.
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Demir eksikliği anemisi

• Transferrin kanda demir taşıyan bir proteindir. 
Total demir bağlama kapasitesi kandaki 
transferrinin ne kadarının demiri taşıdığını 
ölçer. Demir eksikliği anemisi varsa demir 
içermeyen transferrin yüksek bir düzeyde 
bulunacaktır.

• Demir tedavisi denemesinin sonucunu izlemek 
bir diğer tanı yöntemidir. 
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Demir Eksikliği Anemisi

• Demir gibi Türkiye projesi kapsamında 4. ayını doldurmuş 
her bebeğe 10 mg/gün dozla ağızdan (4 damla bir seferde) 
6 ay süre ile, ücretsiz demir preparatı başlanır. Ferro Sanol
damla (Günde 9 damla, bir şişe üç aylık kullanıma yetiyor), 
Ferrum damla Bir şişe 5 aylık kullanım için yeterli oluyor. 

• Her gebe kadına 3. ayın sonunda 100 mg demir + 350 mcg
folik asit reçete edilir. 

• Erişkinlerde günlük 100-200 mg demir preparatı doz 
yeterlidir. 

• Demir eksikliği anemisi, eritrosit mikrositozu (MCV <80 fL), 
hipokromi durumu ve düşük serum ferritini ile 
doğrulanmalıdır (Sınır değer 12-15 mg/L). 
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Demir gibi Türkiye Projesi

• Prematür veya 2500 gr.’ın altında ağırlıkla 
doğmuş bebeklere, 4. ayında daha önce 
başlanmamışsa (2 mg/kg/gün dozla ve günde 
bir kez, 5-6 ay süre ile) demir preparatı 
başlanır.
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Demir gibi Türkiye Projesi

• 12-24 ay arası palmar soluklukla 
şüphelenilerek, Hb ölçümü ile anemi tespit 
edilen her bebeğe demir preparatı 
(3mg/kg/doz, 3 ay süre ile) reçetelenir.
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Demir gibi Türkiye Projesi

• Anemi tedavisi verilen bebekler ilaç 
başlandıktan 1 ay sonra takip edilir, anemisi 
varsa sevk edilir yoksa tedavisinin devamı 
sağlanır.

• 4 aydan büyük,   Hb değeri 7 gr’ dan, Htc
değeri % 21’ den düşük tespit edilen her 
küçük bebek ve çocuk hastaneye acil sevk 
edilir. 
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Sağlık Bakanlığı Anemi Tedavisi

• Demir preparatı ile olan tedavide en iyi emilim 
ilk hafta olmaktadır. Hemoglobin 
konsantrasyonu normale döndükten sonra 
serum ferritin düzeyi 30 mikrogram/dl ye, ya 
da depo demir miktarı 250-300 mg’a çıkana 
kadar, iki-üç ay tedaviye devam etmek 
gerekmektedir. 
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• Doğurganlık çağında kadınlarda ise eğer anemi prevalansı < 
% 40 ise günde 60 mg (elemental) demir ve 400 mcg folik
asit içeren tabletlerin kullanımı ile 6 ayda hemoglobin 
düzeylerinin yükseldiği ülke deneyimlerine dayalı olarak 
vurgulanmaktadır. 

• Eğer anemi prevalans >%40 ise gebelikte 6 ay ve 
postpartum 3 ay süre ile tabletlerin kullanılması 
önerilmektedir.   

• Suplemantasyon için çocuklarda prevalans bilinmiyor ise 
gebe kadınlardaki prevalans temel gösterge olarak 
kullanılabilmektedir. 

• Ek olarak vitamin A, çinko ve riboflavin desteklerinin de 6-
18 aylık dönem için göz önüne alınması gerekmektedir.
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Talasemiler, Beta Talasemi

• Ailesel, genetik bir defekt sonucu hemoglobini 
oluşturan globin zincirlerinden birinin yapımında 
yetersizlik veya bozukluk oluşursa talasemi ortaya 
çıkar. 

• Globin zincirlerinden hangisi sentezlenemiyorsa 
veya hangisinin sentezi azalmışsa talasemi onun 
adıyla anılır. Örneğin beta globin sentezindeki 
değişiklik beta talasemi hastalığına, alfa globin
sentezindeki değişiklik alfa talasemiye neden olur.
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• Dünyada her yıl en az 365.000 talasemi hastası doğmakta ve 
tedavi görmektedir. Türkiye’de yaklaşık 1.300.000 talasemi
taşıyıcısı ve 4.500 kadar talasemi hastası vardır.

• Türkiye’de taşıyıcı sıklığı % 2,1  (1.300.000 taşıyıcı) dir. 
Taşıyıcılığa Talasemi Minör de denir. Talasemi Hastasına da 
Talasemi Major denir. 

• Türkiye’de her 50 kişiden biri (Antalya, Adana ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde her 10 kişiden biri) bu hastalık için 
taşıyıcıdır. 

• Beta talasemi taşıyıcılığı Antalya’da %13, Edirne’de %6,4, 
Urfa’da %6,4, Aydın’da %5,1, Antakya’da %4,6, İzmir’de %4,8, 
Muğla’da %4,5, İstanbul’da %4,5tir.  Akdeniz, Ege ve Trakya 
bölgeleri taşıyıcılığın yüksek olduğu bölgelerdir. 

• Taşıyıcı kişiler hafif kansızdır, demir tedavisinden yarar 
görmezler.
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Talasemi Taşıyıcılığı Tanısı

• Tam kan sayımı ve hemoglobin elektroforezi ile 
tanı konur. HLPC (Yüksek basınçlı sıvı 
kromatografisi), PCR (moleküler zincir tepkimesi) 
de yapılabilir. 

• Tam kan sayımında hemoglobin ve MCV değerleri 
düşüktür. Hemoglobin elektroforezinde ise A2 
ve/veya F yüksekliği söz konusudur. 

• Normalde A1 Hb %97-98, A2 Hb % 2-3, Fetal Hb
<%1 dir. 
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Dünyada Talasemi

39

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünyada talasemi ve anormal hemoglobin taşıyıcı sıklığı 
%5,1’dir ve yaklaşık 250 milyon taşıyıcı vardır. 
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Hemoglobin bozukluklarının tropikal ülkelerin 
birçoğunda yaygın görülmesinin ön önemli 
nedeni heterozigotların malaryadan korunması 
nedeniyle oluşan doğal seleksiyondur. 
Ayrıca akraba evliliğinin yaygın görüldüğü 
bölgelerde resesif geçişli kalıtsal hastalıkların 
sıklığı artmaktadır 



• Türkiye'de talasemi ile ilgili çalısmalar 1957 
yılında Muzaffer Aksoy tarafından 
başlatılmıştır. Çavdar ve Arcasoy tarafından 
talasemi sıklığını gösteren ilk çalışmalar 
yapılmış ve Türkiye için hastalığın taşıyıcılık 
oranı %2,1 olarak bildirilmiştir. Ülkenin farklı 
bölgelerinde farklı görülme oranları 
belirlenmiştir(%0,6-12 arasında). 
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Dünyada

• Beta talasemi prevalansı Akdeniz ülkeleri, Orta 
Doğu, Asya, Güneydoğu Çin, Uzak Doğu ülkeleri 
yanı sıra Kuzey Afrika kıyıları ve Güney Amerika’da 
yüksektir. 

• En yüksek taşıyıcı sıklığı Kıbrıs (%14), Sardunya 
(%10,3) ve Güneydoğu Asya’da rapor edilmiştir 
(13). T

• Tüm dünya nüfusunun %1,5’i dolayında (80-90 
milyon kişi) beta talasemi taşıyıcılığı olduğu 
tahmin edilmektedir. 
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Talasemi taşıyıcılığında alyuvarların 
mikroskobik görüntüsü
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Sağlıklı alyuvarların mikroskobik 
görüntüsü
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Talasemi Major

• Akdeniz anemisi olarak da bilinir. 3–4 aylıkken 
başlayan, sürekli kan nakli gerektiren çok ciddi bir 
kan hastalığıdır. Bu çocuklar kendileri için gerekli 
hemoglobini yeterli miktarda yapamazlar. 

• Halsizlik, solgunluk iştahsızlık, huzursuzluk, 
karaciğer-dalak büyümesi sonucu karın şişliği, sık 
sık ateşlenme iskelet sisteminde değişiklik, yüz ve 
kafa kemiklerinden başlayarak kemiklerde 
değişiklik ve tipik bir yüz görünümü ortaya çıkar.
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• -Soluk ve cansız bir görünüm 

• -Zayıf iştah 

• -Koyu idrar (kırmızı kan hücrelerinin yıkının 
bulgusudur) 

• -Büyüme  pubertede gecikme 

• -Sarılık (deri veya göz akı sarımtırak bir renk alır) 

• -Dalak, karaciğer ve kalpte büyüme 

• -Kemik sorunları (özellikle yüz kemikleri) 
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• Bu hastalar hayatları boyunca düzenli tedavi görmek 
zorundadırlar. Uygulanan tedaviler zor ve pahalıdır. 
Yaşam, 3-4 haftada bir uygulanan kan transfüzyonları 
ve demir bağlayıcı tedaviye bağlıdır. Destek tedavisi 
(splenektomi, vitamin, mineral), komplikasyonların 
tedavisi, kemik iliği nakli gerekebilir. 

• Diyetteki demir azaltılır.

• 1mg/gün folik asit önerilir.

• Hepatit A ve B aşıları yapılır. 

• Talasemi hastalarında demir bağlayıcı tedaviye bağlı 
organ hasarı olabilir. 
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• Halk Sağlığı açısından amaç taşıyıcıları 
saptamaktır. Anne ve baba taşıyıcıysa çocuğun 
taşıyıcı olma ihtimali %50, hasta olma ihtimali 
%25tir. Bu nedenle taşıyıcılar 
bilinçlendirilmelidir. Özellikle akraba 
evliliklerinde hastalıklı çocuk doğma riski 
yüksektir.
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Şekil 1- Anne veya babadan biri taşıyıcı ise hasta 
çocuk olmaz ancak % 50 taşıyıcı çocuk doğma riski 

vardır.
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Şekil 2-Anne ve babanın ikisi de taşıyıcı ise %25 hasta çocuk, 
% 50 taşıyıcı çocuk, %25 de sağlam çocuk doğma şansı 

vardır.
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• 1.Toplum eğitimi: Toplum beta talasemi konusunda eğitilmeli ve akraba 
evliliklerinin riskleri açısından bilgilendirilmelidir. 

• 2. Taşıyıcıların tespiti: Özellikle taşıyıcılığın yüksek oranda görüldüğü 
bölgelerde hasta ve taşıyıcı bireylerin tüm akrabalarının kan tetkiki ile 
taranması ve evlenecek çiftlerin bilgilendirilmesi

• 3.Genetik danışma: Eşlerin ikisinin de taşıyıcı olması durumunda eşlere 
danışmanlık verilmeli, genetik tanı merkezlerine yönlendirilmeli ve gebelik 
öncesinde gerekli tetkikler tamamlanmalıdır (örnek mutasyon analizi).

• 4. Prenatal (doğum öncesi) tanı: İki taşıyıcının evliliği söz konusu ise çiftler 
mutlaka her gebeliğin erken döneminde (ilk 2 ay) doktora başvurmalı ve 
gerekli tetkikleri yaptırmalıdırlar. iki taşıyıcının evlenmesi halinde gebeliğin 
10–11. haftalarında doğum öncesi tanı yapılabilir.

• Günümüzde prenatal ve preimplantasyon (in vitro fertilizasyon) tanı 
yöntemleri ile talasemik hasta çocuğun doğması önlenebilir. 
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Talasemi taşıyıcıları için önemli konular

• 1. Eğer talasemi taşıyıcısı iseniz hafif derecede kansızlığınız olabilir. Bu 
kansızlık hatalı olarak diğer anemi nedenleri ile özellikle demir eksikliği 
anemisi ile karıştırılabilir. Taşıyıcılara demir eksikliği sanılarak demir 
tedavisi yapılabilir. Hâlbuki bu durumda çoğunlukla demir tedavisine gerek 
olmadığı gibi, bu tedavi zaten yüksek olan vücut demirini artırarak zararlı 
etki yapabilir. Nadiren demir eksikliği ile beraber olabilir.

• 2. Eğer ebeveynlerden her ikisi de talasemi taşıyıcısı ise; çocukları hasta, 
taşıyıcı veya normal olabilir. Bu kişiler her gebeliklerinde, % 25 olasılıkla 
normal, % 50 olasılıkla kendileri gibi taşıyıcı ve % 25 olasılıkla da talasemi
majörlü çocuk sahibi olabilirler.

• 3. Çok önemli olan bir noktayı akıldan çıkarmamalıdır. Talasemi majörlü bir 
çocuk doğduktan sonra bile, her gebelikte % 25 olasılıkla talasemi majörlü
çocuk doğurma riski devam eder. Böylece talasemili bir çocuğa sahip olan 
bir ailenin ikinci çocuğuda talasemi majörlü olabilir.

• 4. Eğer ebeveynlerden birisi talasemi taşıyıcı ve diğeri taşıyıcı değilse; 
çocuklarında talasemi taşıyıcısı olması % 50 olasılıkla gerçekleşir. 
Çocuklarının hiçbirisi talasemi majör olmaz.
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