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 : مقدمه 

را که دکتر پرل لی عالیمی  میالدی، دکتر توماس کولی متخصص کودکان اهل دیترویت آمریکا و 3315سال  در

چهار کودک  صورت بود، در های سر و بزرگ شدن استخوان شامل کم خونی، بزرگی طحال، تغییر رنگ پوست و

به تقریب همزمان با کولی، پزشکان ایتالیایی نیز چنین وضعیتی را گزارش . برای اولین بارگزارش کردند بیمار،

توضیح داده شده توسط این دو گروه پژوهشگر های  سال طول کشید تا معلوم شد که  حالت 31کردند، اما حدود 

هایی که تحت  جرج ویپل  و لسلی برادفورد متوجه شدند بیماری 3312در سال . در واقع توصیف یک بیماری است

کم خونی مدیترانه  ، کم خونی طحالی، کم خونی کولیز  و(Von Jakesch)عناوین مختلف کم خونی فون جاکس 

حاشیه دریا دیده  ر واقع یک بیماری واحد بوده، بیشتر در اهالی مناطق مدیترانه وای خوانده  می شدند همگی د

آنمی  کلمه یونانی تاالسا به معنی دریا و به همین دلیل نیز نام این کم خونی را تاالسمی، که از ترکیب دو. می شود

 .به معنی کم خونی است، گذاشتند

 

 : ژنتیک تاالسمی

با تظاهرات بالینی متفاوتی از حالتی بدون  واست جهش ژنی  111بیش از  با تک ژنیتاالسمی شایع ترین بیماری 

 .عالمت تا وضعیتی بسیار شدید و وخیم، بروز می کند

برخالف کم خونی .ژن معیوب به صورت  مغلوب و غیر وابسته به جنس از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود 

ر ساختار و توالی اسیدآمینه های زنجیره ی بتای هموگلوبین که اشکال د Cداسی شکل و بیماری هموگلوبین 

در سنین مختلف، برای تشکیل هموگلوبین از . است، مشکل بیماران تاالسمی در تولید مقدار این زنجیره هاست

در . وندنامیده می ش... این زنجیره ها به اسامی مختلف آلفا، بتا، گاما، دلتا، و . زنجیره های متفاوتی استفاده می شود

تاالسمی، برحسب اینکه  نقص یاد شده در تولید مقدار کدامیک از این نوع زنجیره ها باشد، بیماری را به همان نام، 

از انواع مختلف مذکور، دو نوع تاالسمی آلفا و بتا، بدلیل شیوع . می نامند... یعنی تاالسمی آلفا، بتا، گاما، دلتا، و 

 .بیشتر، حائز اهمیت بیشتری است
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 شیوع تاالسمی در جهان 

میلیون کودک در جهان با اختالالت ژنتیکی متولد می شوند که تاالسمی یکی از انواع مهم این گونه  4هر سال 

بیماری تاالسمی در سراسر جهان و در همه نژاد ها دیده می شود بطوری که تا کنون بیماری از . اختالالت است

این بیماری در مناطق مدیترانه ای، بخش هایی از شمال و غرب آفریقا، . است کشور دنیا گزارش شده 21بیش از 

نواحی یاد شده منطقه ای است . خاورمیانه، شبه جزیره هند، جنوب خاور دور و آسیای جنوب شرقی شایع تر است

 .که به کمربند تاالسمی معروف است

              

 

نفر بیمار  3111بیماری بسیار کم است بعنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا تنها حدود  در کشور های غربی شیوع

هزار کیلو  311مبتال به تاالسمی ماژور وجود دارد در حالیکه در استان فارس منطقه ای در جنوب ایران که فقط 

نفر است عالوه بر این  1511د متر مربع وسعت دارد تعداد این بیماران بیش از دو برابر این تعداد یعنی در حدو

بیشتر بیمارانی که در کشور های غربی ساکن می باشند از بیمارانی هستند که از نواحی واقع بر کمر بند تاالسمی 

شیوع تاالسمی در کمربند تاالسمی هم یکنواخت نیست بیشترین موارد تاالسمی آلفا در . به این کشور ها رفته اند

شیوع . تاالسمی آلفا در شمال تایلند نیز شایع است. غربی آفریقا دیده می شود آسیای جنوب شرقی و نواحی

 تاالسمی آلفا در پرتغال نیز به وفور یافت می شود در شرق عربستان. است% 31تا  5بیماری در این منطقه حدود 

مهاجرت تعداد . دسعودی نیز به طور تقریبی نیمی از مردم مبتال به شکل بدون عالمتی از تاالسمی آلفا هستن

 میالدی سبب ایجاد موجی از تولد 81و 21زیادی از مردم کامبوج، الئوس و ویتنام به اروپا و آمریکا در دو دهه 

این موضوع با وجودی که در حال حاضر کم اهمیت جلوه می کند ممکن . کودکان حامل ژن تاالسمی آلفا شد 

یون نفر در سراسر دنیا حامل ژن بتاتاالسمی هستند این میل 351حدود .است عواقب وخیمی در پی داشته باشد

نقاط دیگری که ژن تاالسمی بتا در . نقص ارثی بویژه در حوزه مدیترانه و کشور های یونان و ایتالیا شایع تر است

 .آنجا شایع است عبارت است از ساردینیا، سیسیل و ایران

 کمر بند تاالسمی
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این شکل خاص پراکندگی بیماری در . ا بوفور یافت می شوددر جنوب چین و تایوان هر دو نوع تاالسمی آلفا و بت

او متوجه شد که تاالسمی در مناطقی فراوان تر . میالدی توجه هالدین را به نقطه جالبی معطوف داشت 3342سال 

گویچه های افرادی . است که ماالریا شیوع بیشتری دارد در همان سال اول فرضیه خود را به این صورت بیان داشت

 .مبتال به تاالسمی هستند کوچکتر از گویچه های قرمز افراد عادی استکه 

همانطوریکه این گویچه ها در برابر برخی از شرایط دشوار محیطی از جمله فشار ناشی از محلول های هیپوتونیک 

برابر ابتال به  مقاومت ذاتی این بیماران در. پایدارتر هستند در برابر حمله عامل بیماری ماالریا نیز مقاوم هستند

هزار سال  31می توان چنین تصور کرد هنگامیکه حدود . ماالریا یکی از بارزترین مصداق اصل انتخاب طبیعی است

پیش بشر به کشاورزی روی آورد  به علت نیاز به آب در کنار رودخانه ها و آبگیر ها ساکن شد در همین زمان 

افت می شد باعث مرگ و میر بیشتر انسان ها گردید افرادیکه فقط بیماری ماالریا نیز که در این نواحی بیشتر ی

حامل یک ژن غیر طبیعی بودند به علت مقاومت ذاتی در برابر عامل بیماریزا کمتر به ماالریا مبتال شده و در نتیجه 

و با این کار  این افراد به سن باالتر می رسیدند، ازدواج می کردند، صاحب فرزند می شدند. بیشتر زنده می ماندند

از طرف دیگر بسیاری از افراد طبیعی به علت نداشتن . ژن بیماری تاالسمی را به فرزندان خود منتقل می کردند

مقاومت ذاتی به ماالریا مبتال شده و تلف می گردیدند افرادیکه برای ژن غیر طبیعی تاالسمی هموزیگوت بودند به 

ی زود از بین می رفتند بنابراین بیشتر افراد زنده می ماندند که برای دلیل کم خونی و عوارض بیماری تاالسمی خیل

ژن تاالسمی هتروزیگوت بودند این وضعیت در مناطقی دیده می شود که شکل شدید بیماری ماالریا یعنی ماالریای 

یماری ماالریا فالسیفاروم شایع تر است در حالیکه در وجود مقاومت ذاتی ناقالن ژن تاالسمی در مقابل ابتال به ب

هیچ گونه شکی وجود ندارد اما هنوز علت و چگونگی ایجاد این مقاومت به طور دقیق مشخص نیست برای مثال در 

افراد جامعه مبتال به  ٪31ساحل شمالی گینه نو پاپوآ، مکانی که ماالریا از شیوع بسیار باالیی برخوردار است 

و در آنهایی  ٪4تال در افرادیکه برای ژن تاالسمی هموزیگوت هستند در این منطقه احتمال اب. تاالسمی آلفا هستند

از طرف دیگر، در بررسی دیگری که انجام شد . برابر افراد طبیعی است 1.2که برای ژن معیوب هتروزیگوت هستند 

مبتال می  افراد مبتال به تاالسمی آلفا بیشتر از افراد عادی به ماالریای نوع ویواکس. عکس این مطلب مشاهده شد

ابتال به این بیماری شکل خفیفی از بیماری را در افراد مبتال ایجاد می کند، به علت شباهت هایی که با . شوند

 این درست شبیه این است که فرد به طور . ماالریای نوع فالسیفاروم دارد، باعث ایجاد نوعی مقاومت در فرد می شود

. واکسینه شده باشد( افراد را قربانی می کند ٪11که اگر درمان نشود)م طبیعی در برابر ماالریای کشنده فالسیفارو

 .درست همانطورکه اگر فردی به آبله ی گاوی مبتال شود در مقابل ابتال به آبله مقاوم می شود

قسمت عمده ناقالن ژن تاالسمی بتا . یکی از عوامل مهم در گسترش یک بیماری یا ژن بیماریزا مهاجرت مردم است

 تعداد زیادی از ژن تاالسمی بتا که در کشور لبنان یافت شده است از ترکیه، . ند از مهاجران پاکستانی هستنددر ه

براساس پژوهشی که در آرژانتین صورت گرفت . ایران، ناحیه کردستان، بلغارستا، هند و آسیا نشأت گرفته است

و این ژن . رست شبیه به مناطق مدیترانه ای استمعلوم شد که پراکندگی و گوناگونی ژن های عامل تاالسمی بتا د

 در دو سوم مبتالیان به تاالسمی آلمان نیز ژن معیوب . ها بیشتر بوسیله مهاجران ایتالیایی وارد آرژانتین شده است



7 
 

 

همین قضیه در مبتالیان به تاالسمی در انگلستان نیز . توسط مهاجران مدیترانه ای به آن کشور انتقال یافته است

 ٪5/4، مهاجران بنگالدشی، و ٪8مهاجران هندی،  ٪31تا  ٪1مهاجران مصری،  ٪32در حالیکه . ادق استص

 .از افراد بومی این کشور  حامل این ژن هستند ٪3/1مهاجران پاکستانی حامل ژن تاالسمی هستند، تنها 
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 :شیوع تاالسمی در ایران 

کیلومتر مربع، مانند بسیاری از کشور های منطقه، تعداد زیادی بیمار مبتال به تاالسمی  3248111ایران، با وسعت 

اما بیشتر افرادی که به تاالسمی آلفا مبتال . در ایران اطالع دقیقی از شیوع تاالسمی آلفا در دست نیست. دارد

بیمار مبتال به تاالسمی  35111یی، ایران به تنها. تاالسمی بتا در ایران شایع است. هستند، بدون عالمت می باشند

پراکندگی ژن بیماری در نقاط مختلف کشور . این بیماران محتاج بیشترین توجه های پزشکی می باشند. دارد

یکسان نیست و همانطور که قابل پیش بینی نیز بود، در حاشیه های دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس و 

بیماری در این نواحی چنان شایع است که در استان هایی چون گیالن، . دریای عمان در جنوب شایعتر است

این . مردم حامل ژن بیماریزا هستند ٪31مازندران، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان 

، و شیوع بیماری در اصفهان، در مرکز ایران. است ٪8تا  ٪4درحالی است که در بقیه نقاط کشور این میزان بین 

می رسد در استان فارس، در بخش جنوبی کشور  ٪8دیگر نواحی اطراف زاینده رود دوباره افزایش یافته، به حدود 

-1.8و بطورکلی تخمین زده می شود حدود . می رسد ٪31تا  8نیز بیماری شایع بوده، شیوع ژن بیماری به حدود 

 .میلیون نفر ناقل ژن تاالسمی در جامعه پراکنده باشند 3.4

 

  
 

در بین بسیاری از اقوام ازدواج درون . درایران به دالیلی، شیوع ژن تاالسمی در بین برخی اقوام بسیا رزیاد است

ازدواج ها، خانوادگی  ٪15به طور متوسط در ایران در حدود . گروهی و ازدواج های خانوادگی بسیار متداول است

این موضوع سبب تولد نوزادانی می شود که برای ژن مغلوب بیماری هموزیگوت هستند و در نتیجه مبتال به . است

از جمله گروه هایی که ازدواج های درون گروهی زیادی دارند، یهودی های . شکل شدید کم خونی کولیز می شوند

زدواج های درون گروهی، خود را از لحاظ ژنتیکی از بقیه ی جامعه جدا نگه با وجودی که این قوم با ا. ایرانی هستند

 بابلی عراق مراوداتی دارند که همین موضوع باعث افزایش میزان بیماری تاالسمی بتا –داشته است، با قوم یهودی 

 پراکندگی تاالسمی ماژور درایران برحسب شیوع استانی
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این موضوع بسیار شبیه وضعیتی است که برای مسلمانان فلسطینی وجوددارد، شیوع . در هر دو قوم شده است 

 .باال است( به علت ازدواج های درون گروهی)بسیاری از بیماری های ارثی در آنها از جمله تاالسمی 

تاالسمی در ایران انجام شده  خوبی در مورد ژنتیک و همه گیری شناسی "در سال های اخیر پژوهش  های نسبتا

نوع  31تاکنون بیش از . اغلب این پژوهش ها حاکی از گوناگونی بسیار زیاد بیماری تاالسمی در ایران است. است

موتاسیون مختلف از این بیماری در کشور ما گزارش شده است و به نظر میرسد که شایعترین آنها که علت حدود 

است؛ یک جهش نقطه ای که در اینترون دوم خوشه ی  3-II-  IVS(A         G)از موارد بیماری است  ٪ 11

به آدنین  ( G)اتفاق می افتد و طی آن نوکلوئتید اول این اینترون از گوانین  33ژن گلوبین بتا واقع برکروموزوم 

(A )که فراوانی  البته به نظر می رسد . همین تغییر کوچک است که باعث بروز بیماری می شود. تبدیل می شود

جهش های بسیار متفاوتی، از انواع . جهش های ژنی در استان لرستان با بقیه نقاط کشور قدری متفاوت است

 –آسیایی، چینی و حتی آفریقایی  –مختلف ایرانی، مدیترانه ای، کردی، ترکی، مصری، تونسی، هندی، هندی 

لی این یافته شاید به دلیل سابقه تاریخی این مرز و بوم علت احتما. آمریکایی در بین بیماران ایرانی دیده شده است

دین اسالم، مسلمانان را به . و ویژگی های اخالقی مردم ایران است که تا حدی برگرفته از مذهب آنها می باشد

این صفت در نهایت سبب پذیرش افراد غریبه و اختالط قومی بیشتر در . میهمان نوازی و خوشرویی ترغیب می کند

از مصادیق این مطلب موردی است که در مسلمان اهل تسنن لبنان قابل مشاهده است، . مسلمانان شده استبین 

جهش مختلف برای ژن تاالسمی بتا یافت شده است، تنها دو نوع جهش در بین  31در حالی که در این قوم 

 .مسیحیان این کشور گزارش شده است

قرار گرفته ... فی از طرف اقوام ترک، کرد، افغان، مغول، تاتار، و طی قرون متمادی، ایران تحت حمله های مختل 

بسیاری از این اقوام برای سالیان طوالنی بر این سرزمین حکمرانی کردند و خیلی از آنان نیز در خاک ریشه . است

سرزمین محتمل  طبق نظر عده ای از پژوهشگران، انتقال ژن تاالسمی همراه با سپاه مقدونی به این. کردند و ماندند

از سوی دیگر، ایران در مرکز خاورمیانه، درست همانند چهار راهی، محل رفت و آمد، برخورد افکار و تبادل . است

بازرگانان از چین . بخش مهمی از جاده ی ابریشم از ایران می گذشته است. نظر اقوام و قبایل مختلف  بوده است

 های مختلف حوزه ی مدیترانه، تفکر غربی، آیین مسیحیت و البته ژن ابریشم را به کشور های مدیترانه ای و کاال

کاهش شیوع تاالسمی از . های این منطقه را در طول این مسیر به شرق تا فرودست ترین نقاط چین می بردند

و پراکندگی این ژن در اطراف راه ابریشم خود شاهدی بر این ادعا است که این مسیر حیاتی به  غرب به شرق

ایران در طی سالیان اخیر، . احتمال زیاد زمانی نقش عمده ای در گسترش ژن این بیماری برعهده داشته است

م این مهاجرت ها، التقاط ها، رفت تما. پذیرای بیشترین تعداد مهاجر، به طور عمده از افغانستان و عراق، بوده است

و آمد ها و ساکن شدن ها، باعث شکل گرفتن گنجینه ژنتیکی بسیار بزرگی در بین ایرانیان و گوناگونی فراوان ژن 

این مسأله باعث شده تا ایران به مثابه ظرفی جوشان از ژن های مختلف . تاالسمی در این مرز و بوم شده است

 (.گران ژنتیکبهشتی برای پژوهش) درآید 
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 : انواع تاالسمی 

ژن های مسؤول سنتز زنجیره ی آلفا روی کروموزوم . ژن مسؤول سنتز زنجیره بتا است 4هر سلول انسانی حاوی 

کمبود هر یک از ژن ها موجب ایجاد یکی از انواع اختالل . قرار دارند 33و ژن سنتز زنجیره بتا روی کروموزوم  32

  :ها به شرح زیر خواهد شد

 -   HbHبیماری  - Trait آلفا تاالسمی مینور - Silent Carrier ناقل خاموش: شامل )   تاالسمی آلفا -

 (بیماری هیدروپس فتالیس 

بتاتاالسمی بینابینی یا   -بتاتاالسمی مینور - Silent Carrierناقل خاموش : شامل )  بتا تاالسمی    -

 (بتاتاالسمی ماژور -اینترمدیا 

 دلتا تاالسمی -

 بتاتاالسمی/دلتا -

 بتاتاالسمی/دلتا/گاما -

 ...و -

 : درمان بیماری بتاتاالسمی ماژور  

 :درمان تاالسمی ماژور به دو صورت انجام  می گیرد

 (پیوند مغز استخوان وخون بند ناف ) درمان قطعی  -3

 :درمان نگهدارنده شامل -1

 تزریق خون  -الف

 درمان آهن زدایی(ب

 طحال  برداری(ج

 بیماریدرمان عوارض  (د

 هیدروکسی یوریا: استفاده از درمان های جانبی  -ه
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 پیشگیری از بروز بتاتاالسمی ماژور ت هایضرور

یا مشکالت سالمت را حل کند، اما با توجه به  مدیریت بهداشت ممکن است نتواند تمام بیماری ها را کنترل کند و

بعضی از . نسبت به حل مشکالت مهم اقدام نماید نماید وشرایط می تواند اولویت را مشخص  بعضی از عوارض و

 :دالیلی که پیشگیری از تاالسمی را توجیه می کند به شرح ذیل است

بعضی از  در یبه ویژه این بیمار. تخمین زده شده می شود ٪5متوسط شیوع ژن بتاتاالسمی در کشور  -3

تاالسمی ماژور در کشور، شیوع باالی  بیمار 11111حدود  همچنین وجود. استان ها شیوع باالیی دارد

 . این شیوع باال لزوم مداخله ی مناسب را توجیه می کند .تاالسمی را نشان می دهد

بطوری که الزمه ی تولد یک کودک  .بیماری بتاتاالسمی ماژور یک بیماری قابل پیشگیری است -1

سالم ناقل  دو باید بنابراین یا. است( مادر پدر و)نفر صفت تاالسمی مینور در هر دو وجود ،بتاتاالسمی ماژور

( PND: Pre-Natal Diagnosis)ازدواج کردند اقدام  های الزم تشخیص پیش از تولد  اگر یا با ازدواج نکنند

 .حال این بیماری قابل پیشگیری است به هر. را انجام دهند

درمانی ویژه ای مثل پیوند حال حاضر روش های  اگرچه در .بیماری تاالسمی یک کم خونی کشنده است -1

 و... ولی به دلیل گرانی، مشکالت تکنیکی و  دارد، مغز استخوان برای درمان بیماران تاالسمی ماژور وجود

 .هنوز کاربرد آن رایج نیست

این مشکالت،  وجود خود با عوارض جسمی بیماری مواجه هستند، عالوه بر این بیماران در طول عمر -4

 .ماران را رنج می دهدعوارض روحی نیز این بی

 این هزینه ها  (.بیمار سال زندگی هر 35دالر برای  311111) هزینه نگهداری بیماران بسیار گران است -5

 .تزریق دسفرال برای بیماران تاالسمی ماژور است مربوط به تزریق مکرر خون و

بروز بتاتاالسمی ماژور برنامه ی کشوری پیشگیری از  روش کنونی غربالگری در .روش غربالگری آسان است -2

 با دستگاه سل کانتر انجام می گیرد، آسان و  MCHو  MCVاندکس های که با استفاده از اندازه گیری

 5 فرد هزینه ی غربالگری برای هر) اثر بخشی برنامه را توجیه می کند –این مسئله هزینه  .ارزان است

 (.است دالر

 .ازدواج، زمینه مناسب جهت اجرای برنامه را فراهم نموده استاجباری شدن آزمایش های تاالسمی قبل از  -2

دسترسی زوج های ناقل به این  .دارد تشخیص قبل از تولد وجود شبکه گسترده آزمایشگاه های ژنتیک و -8

 .خدمات به کنترل تولد کودک مبتال به بتاتاالسمی ماژور کمک می کند

پیشرفته را ممکن  ل، دسترسی به امکانات تخصصی واستفاده از خدمات بیمه ای برای تمام زوج های ناق -3

 .ساخته است

خانواده ی بیماران  شبکه های گسترده بهداشتی درمانی در کشور، امکان مراقبت از زوج های ناقل و وجود -31

 .را فراهم ساخته است

 . داردد چه بهتر برنامه وجو پشتوانه سیاسی برای اجرای هر حمایت و -33
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 : تاالسمی در ایرانی پیشگیری  تاریخچه
 

مازندران، )استان کشور  5های  ی پیشگیری از تاالسمی در برخی از شهرستان برنـامه 3121-3125های  طی سال

 .شد اجرا گذارده  صورت آزمایشی به به( فارس، گیالن، خوزستان و اصفهان

شنهاد جـدایی و انتخاب فـردی هـا در زمان ازدواج و پی ها، غربالگری زوج استراتژی اصلی برنامه طی این سال

پـذیرفتند، پیشگیری از  هـا این پیشنهاد را نمی  است و اگر زوج  های ناقل بـوده  غیرناقـل برای ازدواج به زوج

ی تشخیص پیش از تـولد و سقط  این شیـوه بـا تـوجه به این واقعیت که گزینه. شـد می بارداری به آنها پیشنهاد

 . بود  نداشته شکل گرفته در عمل وجود جنین مبتال به تاالسمی

، وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پـزشکی تصمیم بـه گسترش برنـامـه در سطح کشور 3125از اواخـر سال 
ها به  دلیل گسترش برنـامه و اصرار تعداد زیادی از زوج  نیـاز بـه تشخیص پیش از تولد به 3122در سـال . گـرفت

سرعت به   وزارت متبوع با شناسایی امکانات بالقوه و موجود به. شد  شدت مطرح داشتن فرزنـد به به   ازدواج و عالقه
التحصیالن ایرانی به  زمـان بـا بـازگشت فارغ  این اقـدام کـه هم. کـرد سازماندهی این خـدمت در کشـور اقـدام

سازماندهی خدمـات . داد  گرفته و نتیجه  سرعت شکل  آوری ژنتیک در جهان بود به ی سـریع فن کشـور و تـوسعه
ای نمود  ی ویژه های پیش از تـولد در کشور پیشگیری از بـروز بتـا تاالسمی ماژور را وارد مرحله ژنتیک و آزمایش

ی  ی مشاوره این ترتیب ابتدا امکان ارائه به. های تکنیکی و فرهنگی خاص برخوردار بود عین حال از پیچیدگی که در
دلیل برخورداری از خدمات ژنتیک، استقبال بیشتری برای   ها به شد و بعد خانواده  غیرمستقیم فراهم استاندارد

ور شـد تـا مـوارد جـدیـد بتـا تاالسمی ماژ  این امر مـوجب. دادند استفاده از آن و داشتن فـرزنـدان سـالم نشان 
م ها، امکان بررسی و کنترل بروز در نظایشگاه زوج ها به آزما  همچنین به دلیل مراجعه. کاهش چشمگیری یابد

 . شد مراقبت بیماری بیش از پیش فراهم 

ی بیماران  براساس این استراتژی خانواده. یافت استراتژی دوم برنامه فرصت توسعه و استقرار 3181در سال 
باشنـد، برای داشتن   نـداشتهصـورتی که فرزند سالم  گیرند و در می شده و تحت مشاوره قرار تاالسمی شناسایی

در تجدید نظر چهارم برنامه کلیه والدین بیماران . شوند می  فرزند سالم به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجاع
 .گردندتاالسمی در یک مقطع زمانی بررسی و تعیین تکلیف می

این . شـد  ـرایی آن مطرحهای اج  گـرفت و فعالیت استراتژی سـوم برنـامه مـورد بحث قـرار ،3181در سال 
هایی کـه قبل از   براساس آن، زوج. هـای پـرشیـوع استقرار یافت  در استـان 3184ی اول سـال  استراتـژی از نیمه

 می شوند تـا در  فرزندان سالم دارند بـررسی/ انـد و فرزند کرده ازدواج( شـدن برنـامه سـال کشوری) 3122سـال 
  اشند مشاوره شده و از تولد فـرزنـد مبتال بـه تـاالسمی مـاژور در خانواده پیشگیریصـورتی کـه زوج نـاقـل ب

در تجدید نظر چهارم برنامه، متوسط طول مدت دوران باروری زنان در منطقه تحت پوشش هر یک از .  گردد
ر صورت اثبات دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین سال شروع برنامه غربالگری در آن محدوده بررسی شده و د

در مناطقی که طول دوران باروری بیش از متوسط کشوری . گرددمقرون به صرفه بودن، این استراتژی اجرا می
 .باشداست و تاالسمی در آن مناطق بروز باالیی دارد، اجرای این استراتژی مقرون به صرفه می 
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تـاالسمی مـاژوربـروز بتـا  ی پیشگیـری از تژی های  کشوری بـرنـامـهااستر  

 :های این برنامه عبارتند از استراتژی

طی چندین سال کشوری بـودن بـرنـامه به طور مستمر اعمال شده و با   ن استراتـژیای (:S3)استراتژی اول 
قبول دانشگاهی و مرکزی موفق به استقرار یک نظام زحمت تمام نیرو های بهداشتی درمانی و مدیریت قابل 

در . است( Prospective) نگر  این استراتژی آینده. استنترل موارد بروز در زوج های آتی شده برای ک ساختاری
های مشاوره ژنتیک و ماژور در این استراتژی، استاندارد دستورالعمل کنـونی جهت پیشگیری از بروز بتا تاالسمی 

 .است مراقبت ارتقا یافته

وز موارد در مقطع بر ،و با اجرای آن. است(  Retrospective) نگراین استراتژی گذشته (: S1)استراتژی دوم 
در این . کردند ها از اجرای آن بسیار استقبالیافت و بـه همین دلیل، دانشگاه  زمانی محدود، به شدت کاهش 

 .دستورالعمل، روش اجری این استراتژی تغییر یافته و اجرای آن در یک مقطع زمانی توصیه شده است

هایی را که در زمان ازدواج، به دلیل عدم آغاز ، و زوج نگر است این استراتژی نیز گذشتـه (:S1) استراتژی سوم
غربالگری تاالسمی در منطقه و یا به هر دلیل دیگر آزمایش های شناسایی زوجین در معرض خطر تاالسمی را به 

 . دهداند پوشش می انجام نرسانده

 :است محور عملیاتی  2بر  های برنامه همواره مبتنیتمام استراتژی 

 آموزش  .3

 هـای غربـالگری آزمایش  .1
 آزمایش تشخیص ژنتیک  .1

 ی ژنتیک مشاوره .4
 مراقبت .5
 تحقیقات .2
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:                           استان آذربایجان غربی در مراقبت بتاتاالسمی ماژور  

را در خود جای داده  نفر  1181522 برکیلومتر مربع جمعیتی بالغ  12231استان آذربایجان غربی با مساحت 

مرکز فاقد  1) مرکز آزمایشگاهی ویژه غربالگری زوجین متقاضی ازدواج 13 –شهرستان  32این استان دارای  .است

 .(3جدول )  مرکز مشاوره ویژه تاالسمی است 38 و ( می باشد  HbA1امکانات الزم برای اندازه گیری 

لذا دفاتر ازدواج  .آزمایش تشخیص ناقلین بتا تاالسمی در هنگام ازدواج اجباری می باشدبرابر مصوبه هیئت وزیران، 

از . ثبت آن می باشند بایگانی گواهینامه انجام آزمایشات نامزدها، مجاز به جاری کردن خطبه عقد و بعداز اخذ و

جدول ) خونی غربالگری شده اندهای  زوج در سطح استان قبل از ازدواج از نظر اندکس 511232 تعداد 3122سال 

 (1شماره 

 .منصرف شدندزوج از ازدواج  22زوج ناقل شناسایی شدازاین تعداد 424"مجموعا سال اجرای برنامه 32درطی  

مبنی برمتقاعدکردن زوجین جهت انصراف از تصمیم واحتساب درواقع باتوجه به سیاست اجرایی درشروع برنامه 

بیمار تاالسمیک جلوگیری شده وهمچنین درطی این مدت وبراساس آمارهای  32قانون احتماالت از تولد  

جنین مبتال به تاالسمی ماژور  13از تولد ،  (ز تولد تشخیص پیش ا) موجوددراین حوزه ،باانجام پیگیری های الزم 

 و میلیاردنه ) ریال 3145831111مبلغ هزینه صرف شده برای پیشگیری اولیه درمقایسه  .جلوگیری شده است 

 ) ریال351211111111  مبلغبیمار48سال 35درمان  هزینهو (هشتصد و دوازده هزارریال چهل وپنج میلیون و

چهل   یکصدو)ریال 344554388111هزینه صرفه جویی شده ، (  یکصدوپنجاه وسه میلیاردوششصدمیلیون ریال

به بیانی دیگر سرمایه گذاری .می باشد( وچهار میلیون و یکصدوهشتادوهشت هزار ریال وچهارمیلیاردوپانصدوپنجاه

البته .( 5ونمودار31جدول).برابر بازدهی وصرفه اقتصادی به همراه داشته است  32دربخش پیشگیری ازاین بیماری  

به دلیل عدم امکان  ...(وفضای فیزیکی –گازوتلفن  برق، هزینه آب، - تجهیزات–نیروی انسانی ) هزینه های جاری

 . لحاظ نشده است محاسبهدر این برآورد 

تحت  واجد شرایط مراقبت در سطح استان شناسایی و (ناقل ومشکوک نهایی) زوج 231تعداد  3131پایان سال  تا

 (.3 نمودار و 1جدول شماره ) پیگیری قرار گرفته اند

محسوب مناطق با شیوع پایین  جزودرصدهزار نفرجمعیت  5/1 از نظر تقسیمات کشوری این استان با میزان شیوع

 .(4جدول)درمانی بهره مند هستند  در سطح استان از خدمات بهداشتی و موجود بیمار313 و. می شود

 نفر 11در سطح استان 3131پایان سال تا 3122 درطی سالهای، متولد شده  مبتالبه بتاتاالسمی ماژور بیمار21 از

حاصل ازدواج سنتی، عدم همکاری والدین، اشکال  مورد12 بوده اندو 22حاصل ازدواج قبل از سال ( درصد43)

 13در طول این مدت   .بوده اند  PND3به دلیل اشتباه درنتیجه  3131مورد درسال  3 تکنیک آزمایشگاهی و

با کسب  یافته و های انجام با پیگیری31پایان سال  تا 81از سال  های سنی مختلف فوت کرده و بیمار در گروه

مورد آن   3بتا تاالسمی ماژور پیشگیری شده است که البته  جنین مبتال به13مجوز از پزشکی قانونی از تولد 

 (.2 و 5جدول)بود 3131مربوط به سال 
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 PND:prenatal diagnosis) (شخیص پیش از تولدت -3

 :تحلیل وضعیت موجود و  بیان مسئله
دهنده وجود مشکالتی در اجرای برنامه  ها نشان های جمع آوری شده از شهرستان تحلیل آمارتجزیه و  بررسی و

 .پیشگیری از برنامه بتاتاالسمی ماژور است

از درصد22که زوج ناقل شناسایی شده است  424زوج غربالگری شده   511232 از تعداد 1مطابق جدول شماره 

از ازدواج انصراف داده اند که البته هدف از مشاوره منطقی آن  نیز درصد34 از مشاوره ویژه ازدواج کرده و بعد موارد

 .است که زوجین با نگرشی آگاهانه نسبت به ازدواج اقدام نمایند

های مشاوره ویژه تاالسمی، چند پیشه بودن کارکنان تیم مشاوره، عدم  نداشتن فضای فیزیکی مناسب برای واحد

های  گماردن نیرو تیم مشاوره، بکار ها، جابجایی کادر ان، کم تجربه بودن نیرودسترسی به امکانات آموزشی مشاور

ها  همچنین وجود مسائل مذهبی، باور اجتماعی، اقتصادی و مشکالت فرهنگی و طرف و از یکسمی غیرر طرحی و

د که پروسه ، همگی می توانند در زمره مواردی باشناز سویی دیگر...  قومی و منطقه ای و اعتقادات محلی و و

 .دهند مشاوره را تحت تاثیر قرار می

( 1جدول شماره ) 3131 بررسی وضعیت مراقبت زوجین واجد شرایط پیشگیری از بارداری  استان در پایان سال

 سایر دالیل زوجین بدلیل عدم استفاده از وسایل مطمئن پیشگیری از بارداری و درصد12دهنده آن است که  نشان

 . در معرض بارداری می باشند (ودرصد کمی به دلیل عدم همکارینامزد بودن، ) 

بارداری مطمئن استفاده می کنند که این رقم  های پیشگیری از مشکوک نهایی از روش از زوجین ناقل و درصد21

 .اشته استتغییری ندنسبت به سال گذشته 

افزایش نسبت به سال  درصد5)  صعودی تولد سیر خیص پیش ازشانجام آزمایشات ت 4 علیرغم اینکه مطابق نمودار

از زوجین درصد42زوج ناقل  شناسایی شده از استراتژی اول دستورالعمل کشوری  111از  اما داشته (گذشته 

و هزینه باالی این مرحله از (. 2جدول شماره) .انجام نداده اند هنوز را آزمایشات مرحله اول تشخیص پیش از تولد

یک خواهر  مانند والدین و)نیاز به نمونه های خونی سایر اعضا خانواده  روسه تشخیصی وآزمایشات، طوالنی بودن پ

خانوادگی زوجین  عدم دسترسی به آزمایشگاه تشخیص ژنتیک، مشکالت مالی و -(برادر هر یک از زوجین یا

ات در دوران  همگی از جمله عواملی هستند که منجر به عدم انجام آزمایش...  مخصوصا در شروع زندگی مشترک

 قبل از بارداری می انجامد

تعداد ( آذربایجان شرقی ) جوار شایان ذکراست که از زمان راه اندازی آزمایشگاه تشخیص ژنتیک دراستان هم

ومتاسفانه بروز موردجدید مبتال داشته است مراجعات برای انجام آزمایشات تکمیلی وتشخیص پیش از تولد افزایش 

 .رخ داده است( PND) بدنبال  اشتباه درنتیجه آزمایشات تشخیص پیش از تولد  3131به بتاتاالسمی ماژور درسال 

در سطح  3131سال  دررخ داده  (مورد قطع پیگیری به دلیل ناقل نبودن 11بعداز کسر) واقعه بارداری جدید 55از 

 8جداول )  موارد آزمایش مرحله دوم تشخیص پیش از تولد را انجام داده اند (درصد 55 ) نفر 11 استان مجموعاً

 .(3و

 

 ها و نداشتن دفترچه بیمه درمانی، عدم وجود اعتبارات دستگاه کالتی که در بند قبل اشاره گردید،عالوه بر مش 

 سقط اقدام برای ،تشخیص وحمایتی، محدود بودن زمان انجام آزمایشهای حمایتی جهت مساعدت مالی و سازمان
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 همگی از جمله موانع و بستری در بیمارستان و جنین  های ماژور تشخیص داده شده، مشکالت پزشکی قانونی و

  ابن سینای تبریز به دلیل کم کردن مسافتناگفته نماند راه انداز آزمایشگاه .مشکالت اجرای صحیح این برنامه است

 .است کاستهای انجام آزمایشات تاحد زیادی از مشکالت زوجین را و همچنین  دولتی بودن هزینه ه

عدم همکاری زوجین در ادامه  افزایش تعداد زوجین مشکوک تاالسمی بدلیل طوالنی بودن مدت آهن درمانی و

عدم دسترسی  تنها یک  فوکال پوینت در سطح استان و آهن درمانی، تمایل به انجام ازدواج های غیر ثبتی، وجود

همچنین هزینه باالی ویزیت  و عشایری استان ساکن هستند سیاری و مناطق دوردست و آسان برای افرادیکه در

آزمایشات اولیه در تعیین وضعیت نهایی زوجین از نظر سالم یا ناقل  یناتوانایی تکنیکنهایتاً  و ... فوکال پوینت و

 طول سال افزایش این زوجین مشکوک در و .برو می کندجمله عواملی است که اجرای برنامه را با مشکل رو بودن از

 . می گردد انرژی پرسنل منجر های متمادی به اتالف  وقت و

متمرکز  یک سیستم ثابت و به دلیل عدم وجودشناسایی شده دراستان ، در خصوص اعالم دقیق تعداد بیماران 

متاسفانه آمار بیماران اعالمی از سوی انجمن  ، جهت جمع آوری اطالعات بیماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور

به دلیل احتساب موارد بیماران مبتال به تاالسمی اینترمدیا، سیکل سل آنمی معاونت درمان و  تاالسمی استان

معاونت مغایرت دارندکه الزم است درجهت در این حوزه  با آمار موجودوهمچنین عدم احتساب موارد فوت شده ...و

 .ری اقدام موثری به عمل آیدهمسان سازی آما
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 :3جدول  

 

 

 

 

 

 ( 2931-2932) استان آذربایجان غربی  - نتایج غربالگری در داوطلبان ازدواج: 2جدول

 سال
تعداد کل زوجهای 

 غربالگری شده

زوج ناقل شناسایی 

 شده

مشاوره 

ویژه انجام 

 شده

 نتیجه مشاوره ویژه

 تحت مشاوره ویژه ازدواج انصراف

67316773122-2-

673321101666610-

67312723277-62

67332000300-0-

67112101727273677

67162012173730211

67122110171710210

67172107727271212

6717721727676721-

67107711173733236 (عدم مراجعه بیش از سه ماه)

6711733130101773

6713761067373277

67117121172726023

6713733312727222

673173317777702361 (عدم مراجعه بیش از سه ماه)

67367331171717277  (عدم مراجعه بیش از سه ماه)

(عدم مراجعه بیش از سه ماه) 61 21 7 77 77 73267 6732 

0773317377371370170جمع

 

 
 
 
 
 
 

نفر  7111031 جمعیت  دانشگاه 

71 تعداد مرکز بهداشت شهرستان

17 تعداد مراکز آزمایشگاهی موجود

71 تعداد مراکز مشاوره موجود
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 2932سال –آذربایجان غربی  استان –وضعیت مراقبت زوجین واجد شرایط پیشگیری از بارداری  - 9جدول 
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 نام شهرستان
) تعداد زوجین واجد شرایط مراقبت

 (بعداز حذف موارد قطع پیگیری

تعداد زوجینی که از روشهای 

مطمئن پیشگیری از بارداری 

 استفاده می کنند

درصد زوجینی که از روشهای 

مطمئن پیشگیری از بارداری 

 استفاده می کنند

 :روش مطمئن پیشگیری از بارداری استفاده   نمی کنند به دلیل تعداد ودرصدزوجینی که از

 درصد بارداری درصد *سایر موارد *غیر مطمئن  روش

6023216607077616 ارومیه

0061111111 اشنویه

712316726726 بوکان

636601207366 پلدشت

037131332161 پیرانشهر

62330172011 تکاب

66317172366 چالدران

1713166362 چایپاره

3102073777271 خوی

0372363612311 سردشت

723216211161 سلماس

226717602326 شاهین دژ

303611127 شوط

226200007011 ماکو

0173130622321 مهاباد

3023710711171 میاندوآب

276010707011 نقده

132762111661171711 جمع

 2932سال  -درصد استفاده از روش های مطمئن پیشگیری از بارداری در واجدین شرایط به تفکیک شهرستان -2 نمودار
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 2931سال –شیوع بیماری بتا تاالسمی ماژور در استان آذربایجان غربی  - 4جدول 

 نفر  311111شیوع در  تعداد بیماران برآورد جمعیت شهرستان نام شهرستان

317371216/2 ارومیه

3117106/3 اشنویه 

227121630/1 بوکان 

7213611 پلدشت

62717313/7 پیرانشهر 

3162221/2 تکاب  

7173127/7 چالدران 

7721167/2 چایپاره 

707713611/2 خوی 

66603137/1 سردشت 

63203631/7 سلماس 

3666777/7 شاهین دژ 

0206363/6 شوط 

1111701/0 ماکو 

26002332/7 مهاباد 

21112170/6 میاندوآب 

62611231/0 نقده 

71110316130/7 استان 

 

 2932سال  –استان آذربایجان غربی  -هزارنفر  211هر در شیوع بیماری بتا تاالسمی ماژور -2 مودارن
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                        2932 - استان آذربایجان غربی –فراوانی مبتالیان  بتا تاالسمی ماژور  -9 نمودار               

 

               

 2932 -بیماری بتاتاالسمی ماژور استان آذربایجان غربی فراوانی بروز -5جدول 
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 39تعداد بیماران جدید سال  برآوردجمعیت شهرستان نام شهرستان

3173711 ارومیه

311711 اشنویه

2271211 بوکان

721361 پلدشت

6271731 پیرانشهر

316221 تکاب

717311 چالدران

772111 چایپاره

7077131 خوی

6660311 سردشت

6320361 سلماس

366671 شاهین دژ

020636 شوط

111171 ماکو

2600231 مهاباد

2111211 میاندوآب

6261121 نقده

71110316 استان
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به بتا تاالسمی  تشخیص ابتال تعداد سقط جنین با و -فوت شده فراوانی بیماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور شناسایی شده زنده  و -6جدول

 2931-2936از سال  ماژور

 

 2931سال  –استان آذربایجان غربی  -را انجام داده اند  PND2که آزمایش S2  درصد زوجین ناقل فراوانی و -3جدول  

 

            

 سال
مبتال ه زندتعداد بیماران 

 به بتاتاالسمی ماژور
 فوت شدهتعداد بیماران مبتال به بتاتاالسمی 

با تشخیص  سقط جنینتعداد موارد 

 بتاتاالسمی ماژور

67311-نامشخص

673332  (6712و6711متولدین)نامشخص

6731626  (6733متولد )نامشخص

673376  (6731متولد )نامشخص

671106 ( 6730متولد )نامشخص

671676(6711متولد)نامشخص

671276 (6713متولد )6 (مهاباد)

67177- 6 (مهاباد)  

6717617 (6703و6712و6717متولدین)6 (مهاباد)  

671067 ( 6717و   6731و  6710متولدین)6  ارومیه

67112-1

671367 (   6703و6703و 6710متولدین)7  مهاباد –سلماس  -ارومیه

671177 ( 6711متولدین6730و6711و 6773و)2   ارومیه

6713667  ارومیه –تکاب  –شاهین دژ

673166 (6736)
 6-شاهین دژ6-میاندوآب 6-مورد ارومیه7) 3

(خوی

6736- 7  (مورد شوط 6-مورد مهاباد6-مورد ماکو 6) 7 (6703و6731و6717متولدین

6732 6 - 
-تکاب6-شوط6-سردشت 2-ارومیه7)3

 (بوکان6-شاهین دژ6

132376استان

 انجام داده اند PND3که آزمایش  S3درصد زوجین ناقل از  انجام داده اند PND3که آزمایش  S3تعداد زوجین ناقل از  S3تعداد زوجین ناقل از  نام شهرستان

199333 ارومیه

911 اشنویه

929327 بوکان

111 پلدشت

32939 پیرانشهر

7401 تکاب

111 چالدران

111 چایپاره

93094 خوی

2993 سردشت

11311 سلماس

33244 شاهین دژ

0141 شوط

3137 ماکو

949939 مهاباد

33134 میاندوآب

2474 نقده

91931701 استان
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 2932لغایت 2931-استان آذربایجان غربی –  PND2روند انجام آزمایشات  -4نمودار

                 

 

 .زوج ناقل تشخیص داده شده اند 34زوج ارجاعی  34از *

 2932سال  -استان آذربایجان غربی  –را انجام داده اند  PND2درصد  زنان باردار که آزمایش  فراوانی و -1 جدول
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 شهرستان

بعداز  )تعداد زنان باردار

کسربارداری های قطع 

 (پیگیری شده

بعداز ) تعداد زنان بارداری 

کسربارداری های قطع پیگیری 

را انجام PND2که آزمایش ( شده

 داده اند

بعداز ) درصد زنان باردار

کسربارداری های قطع 

که آزمایش ( پیگیری شده

PND2را انجام داده اند 

تعداد سقط جنین 

بدلیل تشخیص 

 وربتاتاالسمی ماژ

 

تعداد سقط جنین 

 بدلیل سایر علل

660276 26 ارومیه

111-- اشنویه

776116 6 بوکان

711-- پلدشت

771-6 پیرانشهر

666116- تکاب

2601-- چالدران

611-- چایپاره

3666-6 خوی

07112- سردشت

111-- سلماس

720166 شاهین دژ

72136- شوط

7213-- ماکو

00611-- مهاباد

0711-- میاندوآب

22611-- نقده

37770330 استان
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 استان آذربایجان غربی                   –انجام داده اند 32-32را درطی سال PND2مقایسه فراوانی و درصد زنان باردار که آزمایش  -3جدول 

 

استان آذربایجان  -بتاتاالسمی ماژور وسقط جنین مبتالمقایسه  روند تولد بیماران مبتال به  - 5نمودار

 2932لغایت 31از سال  –غربی 

 

 

  2932-2931مقایسه اثربخشی هزینه پیشگیری بردرمان دراستان آذربایجان غربی   -21جدول 
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 تعداد بیمار متولد شده

 سقط جنین مبتال 

 بارداری کل سال

 که بارداری هایی تعداد

 اصالح ، طالق)  بدالیل

 و آزمایشات اندکس ها

قطع  ...تکمیلی و 

 اند شده پیگیری

 تعداد کل

بعد از  بارداری

 موارد کردن کسر

 پیگیری قطع
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 آنها شروع که هایی بارداری

 بوده 3133 سال
26 7 61 31 8 2 2 6 

 آنها شروع که بارداری هایی

 بوده 3139 سال
31 27 00 11 15 1 1 0 
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 :شبکه علیت 

مطالعه منابع مختلف اطالعاتی، مهمترین عوامل  تجربیات کارشناسی و براساس بررسی های محیطی انجام یافته و

در قالب شبکه علیت به صورت اجرای برنامه به شرح زیر،  اهم مشکالت موجود در موثر در بروز بتاتاالسمی ماژور و

 .چارت پیوستی جمع بندی گردید

 عدم دسترسى آسان به آزمایشگاه ژنتیک 

 عدم بضاعت مالى اکثر زوجین براى انجام آزمایشات ژنتیک 

 هاى قبل از ازدواج بدون انجام آزمایشوغیرثبتی هاى شرعى  وجود ازدواج 

 برنامه   عدم آشنایی بخش خصوصی با 

  های مشاوره ژنتیک در واحد( پزشک، کارشناس)های آموزش دیده  نیروثابت نبودن 

  پایین بودن پوشش مراقبت تنظیم خانواده زوجین 

 3 پایین بودن پوشش انجام آزمایشات PND در زوجین ناقل  بتاتاالسمی 

 1 پایین بودن پوشش انجام آزمایشات PND مشکوک در زنان باردار ناقل و 

 یافته به مشاوره های اختصاص فضا بودن  نامناسب 

  عدم استقبال زوجین مشکوک جهت مراجعه به فوکال پوینت 

 برنامه اجرای نحوه ازمحیطی  پرسنل اطالعات بودن پایین 

  چند پیشه بودن کارکنان تیم مشاوره 

  افزایش روز به روز تعداد زوجین مشکوک نهایى 
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 تحلیل کلی
 ها دیده می شود همه ی نژاد در جهان بوده و بیماری های خونی در سراسر ها وتاالسمی یکی از شایعترین اختالل 

تخمین  ٪5کشور حدود  بتاتاالسمی درشیوع ژن . نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد بصورت اتوزومال مغلوب از و
دریای عمان شیوع  نواحی حاشیه خلیج فارس و و این بیماری به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر و زده می شود
به طور )درمان هر بیمار  سطح کشور ثبت شده است و بیمار مبتال به تاالسمی در 11111حدود  .بیشتری دارد
 5حالی که هزینه پیشگیری هر غربالگری فقط  بردارد در دالر هزینه در 311.111( سال زندگی 35متوسط برای 

 .است دالر
عوامل فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی، اپیدمیولوژیک، دموگرافیک جمله مطابق چارت شبکه علیت عوامل مختلفی از 

این عوامل به  یک از کیفیت تاثیر هر بروز بتاتاالسمی ماژور دخالت دارند که سنجش کمیت و زیست محیطی در و
که  پیشگفتمطالب  جداول و با توجه بهو  همین اساس بر .است انجام مطالعات وسیعی در سطح جامعه نیازمند

تکمیل چک لیست ها می  ها، اجرای پایش های گروه کارشناسی و حاصل بررسی آمار های ارسالی از شهرستان
خصوص برنامه پیشگیری از  پرسنل و زوجین در ارتقا آگاهی اولویت دادن به امر آموزش و به نظر می رسد باشد

 و تثبیت کارکنان این تیم، شاوره ویژه تاالسمی وشرایط الزم برای تیم م بروز بتا تاالسمی ماژور، تامین امکانات و
ی کشوری پیشگیری از بروز بتا تاالسمی  همچنین اجرای دستورالعمل برنامه انسانی و و ت صحیح منابع مالییمدیر
عدم شروع غربالگری در ) از جمله اجرای غربالگری در زوج هایی که به هر دلیل 3133 تجدید نظر چهارم ماژور

در زمان ...( افراد خارجی مقیم در کشور و  افراد مهاجر، های اجتماعی خاص، برخی گروه غیر ثبتی،عقد  منطقه،
به عنوان  تمایل به بارداری دارد سن باروری بوده و زوجه در در و ازدواج آزمایش های تاالسمی را انجام نداده اند

حمایت  برنامه واجرای  بریان نقش نظارت این م در. های ارتقا این  برنامه محسوب می شوند مهمترین راهکار
ها، همکاری مسئولین  درمان، روسای مرکز بهداشت شهرستان های بهداشت و ریاست محترم دانشگاه، معاونت

 های گسترش و مخصوصا مسئولین واحد رابطین سالمت و های بهداشت خانواده، جمله واحد های ستادی از واحد
ادارات بهزیستی، کمیته امداد امام ) های تاثیر گذار جمله مدیران دستگاه از یهمکاری برون بخش همچنین تعامل و

 .امری اجتناب ناپذیر است را طلبیده و...( امالک و ثبت اسناد ونظام پزشکی، پزشکی قانونی و  -(ره)خمینی 
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 بـروز بتـا تـاالسمی مـاژور پیشگیـری ازی  اهداف، راهبردها و فعالیت های بـرنـامـه
 دراستان آذربایجان غربی

 

 :هدف کلی

 پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور

 

 :ف اختصاصیهد

 درصد311مراقبت ویژه زوج های ناقل تاالسمی واجد شرایط مراقبت، در استان آذربایجان غربی به میزان 

 :اول راهبردهای هدف اختصاصی

 مهارت ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی ارتقا ء دانش و .3

 ارتقاء آگاهی های عمومی .1

فراهم نمودن امکانات الزم جهت اجرای استاندارد برنامه پیشگیری از بروز بتاتاالسمی  ) حمایت وپشتیبانی .1
 (ماژور

 ساماندهی اطالعات بیماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور .4

 پایش وارزشیابی .5
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 کد
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

 ارتقا ء دانش و مهارت ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی  :عنوان راهبرد

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها ردیف

3
دستورالعمل، )تهیه و توزیع مواد آموزشی 

 ...(پوستر، بروشور و
 مستندات معاونت بهداشتی اردیبهشت داشتیبهمعاونت  داشتیبهمعاونت 

1
برگزاری گارگاه آموزشی برای گروه های 

 هدف
 تعدادکارگاه برگزارشده معاونت بهداشتی مرداد داشتیبهمعاونت  داشتیبهمعاونت 

1
پیگیری اقدامات آموزشی انجام یافته در 

 شهرستان برای گروه های هدفسطح 
 روزآموزش دیده/ نفر معاونت بهداشتی مهر داشتیبهمعاونت  داشتیبهمعاونت 

 کد
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

 ارتقاء آگاهی های عمومی  : عنوان راهبرد

 شیوه پایش پشتیبانی زمان اجرا مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها ردیف

3
هماهنگی اجرای برنامه های آموزشی از 

 طریق صدا و سیمای مرکز ارومیه و  مهاباد

آموزش بهداشت 

 وسالمت
گروه بیماری های  فصلی مراکز صدا و سیما

 غیرواگیر
اجراشده برنامهتعداد  

1
بنر، پوستر، )تهیه و توزیع مواد آموزشی 

 ...(بروشور و

آموزش بهداشت 

 وسالمت 
گروه بیماری های  اردیبهشت داشتیبهمعاونت 

 غیرواگیر
 تعدادتوزیع شده

1
پیگیری اقدامات روز جهانی تاالسمی در 

 سطح شهرستان 
 مستندات - خرداد معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی

4هماهنگی برگزاری روز جهانی تاالسمی 
مرکزبهداشت 

 شهرستان
 مستندات معاونت بهداشتی اردیبهشت شهرستانمرکز بهداشت 

 کد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

 (فراهم نمودن امکانات الزم جهت اجرای استاندارد برنامه پیشگیری از بروز بتاتاالسمی ماژور) حمایت وپشتیبانی  : عنوان راهبرد 

 مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها ردیف
زمان 

 اجرا
 پشتیبانی

شیوه 

 پایش

3 پیگیری استانداردهای مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک واتاق

 مشاوره

معاونت  داشتیبهمعاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی مرداد

1 شبکه بهداشت   پیگیری تکمیل پرسنل تیم مشاوره

 شهرستانودرمان 

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی مرداد

1شبکه بهداشت   پیگیری ثبات پرسنل تیم مشاوره

 ودرمان شهرستان

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی مرداد

انتخاب مرکز بهداشت نمونه از نظر اجرای استاندارد برنامه ی تاالسمی  4

 (تیم مشاوره  –آزمایشگاه )

معاونت  داشتیبهمعاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی شهریور

مرکز بهداشت  ...(کانتر، کیت مناسب و  سل)پیگیری تجهیز مراکز آزمایشگاهی 5

 شهرستان

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی تیر

( یا خصوصی/دولتی و)آزمایشگاه های مرجع/هماهنگی تعیین آزمایشگاه 2

 ( فریتین و الکتروفورز)برای انجام آزمایش های تکمیلی 

معاونت  داشتیبهمعاونت 

 داشتیبه

 - معاونت بهداشتی تیر
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 کد
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

امور بهداشتیمعاونت   

 ساماندهی اطالعات بیماران مبتال به بتاتاالسمی ماژور : عنوان راهبرد 

 مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها ردیف
زمان 

 اجرا
 پشتیبانی

شیوه 

 پایش

3درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی شهید  -هماهنگی با  بخش تزریق خون

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی  -مطهری 

معاونت 

 داشتیبه

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی خرداد

1 معاونت  (بزرگسال وحردسال) هماهنگی با پزشکان فوق تخصص خون وانکولوژی

 داشتیبه

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی خرداد

1معاونت  هماهنگی با معاونت درمان

 داشتیبه

معاونت 

 داشتیبه

بهداشتیمعاونت  خرداد  مکاتبات 

معاونت  هماهنگی با انجمن تاالسمی استان  آذربایجان غربی 4

 داشتیبه

معاونت 

 داشتیبه

 مکاتبات معاونت بهداشتی خرداد

 کد
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان آذربایجان غربی

 معاونت امور بهداشتی

 پایش وارزشیابی  : عنوان راهبرد 

 مکان اجرا مسئول اجرا فعالیت ها ردیف
زمان 

 اجرا
 پشتیبانی

شیوه 

 پایش

3مراکز بهداشت شهرستان داشتیبهمعاونت  نحوه اجرای برنامه درقالب گروه های کارشناسی بر نظارت 

  -واحدمشاوره ژنتیک) 

 (وسایر واحدهای تابعه

درطول 

 سال

ارائه  معاونت بهداشتی

 پسخوراند
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             هماهنگی برگزاری روز جهانی تاالسمی

             ...(دستورالعمل ، پوستر،بروشورو) تهیه وتوزیع موادآموزشی 

             تاالسمی در سطح شهرستان برای گروه های هدفپیگیری اقدامات روزجهانی 

مرکز آموزشی درمانی   -درمانگاه خون مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری  -هماهنگی با  بخش تزریق خون

 امام خمینی

            

             (بزرگسال وخردسال) هماهنگی با پزشکان فوق تخصص خون وانکولوژی 

             معاونت درمانهماهنگی با 

             هماهنگی با انجمن تاالسمی استان  آذربایجان غربی

برای انجام آزمایش های ( یا خصوصی/دولتی و)آزمایشگاه های مرجع/هماهنگی تعیین آزمایشگاه

 ( فریتین و الکتروفورز)تکمیلی 
            

             ...(مناسب و کانتر، کیت  سل)پیگیری تجهیز مراکز آزمایشگاهی

               پیگیری استانداردهای مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک واتاق مشاوره

                              پیگیری تکمیل پرسنل تیم مشاوره 

                                      پیگیری ثبات پرسنل تیم مشاوره

                        ...(کانتر، کیت مناسب و  سل)مراکز آزمایشگاهیپیگیری تجهیز 

             برگزاری گارگاه آموزشی برای گروه های هدف

                             (تیم مشاوره  –آزمایشگاه )انتخاب مرکز بهداشت نمونه از نظر اجرای استاندارد برنامه ی تاالسمی 

              برنامه های آموزشی از طریق صدا و سیمای مرکز ارومیه و  مهابادهماهنگی اجرای 

             پیگیری اقدامات آموزشی انجام یافته در سطح شهرستان برای گروه های هدف

             نظارت بر نحوه اجرای برنامه درقالب گروه های کارشناسی  درطول سال
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 تظاهرات بالینی تاالسمی 

بیشتر تظاهرات بالینی تاالسمی به علت عدم تعادل در ساخت زنجیره های هموگلوبین و در نتیجه رسوب زنجیره 

بتا مختل است، برای مثال، در تاالسمی بتا که ساخت زنجیره ی . های اضافی در داخل گویچه های قرمز است

زنجیره های آلفای اضافی که نتوانسته اند به زنجیره بتا بچسبند، در گویچه قرمز رسوب کرده و اثر های سمی خود 

با کمک رنگ آمیزی های خاصی، این رسوب ها به روشنی به صورت ذره هایی در گویچه هایی . را اعمال می کنند

ذیری گویچه های قرمز را کاهش داده و آن را مستعد خرد شدن وجود این رسوب ها انعطاف پ. قابل مشاهده است

در حین عبور از عروق کوچک و طحال می کند در نتیجه عمر گویچه های قرمز کوتاه تر می شود و در اثر همولیز 

وجود این ذره ها همچنین سبب از بین رفتن تعداد زیادی از این گویچه ها . بیمار دچار یرقان و کم خونی می شود

خونسازی غیر مفید باعث هدر رفتن مقدار . در مغز استخوان می شود عملی که خونسازی غیر مفید نامیده می شود

حالت اخیر باعث تب، ضعف عمومی و کاهش رشد . زیادی انرژی و اتالف بخش مهمی از آن به صورت گرما می شود

ز استخوان حجم آن افزایش می یابد جسمانی می شود از سوی دیگر به علت کم خونی و تحریک بیش از حد مغ

افزایش حجم مغز استخوان باعث بزرگی استخوان های سر و صورت شده و سبب تغییر شکل این استخوان می شود 

این افزایش حجم همچنین باعث نازک شدن قشر استخوان ها شده، که این تغییر استخوان ها را مستعد شکستگی 

یش خونسازی کبد  و طحال بیمار نیز بزرگ می شود و برای بیمار درد ایجاد به علت افزا. های غیر طبیعی می کند

 .می کند

به سبب عدم تعادل در تولید زنجیره های هموگلوبین ساخت هموگلوبین طبیعی که از دو زنجیره آلفا و بتا تشکیل 

 . ونی مواجه می کنداین کاهش سبب کم رنگ شدن گویچه های قرمز شده و بیمار را با کم خ. شده کاهش می یابد

در شکل هموزیگوت بیماری شدت کم خونی آنچنان شدید است که اگر به صورت مرتب خون تزریق نشود مقدار 

 . گرم در دسی لیتر نیز کمتر شده وی را با خطر مرگ مواجه می کند 2هموگلوبین از 

 .ری تاالسمی تشخیص داده می شودسالگی در کودک به تدریج ظاهر شده و بیما 1ماهگی تا  2عالیم یاد شده بین 
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 :تشخیص های افتراقی تاالسمی مینور

عالیم بالینی واحدی ندارند و در هنگام غربالگری، و یا به صورت اتفاقی در آزمایش خون  "فرد مینور معموال

مایش غربالگری از آن جا که آز. افراد مینور دارای گلبول قرمز هیپوکروم میکروسیت هستند. تشخیص داده می شود

برنامه ی پیشگیری از بروز بتاتاالسمی ماژور نیز بر همین اساس است، دانستن تشخیص های افتراقی عمده ی کم 

آنمی فقر آهن، تاالسمی، مسمومیت مزمن : خونی های میکروسیتیک و هیپوکروم با اهمیت و شامل موارد زیر است

 .ء تغذیه شدید و کمبود مسبا سرب، آنمی سیدروبالستیک، عفونت های مزمن، سو

با توجه به این که در میان موراد فوق مساله اصلی در کلنیک، متمایز کردن آنمی فقر آهن از بتاتاالسمی مینور 

 :است به بعضی از وجوه اشتراک و افتراق آنها اشاره می شود

و مشاهده ی رنگ ( Blood Smear)ساده ترین آزمایش های بالینی برای تمایز این دو، بررسی الم خون محیطی 

 .است ولی در تاالسمی مینور این طور نیست  Paleو Wateryسرم بیمار است که مورد اخیر آنمی فقرآهن 

 g/dl 33-31هنگام بررسی الم خون محیطی در آنمی فقر آهن، در صورتی که هموگلوبین در محدوده ی  -

 (Microcytosis، میکروسیتوز (زکم رنگ شدن گلبول قرم (Hypochromباشد، تغییرات هیپوکروم 

اندازه های ( )Anisocytosis)، آنیزوسیتوز (فمتولیتر 81کمتر از  MCVکاهش اندازه گلبول قرمز و 

شکل های متفاوت ( )Poikilocytosis)و پویکیلوسیتوز ( متفاوت گلبول قرمز در الم خون محیطی

د بتاتاالسمی مینور این تغییرات در خفیف است، ولی در صورت وجو( گلبول قرمز در الم خون محیطی

 Basophilic) در تاالسمی مینور. بارز و واضح است( g/dl 33-31)همین محدوده هموگلوبین 

Stippling مشاهده می شود ولی در آنمی فقرآهن این عالمت به ندرت دیده می ( نقطه ای شدن بازوفیل

 .شود

می شود، ولی در فقر  11فمتولیتر و هماتوکریت کمتر از 25به ندرت بیشتر از  MCVدر تاالسمی مینور  -

می رسد به عبارت  11فمتولیتر برسد هماتوکریت به کمتر از  81به کمتر از  MCVآهن   قبل از اینکه 

 .دیگر در هر سطح هماتوکریت، بیماران تاالسمی مینور میکروسیتوز بیشتری از فقر آهن دارد

میانگین تراکم هموگلوبین   MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin concentrationسطح  -

در هر دو .( درصد یا گرم در دسی لیتر است 12تا  11موجود در گلبول قرمز خون مقدار طبیعی آن 

 .طبیعی است

پراکندگی حجم گلبول های RDW (Red Cell Distribution Width )تصور می شد که با  "قبال -

میانگین نشان می دهد و معیاری برای نشان دادن آنیزوسیتوز یا تغییرات اندازه گلبول های قرمز را حول 

 انحراف معیار حول میانگین    SDدر این فرمول،. بدست می آید SD/MCV*311از فرمول . قرمز است
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MCV افته و در افزایش ی "در کم خونی فقر آهن غالبا. درصد است 5/33-5/34میزان طبیعی این معیار . است

 می توان این دو را  تمایز داد، ولی بعد ها محدودیت های استفاده از ( بتاتاالسمی مینور نرمال است

 

طبیعی دارند، به طور عمده  RDWو  MCVدر عین حال بیمارانی که کاهش . این اندکس مشخص شد

در حالی که در . آلفا تاالسمی مینور، بتاتاالسمی مینور و آنمی ناشی از بیماری های مزمن مطرح است

و  HbHآنها افزایش یافته بطور عمده آنمی فقر آهن، بیماری  RDWدارند و  MCVبیمارانی که کاهش 

 . سیکل بتا تاالسمی مطرح است

  RBCبرحسب فمتولیتر و تعداد  MCVدر این رابطه میزان : RBC=Mentzer  MCV/اندکس -

کم خونی فقر آهن را  31تاالسمی بتا و باالتر از  31مقادیر کمتر از . برحسب میلیون قرار داده می شود

 .مطرح می کند

به نفع تشخیص  3511در این رابطه میزان کمتر از: MCH/311=Shine &La *( MCV)فرمول  -

 .کم خونی فقرآهن مطرح است 3511بیش از بتاتاالسمی مینور و

باید توجه داشت در صورت وجود آنمی فقر آهن همراه با تاالسمی مینور، تمام فرمول های فوق ممکن است 

نتایج اشتباه ارائه کنند، بنابراین توصیه می شود در تمامی موارد برای اثبات تاالسمی مینور از اندازه گیری 

فریتین سرم ) Ferritin اندازه گیری فریتین سرم . به روش کروماتوگرافی ستونی استفاده شود  HbA1سطح 

نانوگرم در میلی لیتر است و به معیار های  3 -381نانوگرم در میلی لیتر و در زنان  12-121در مردان بین 

آهن کمک کننده هم ممکن است در تشخیص فقر( تشخیصی اعالم شده از آزمایشگاه هم باید توجه داشت

 .باشد

کاهش می یابد و در صورت    HbA1نکته قابل توجه دیگر این است که در صورت کمبود آهن، سطح  -

 .طبیعی باشد   HbA1ممکن است سطح ( می شود  HbA1که باعث افزایش )تاالسمی مینور هم زمان 
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 :بیماریزایی و نحوه انتقال بیماری تاالسمی 

اگر والدین هر دو سالم باشند، ژن . ری از والدین به فرزندادن از قوانین مندل پیروی می کندنحوه ی انتقال بیما

اگر یکی از والدین حامل ژن . های سالم را به فرزندان خود انتقال داده و همه فرزندان آن ها سالم خواهند بود

یچیک از آن ها تاالسمی ماژور نخواهند فرزندان ناقل باشند ولی ه ٪51تاالسمی باشد، در هر بارداری احتمال دارد 

باشند، در هر بارداری احتمال دارد دارای فرزند ( مینور)در صورتی که پدر و مادر هر دو ناقل ژن تاالسمی . داشت

 .مبتال به تاالسمی ماژور شوند

 

 :روش های مواجهه با تاالسمی 

روش اول، درمان عالمتی بیماران، . روش عمل کرد در برابر مشکل افراد مبتال به تاالسمی ماژور می توان به چند

این روش راهی است که در بسیاری از کشور ها، بویژه کشور های . استفاده از تزریق مکرر خون و دفروکسامین است

روش دوم، درمان مبتالیان با استفاده از پیوند مغز استخوان است که کاری بسیار . جهان سوم، در حال انجام است

در صورتی . راه سوم، شناسایی افراد در معرض خطر می باشد. در بسیاری از موارد حتی غیرممکن استپرخرج و 

احتمال تولد فرزند مبتال به % 15که دو فرد حامل ژن با هم ازدواج کنند، طبق قوانین مندل در هر بارداری 

 .تاالسمی ماژور وجود دارد

افراد حامل، تشخیص بیماری در جنین مبتال، در مراحل اولیه  با نمونه گیری از جفت یا مایع آمنیون این دسته

اما این روش در تقابل با تعالیم . آبستنی های پرمخاطره، دیگر هیچ کودکی مبتال به تاالسمی ماژور متولد نمی شود

ها راهی تن. بسیاری از ادیان دنیا، از جمله دین مبین اسالم و اعتقاد های فرقه ی کاتولیک در بین مسیحیان است

که ممکن است یک کودک مبتال به تاالسمی ماژور متولد شود، ازدواج دو فرد مبتال به تاالسمی مینور، که حامل 

بدین ترتیب امکان . روش چهارم جلوگیری ازدواج دو نفر حامل ژن بیماری است. ژن بیماریزا هستند، می باشد

مزیت این روش این است برخالف روش قبلی، به . ودبوجود  آمدن فرزندی با تاالسمی ماژور بکلی منتفی می ش

 این روش در هرکجا قابل اعمال است و تنها اشکال آن این . تجهیزات گران قیمت و مراکز تخصصی احتیاجی نیست
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است که در بعضی موارد ممکن است به دو نفری که همدیگر را دوست دارند، به علت اینکه حامل ژن بیماری 

 برای عده زیادی این مساله تاثیر روانی بدی در . تاالسمی هستند، با وجود میل باطنیشان، اجازه ازدواج داده نشود

ا حال پدر و مادر جوانی که صاحب فرزندی مبتال به با این حال، هنگامی که این تاثیر روحی را ب. پی خواهد داشت

تاالسمی ماژور شده اند و خود را نیز در این رابطه بی گناه نمی دانند، مقایسه کنیم، شاید بتوان تصمیم عاقالنه ای 

تاثیر هر یک از این چهار روش بر فراوانی ژن بیماریزا طی نسل های متمادی نیز مبحثی قابل تفحص . اتخاذ کرد

ست اگر برای جلوگیری از بیماری کاری نکنیم و فقط به تزریق خون و دفروکسامین به بیماران اکتفا کنیم یا اگر ا

بیماری را قبل از تولد در جنین تشخیص داده، او را در مراحل اولیه ی آبستنی سقط کنیم، بیماری در جامعه کم 

ند مغز استخوان درمان کنیم، یا اگر برای جلوگیری از تولد اگر تمام مبتالیان به تاالسمی ماژور را با پیو. نمی شود

فرزندان مبتال به تاالسمی، از ازدواج ناقالن ژن بیماریزا با هم جلوگیری کنیم، فراوانی ژن بیماری طی زمان، بدون 

 .هیچ تغییری ثابت می ماند

با زاد و ولد بیشتر سعی در بدنیا آنان . مادران بیماران تاالسمی از یک واکنش جبرانی جالب استفاده می کنند

این . برای مثال در استان فارس بعد خانوار در حدود پنج نفر است. آوردن تعداد بیشتری از فرزندان طبیعی دارند

مشخص شده است که مادران بیماران تاالسمی نیز به . بدان معناست که هر خانواده بطور میانگین سه فرزند دارد

این بدان معناست که خانواده هایی که در آنها یک فرزند مبتال به تاالسمی . سالم دارندطور میانگین سه فرزند 

ماژور وجود دارد به طور متوسط چهار فرزند دارند، خانواده هائیکه دو فرزند مبتال دارند، پنج فرزند دارند خانواده 

مچنین نشان داده شد که اگر مادری پیش در این مطالعه ه.... هایی که سه فرزند مبتال دارند، شش فرزند دارند و 

از ازدواج یا بعد از بدنیا آمدن اولین فرزند مبتالی خود مشاوره ژنتیک بگیرد، به طور معنی داری تعداد فرزندان 

 .متاسفانه تعداد افرادیکه حاضر به مشاوره هستند زیاد نیست. کمتری بدنیا خواهد آورد
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مهمترین شاخص هایی است که براساس آن می توان تصمیم گرفت که آیا  میزان مرگ و میر شیرخواران یکی از

اگر در کشوری  میزان مرگ و میر . الزم است در کشوری طرح جلوگیری از بیماری های ارثی به اجرا درآید

انجام فعالیت های بهداشتی جهت سالم سازی محیط و بهبود وضع . در هزار نفر باشد 51تا  41شیرخواران بیش از

هداشتی جامعه از اولویت باالتری نسبت به اقدام های پیشگیری در برابر بیماری های ارثی برخوردار است، چرا که ب

در این جوامع بیشتر مرگ و میر ها به دالیلی از قبیل سوء تغذیه و بیماری های عفونی است که راحت تر قابل 

جدی اجرای طرح های پیشگیری از بیماری های  کشور ایران که طی دو دهه گذشته با تالش های. کنترل هستند

از آنجا که تهیه امکانات الزم جهت پیوند مغز استخوان در قسمت های . ارثی، از جمله تاالسمی محسوب می شد

زیادی از کشور ممکن نیست و با عنایت به هزینه سرسام آور این روش، به نظر می رسد که تنها روش معقول 

 3125طرح پیشگیری از تولد بیماران تاالسمی از سال . از به دنیا آمدن این بیماران استپیشگیری همانا جلوگیری 

این طرح چنان موفق بود که منشا الهام برای بسیاری . در ایران آغاز شد و نتایج بسیار درخشانی در پی داشته است

 . از کشور های دنیا شده است
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 پیشگیـری ازکشوری ی  ها و فعالیت های پیش بینی شده در بـرنـامـه، راهبرد اهداف
 بـروز بتـا تـاالسمی مـاژور

 هدف کلی

 .پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور

 اهداف اختصاصی

 درصد311شناسایی زوج های ناقل تاالسمی در سراسر کشور به میزان  -

شرایط مراقبت، در سراسر کشور به میزان مراقبت ویژه زوج های ناقل تاالسمی شناسایی شده واجد  -
 درصد311

 :راهبرد های مربوط به هدف اختصاصی اول

 غربالگری تاالسمی در زوج های متقاضی ازدواج -

غربالگری والدین بیماران مبتالی به تاالسمی ماژور جهت شناسایی زوج های واجد شرایط مراقبت ویژه  -
 ژنتیک

عدم آغاز غربالگری تاالسمی در منطقه، عقد غیر ) به هر دلیل غربالگری تاالسمی در زوج هایی که قبال -
در زمان ازدواج ...( ثبتی، برخی گروه های اجتماعی خاص، افراد مهاجر، افراد خارجی مقیم در کشور و 

 . آزمایش های تاالسمی را انجام نداده اند و در حال حاضر باردار می باشند

 هدف اختصاصی اولهای مرتبط با راهبرد اول از  فعالیت

پزشک، ماما، کارشناس، کاردان، بهورز، )آموزش تمام کارکنان رده هـای مختلف بهداشتی درمـانی  -
کارکنان آزمایشگاه غربالگری آزمایش های تاالسمی پیش از ازدواج در کلیه ی بخش ها اعم از دولتی و یا 

 (.خصوصی

ه ی ازدواج، رهبران، اشخاص و گروه های موثر اطالع رسانی و آموزش عمومی، آموزش گروه های در آستان -
به منظور ترغیب زوج های متقاضی ازدواج در ... در جامعه، سردفترداران و عاقدین رسمی و غیررسمی و 

 (فبل از هر اقدامی برای ازدواج)مراجعه ی به هنگام جهت انجام آزمایش های قبل از ازدواج 

هـای  ی آزمایش ازدواج مـراجعه کننده به آزمایشگاه ویژهانجام آزمایش هـای تاالسمی در متقاضیان  -
 .ی تاالسمی ی ویژه تاالسمی، برابر الگوریتم کشوری و تفسیر نتایج آن با نظر پزشک مشاوره

 .ارجاع جهت انجام آزمایش های تکمیلی و تشخیص ژنتیک در صورت نیاز -

ی  ی مشاوره ج به آزمایشگاه ویژهثبت مشخصات کلیه مراجعین جهت انجام آزمایش های پیش از ازدوا -
و ثبت مشخصات مراجعین به تیم مشاوره ژنتیک در دفتر ثبت مشخصات  CBCتاالسمی در دفتر 

 .مراجعین به تیم مشاوره ژنتیک

و معرفی زوج به مرکز بهداشت  5ی تاالسمی توسط تیم مشاوره و تکمیل فرم شماره  ی ویـژه انجام مشاوره -
 .درمانی مربوطه شهرستان و مرکز بهداشتی

 .مشاوره ی تـاالسمیی  درمانی ویژه بـه منظوراعالم فعالیت مـرکـزبهداشتی4 فـرم شمارهارسـال کمیل وت -
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 : شـرايط غربالگري هستنـد عبـارتندازافرادي كه در اين راهبرد واجـد 

 .زنان بارداري كه قبل از شروع غربالگري در شهرستان ازدواج كرده اند* 
هنگام ازدواج آزمايش هاي تاالسمي را ...( هاي اجتماعي خاص، افراد مهاجر، افراد خارجي مقيم در كشور و  عقد غير ثبتي، برخي گروه)زنان بارداري كه به هر دليل * 

 .انجام نداده اند
سال زن باردار بررسي گروه هاي مشخص شده حداكثر تا پايان سه ماهه اول بارداري بايد انجام گردد و جهت شناسايي اين افراد الزم است در اولين مراجعه : تذكر

 .ازدواج و سابقه انجام آزمايشات تاالسمي سوال شود

 

 ای مرتبط با راهبرد دوم از هدف اختصاصی اولفعالیت ه

 .این راهبرد شامل والدین بیماران مبتال به تاالسمی می باشد -

پزشک، ماما، کارشناس، کاردان، بهورز، )بهداشتی درمـانی آموزش تمام کارکنان رده هـای مختلف  -
های تاالسمی پیش از ازدواج، کارکنان بخش تزریق خون در کلیه ی  کارکنان آزمایشگاه غربالگری آزمایش
 (.بخش ها اعم از دولتی و یا خصوصی

 ای راهبرد دوم اطالع رسانی و آموزش به والدین بیماران تاالسمی به منظور ترغیب آن ها در جهت اجر -

 .آموزش عموم جامعه و گروه های هدف برابر طرح و دستورالعمل مربوط -

ثبت مشخصات والدین بیماران تـاالسمی در فرم مربوطه توسط مرکز تزریق خون و تکمیل بقیه ی ستون  -
 ها به منظور ارجاع زوجین برای انجام مشاوره استاندارد

و معرفی زوج به مرکز بهداشت  5م مشاوره و تکمیل فرم شماره ی تاالسمی توسط تی ی ویـژه انجام مشاوره -
 .شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه

 .با توجه به وضعیت والدین( های اول و دوم مرحله) PNDارجاع جهت انجام  -

بـا توجه به ( وازکتومی و توبکتومی)ارجاع جهت استفاده از روش هـای دائمی پیشگیـری از بـارداری  -
 . ت والدینوضعی

 های مرتبط با راهبرد سوم از هدف اختصاصی اولفعالیت 

با توجه به این که سالیانه تعداد قابل تـوجهی از موارد بـروز بیماری تـاالسمی در زوج هایی اتفاق می افتد که 
عدم شروع غربالگری در منطقه، عقد غیر ثبتی، برخی گروه های اجتماعی خاص، افراد مهاجر، افراد )به هر دلیل 

دانشکده /  تاالسمی را انجام نداده اند الزم است دانشگاهدر زمان ازدواج آزمایش های ...( خارجی مقیم در کشور و 
هـا با در نظر گرفتن طول دوره باروری در منطقه و محاسبه میزان خطر بروز بیماری و اثبات مقرون به صرفگی، بـه 

 . نمایند  های ناقل تاالسمی در این گروه ها اقدام غربالگری و شناسایی زوج

 ت داشتن فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نیاز به انجام غربالگری ندارندزوج هـای ذکر شده فوق در صور

 

 

 :فعالیت ها در این راهبرد به شرح زیر می باشد

 (.پزشک، کـارشناس، کاردان و بهورز)آموزش تمام کارکنان رده هـای مختلف بهداشتی  -

 .اجرای برنامه های آموزشی برای عموم جامعه با بهره گیری از رسانه های جمعی -

 .ین بهداشتی جهت مشارکت در اجرای مطلوب برنامهآموزش رابط -
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انجام شده ( سل كانتر)گر الكترونيكي  با دستگاه شمارش  CBC كه آزمايش  باردار، در صورتي  زناني جاري مراقبت از  با توجه به برنامه
 .داد ها را انجام  ي آن ساير اقدام  توان با  توجه به نتيجه مجدد نبوده و مي CBC انجام به باشد، نياز 

 

آموزش و جلب مشارکت تمام متخصصان زنـان و زایمان، پزشکان عمومی، ماما های شاغل در بخش  -
ی نظام  هـا اعم از دولتی یا خصوصی با همکاری معاونت درمان دانشگاه و اداره بهداشت و سایر بخش

 .مناسبپزشکی از طریق ارسال متن آموزشی 

آموزش تمام زنان باردار گروه هدف برنامه که جهت مراقبت های بهداشتی به واحد های بهداشتی مـراجعه  -
 .CBCکانتر به منظور انجام  نماینـد و ارجاع آنها به آزمایشگاه دارای سـل می

بدیهی . شود میانجام  4و  3این فعالیت با مشارکت واحد های بهداشتی و افـراد آموزش دیده در بند : توجه
درمـانی، پزشک مرکز  ی پیگیری باید به رؤیت پـزشک مراکز بهداشتی ی آزمـایش جهت تفسیر و ادامه است نتیجه

 .بـرسد 4ی بند  دیده ی تـاالسمی و یا افراد آموزش ی مشاوره درمانی ویژه بهداشتی

توسط پزشک مرکز  5شـده در فعالیت بند  برای تمام زنـان ارجاع ( MCHو  MCV) CBCدرخواست  -
 .دهنده ی آزمایش به واحد بهداشتی ارجاع بهداشتی درمانی و ارسال نتیجه

و بـراساس الگوریتم شناسایی زوج های ناقل  2پیگیری و ارجاع مـردانی که بـراسـاس فعالیت بنـد  -
 .دارند CBCتـاالسمی مزدوج قبل از آغاز برنامه، نیاز به انجام 

درمانی بـرای مردانی که براساس  توسط پزشک مرکز بهداشتی (MCHو  MCV) CBCدرخواست  -
 .دهنده ی آزمایش به واحد ارجاع اند و ارسـال نتیجه شده ارجاع  2فعالیت بند 

انجام شـده در آنها و براساس الگوریتم شناسایی زوج های ناقل  CBCارجـاع زوج هـایی که با تـوجه به  -
ی تاالسمی می  ی مشاوره د ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی ویژهتاالسمی در قالب استراتژی سوم نیازمن

 (.سوابق آزمایش های انجام شده هنگام ارجاع ضمیمه شود)باشند 

ی تـاالسمی در دفتر  ی مشاوره ثبت مشخصـات مـراجـعه کنندگـان بـه مـرکـز بهداشتی درمانی ویـژه -
 .ثبت مراجعین تیم مشاوره

لگوریتم کشوری شناسایی زوج های ناقل تاالسمی با درخواست پزشک تیم ی آزمایش ها براساس ا ادامه -
 .مشاوره

مشکوک پرخطر تاالسمی و ارسال فرم به مرکز بهداشت /برای زوج های ناقل 5ی  تکمیل فرم شماره -
 .شهرستان جهت معرفی به تیم مراقبت

 :شود می به دو دلیل تکمیل و ارسال 5ی  طور کلی فرم شماره به

 . ین نیازمند مراقبت ویژهمعرفی زوج
 .مشکوک پرخطر تاالسمی به هر دلیل/ هـای ناقل اعالم عـدم پیگیـری و مـراقبت زوج

 4دیده براساس فعالیت بند  متخصصان زنان و زایمان، پـزشکان عمومی و مـامـا های آموزش : 3ی  تبصره
دف در راهبرد سوم، آنها را به نزدیک ترین ی متن آموزشی به زوج هـای هـ توانند ضمن آموزش مستقیم و ارائه می

را  8و  2، 2واحد بهداشتی محل سکونت زوج هـا ارجاع نموده و یـا در صورت تمایل، تمام فعالیت های بند هـای 
ی  ی مشاوره نسبت به ارجاع زوج هـا به مـرکز بهداشتی درمانی ویژه« 3براساس بند »انجام دهنـد و در صورت نیاز 

 پس از مراجعه زوجین الزم است مرکز مشاوره ژنتیک پسخوراند مناسب را به پزشک ارجاع . نمایند ام تاالسمی اقد
ها تـرتیبی دهند تا از پزشکانی که در این راستا همکاری مناسب   شـود دانشگاه می توصیه.دهنده زوج، ارسال نماید

 .دارند قدردانی گردد
هر دلیلی آزمایشات تاالسمی را انجام  درصورت مراجعه زنان باردار که قبال در زمان ازدواجشان، به: 1ی  تبصره

 .شـود انجام 2-31درنگ و در اسـرع وقت بایـد اقدام هـای مورد نیاز براساس بند های  نداده باشند، باید بی
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مراقبت ویژه زوج های ناقل تاالسمی شناسایی شده واجد شرایط مراقبت، در ) های مربوط به هدف اختصاصی دوم راهبرد
 %(:311میزان سراسر کشور به 

 مشکوک پر خطر تاالسمی/ تقویت انجام مراقبت ویژه تنظیم خانواده زوج های ناقل -

 (PND3)تالش در جهت انجام آزمایش های مرحله اول تشخیص تاالسمی پیش از تولد  -

 (PND1)تالش در جهت انجام به هنگام آزمایش های مرحله دوم تشخیص تاالسمی پیش از تولد  -

 با راهبرد اول از هدف اختصاصی دوم های مرتبط  فعالیت

 (.پزشک، ماما، کارشناس، کاردان، بهورز)درمـانی   هـای مختلف بهداشتی آموزش تمام کارکنان رده -

 .پرخطر تاالسمی/آموزش زوجین ناقل -

و انجام  5مشکوک پرخطر تاالسمی واجد شرایط مراقبت پس از دریافت فرم شماره /دعوت از زوجین ناقل -
 .ندارد در خصوص روش های مطمئن پیشگیری از بارداریمشاوره استا

 "مشکوک پرخطر تاالسمی/زوج ناقل"درج عبارت )مشخص کردن زوجین ناقل تاالسمی در پرونده خانوار   -
 .در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جهت انجام مراقبت ویژه( در ستون مالحظات

پایگاه بهداشتی /مراقبت ممتد تنظیم خانواده خانه بهداشتمشخص کردن زوجین ناقل تاالسمی در دفتر  -
جهت ( در ستون مالحظات "مشکوک پرخطر تاالسمی/زوج ناقل"با درج دو ستاره قرمز و ثبت عبارت )

 .انجام مراقبت ویژه

در زوج هایی که ( وازکتومی و توبکتومی)ترغیب جهت استفاده از روش های دائمی پیشگیری از بارداری  -
 .رزند سالم بوده و تمایل به داشتن فرزند دیگر ندارنددارای ف

 .آموزش در خصوص روش پیشگیری از بارداری مطمئن انتخاب شده توسط زوجین -

 .2ثبت وضعیت استفاده از روش های پیشگیری از بارداری بصورت فصلی در فرم شماره 

 2استفاده نماید، در فرم شماره  در صورتی که زوجی در طول یک فصل  بیش از یک روش پیشگیری از بارداری
 .روشی که در آخرین روز فصل استفاده شده است گزارش می گردد

اعالم قطع پیگیری زوجین در صورت استفاده از روش های پیشگیری از بارداری دائمی پس از رویت  -
 .مستندات مبنی بر انجام توبکتومی یا وازکتومی

 .اری در زمان وقوع بارداری برای انجام مراقبت های ویژهتوجیه زوج در خصوص اهمیت اعالم سریع بارد -

اعالم مکتوب مهاجرت و آدرس دقیق محل سکونت جدید زوجین به سطح باالتر و ثبت مشخصات زوج در  -
 .جهت اعالم به تیم مراقبت محل سکونت جدید جهت پیگیری و مراقبت های الزم 2فرم شماره 
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 از هدف اختصاصی دوم های مرتبط با راهبرد دوم فعالیت

 (.پزشک، ماما، کارشناس، کاردان، بهورز)درمـانی   هـای مختلف بهداشتی آموزش تمام کارکنان رده  -

 .مشکوک پرخطر تاالسمی/آموزش زوجین ناقل -

قبل   PND3و آموزش در خصوص اهمیت انجام به هنگام  5دعوت از زوجین پس از دریافت فرم شماره  -
 .از اولین بارداری

ب زوجین شناسایی شده در استراتژی دوم و سوم به استفاده از روش های پیشگیری از بارداری دائمی ترغی -
 (.مواردی که فرزند سالم داشته و تمایل به داشتن فرزند دیگر ندارند)

 .ترغیب زوجین جهت برخورداری از خدمات بیمه برای کاهش هزینه های انجام آزمایش های ژنتیک -

ز مشاوره ژنتیک شهرستان جهت انجام هماهنگی های الزم با آزمایشگاه ژنتیک برای ارجاع زوجین به مرک -
 .PND3انجام 

 .مراجعه نکرده اند PND3پیگیری و آموزش زوجینی که به هر دلیل جهت انجام  -

 .بصورت فصلی 2در فرم شماره  PND3درج تاریخ انجام  -

وجینی که این آزمایش ها را انجام نداده بصورت فصلی در ز 2در فرم شماره  PND3ثبت علت عدم انجام  -
 .اند

 "مشکوک پرخطر تاالسمی/زوج ناقل"درج عبارت )مشخص کردن زوجین ناقل تاالسمی در پرونده خانوار  -
 .در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی جهت انجام مراقبت ویژه( در ستون مالحظات

پایگاه بهداشتی /متد تنظیم خانواده خانه بهداشتمشخص کردن زوجین ناقل تاالسمی در دفتر مراقبت م -
جهت ( در ستون مالحظات "مشکوک پرخطر تاالسمی/زوج ناقل"با درج دو ستاره قرمز و ثبت عبارت )

 .انجام مراقبت ویژه

 های مرتبط با راهبرد سوم از هدف اختصاصی دوم فعالیت

 (.پزشک،ماما، کارشناس، کاردان، بهورز)درمـانی  هـای مختلف بهداشتی  آموزش تمام کارکنان رده -

 .پرخطر تاالسمی/آموزش زوجین ناقل -

و آموزش در خصوص اهمیت انجام به هنگام آزمایش های  5دعوت از زوجین پس از دریافت فرم شماره  -
 .تشخیص پیش از تولد

 .کترغیب زوجین جهت برخورداری از خدمات بیمه برای کاهش هزینه های انجام آزمایش های ژنتی -

 .توجیه زوج در خصوص اهمیت اعالم سریع بارداری در زمان وقوع بارداری برای انجام مراقبت های ویژه -

ارجاع زوجین باردار به مرکز مشاوره ژنتیک شهرستان جهت انجام هماهنگی های الزم با آزمایشگاه ژنتیک  -
 .PND1برای انجام 
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 .مراجعه نکرده اند PND1پیگیری و آموزش زوجینی که به هر دلیل جهت انجام  -

 .پیگیری جهت اطمینان از مراجعه زوجین ارجاع شده به آزمایشگاه ژنتیک -

 .از طریق مرکز مشاوره ژنتیک  PND1پیگیری نتیجه انجام  -

 .ادامه مراقبت بارداری برای موارد دارای جنین سالم یا تاالسمی مینور -

 .به علت ابتالی جنین به تاالسمی ماژور پیگیری تا حصول اطمینان برای موارد نیازمند سقط جنین -

 .2در فرم شماره  PND1درج تاریخ انجام  -

 .2درج نتیجه بارداری در فرم شماره  -
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 (prenatal diagnosis:PND)تشخیص قبل از تولد

فرزند خود در دوره خدمات تشخیص پیش از تولد این امکان را برای زوجین فراهم کرده تا از سالمت یا بیماری 
 .های جنینی مطلع شوند

 :اساس تشخیص پیش از تولد ،پیگیری انجام دو مرحلهء مقدماتی وتکمیلی است

 ( PND6) تشخیص قبل از تولد مرحله مقدماتی

در هر یک از زوج ها قبل از بارداری  بررسی وضعیت ژنتیک زوج های ناقل تاالسمی برای تعیین نـوع نقص ژن
 .برای همه بارداریها کافی است PND3انجام یکبار آزمایش .است

است، زیرادراین صورت وقت کافی جهت  بهترین زمان برای انجام آزمایش های مرحلهء مقدماتی قبل از بارداری
 بررسی وجودخواهدداشت

  تشخیص قبل از تولدمرحله تکمیلی (PND2) 

 .بودن آن است بررسی وضعیت ژنتیک جنین وتشخیص قطعی ابتال یا سالم

برای تشخیص قطعی درانجام آزمایشهای تشخیص قبل ازتولد ،گاهی الزم است تعداد زیادی ازخویشاوندان 

 بررسی شوند که مستلزم صرف وقت وصبر وحوصلهء کافی و( عمو،دایی ، والدین،خواهران ،برادران،عمه ،خاله)

 .بضاعت مالی است

بارداری با نمونه برداری از  31بعداز بارداری ودر هفته  PND1تکمیلی بهترین زمان برای انجام آزمایشهای مرحله 

در نمونه برداری ،خطر ازدست دادن به میزان اندک وخطرات نادری برای مادر وجود . جنین انجام می شود

عین بعداز حصول نتیجه ،در صورت ابتالی جنین به بیماری ،چنانچه از نظرشرعی وقانونی سن جنین از تاریخ م.دارد

 .؛مجوز ختم بارداری توسط پزشکی قانونی صادر می شود( بارداری32حداکثر هفته ) نگذشته باشد

 ضروری است(بررسی وضعیت ژنتیک جنین )برای هربارداری انجام آزمایشهای مرحله تکمیلی  بدیهی است
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 :تستهای شناسایی شده برای تشخیص بتاتاالسمی

 آمینیوسنتزAminocetesis  

  نمونه گیری از خون جنینیCordocentesis  

  انجام آزمایشCVC  (Chorionic Villus Sampling)  

 

 :Aminocetesisروش آمینیوسنتز

آزمایش با استفاده از .هفته آبستنی انجام می شود 35این آزمایش در سه ماهه دوم حاملگی وپس از حدود 

 از  35cc-31مادر توسط متخصص صورت می گیرد که به اندازه اولتراسوند وبا وارد کردن یک  سوزن به داخل ناف 

سلولهای موجوددراین مایع مورد تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی قرار گرفته  ووجود .مایع آمنیوتیک را بیرون می کشد

 .یا عدم وجود تاالسمی بتا تعیین می شود

تیجه هیچ خطری برای مادر ایجاد نمی این آزمایش زمانی انجام می شود که حاملگی کامال پیشرفته است ودر ن

  (درصد 1/ 5کمتر از .) مورد حاملگی است 411در 3تا 111در  3احتمال سقط جنین .کند

از خون را به صورت مکشی   cc 1-1با انجام اولتراسوند یک سوزن نازک از طریق بندناف جنین وارد شده وحدود

خارج ودر آزمایشگاه خون جنین از آن جدا شده ودر صورتی که این اقدام توسط افراد ماهر صورت گیرد در اکثر 

هفتگی جنین صورت 38موارد سلولهای خالص جنین صددرصد در اولین مرتبه به دست می آید این آزمایش بعداز 

 .،عفونت واتالف مایع آمنیوتیک از جمله خطرات احتمالی است ، خونریزی%( 1-3)می گیرد سقط جنین 

تشخیص اختصاصی وزودرس از طریق روش های مولکولی تقریبا جای این روش را گرفته است که اکنون عمدتا 

آنان نامعلوم است ودر زوج های در  CVSفقط در زنان حامله که دیر به فکر آزمایش می افتند در افرادی که 

 .درشی از وضعیت آنها از قبل وجودنداردبکار میروخطری که گزا
 

 CVC  (Chorionic Villus Samplingانجام آزمایش 

cvs    هفتگی حاملگی  31-31حدود ) به عنوان روش تشخیص اختالالت هموگلوبین در جنین زودتر از آزمایش

با استفاده از اولتراسوند ، پزشک متخصص از سلولهای پرزهای پرده جنین که اطالعات ژنتیکی . قابل انجام است

لهابا ورود یک سوزن کوچک از طریق سلو.خود جنین را دارد ونهایتا جفت را تشکیل میدهد نمونه گیری می کند

ناف مادر یا با یک سوند از طریق واژن استخراج می شود سپس این سلولها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته تازمینه 

واز آن هم کمتر خطر عفونت یا خونریزی در مقایسه با %( 1حداکثر) خطر سقط اندک است .تشخیص فراهم آید

ن ، خطر ناچیزی نوزادان را از نظر ناهنجاری های اندام های حرکتی تهدید می کند روش های قبلی است عالوه برای

  .هفته این احتمال بطور کامل از بین می رود 31بعداز   cvsدر صورت انجام 
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