
 

  بسمه تعالي
  دكتر اشرف سموات

  مركز مديريت بيماريها، اداره ژنتيك
  1386زمستان 

  : تاالسمي بتا در ايران (PND)تشخيص پيش از تولد 
اعـالم شـد   اسـالمي  كه اجازه سقط جنين مبتال به تاالسـمي از سـوي دفتـر رهبـر انقـالب       1376تا سال 

  . ر تهران انجام نمي شدتشخيص پيش از تولد در بيش از يك تا دو مركز خصوصي د
بود كه بواسطه  يعلت اساسي كه موجب شد تا از مراجع دين در خصوص اجازه سقط استفتا شود نياز

  . اجراي برنامه كشوري پيشگيري از تاالسمي ماژور در ايران، احساس مي شد
  

  : PNDو تاثير آن بر تامل ِ پيشگيري از تاالسمي ماژور در ايرانپايلوت برنامه 
در تعدادي از شهرستانهاي استانهاي مازندران، فارس،  1375تا سال  1370بتدريج و از سال برنامه اين 

نتايج صـرفاً آمـاري ايـن برنامـه در     . گيالن، خوزستان و اصفهان بصورت آزمايشي به اجرا گذاشته شد
  . منعكس شده است) 1(جدول شمارة 

  
  ) 75تا  70سالهاي (بتا  برنامه پايلوت پيشگيري از تاالسمينتايج  -1جدول 

  دواطلب ازدواج؛ 640000 : غربالگريموارد 

   زوج ناقل  1800 : با زوجين ناقل شناسايي و مشاوره ويژه

  زوج  1000 :از ازدواج انصراف قبول 

  

  
پيشگيري از بارداري در والدين بيمـاران تاالسـمي و    ا هدفبرنامه دو استراتژي، تنظيم خانواده بدر اين 

انصـراف   و ، بكارگرفته شـده  داشتندزوجيني كه هر دو تاالسمي مينور در انصراف از ازدواج  استراتژي
  . زوجين يا پيشگيري از بارداري والدين موفقيت برنامه تاالسمي تلقي مي شده است

با دو پديدة بسيار مهم اجتماعي يعني ازدواج و فرزند پايلوت چنانچه مشخص است موفقيت برنامه 
   . ه استي اساسي در راهگذار دستيابي به هدف بودلو اين مشكخل و مقابله داشته دار شدن تدا

بيمـار مبـتال    18000بـيش از  . تاالسمي در ايران يك مشكل سالمتي تلقي مي شـود  ياز سوي ديگر بيمار
حاصـل شـيوع نسـبتاً     ،)براساس آمار اداره پيوند و بيماريهاي خـاص وزارت متبـوع  (ثبت شده در ايران 

و بروز نسبتاً باالي بيماري ) برحسب منطقه % 12تا  1با طيف % 6متوسط (ي ژن تاالسمي در كشور باال
  . است) در هزار بر حسب منطقه 4تا  7/0در هزار با طيف  2/1متوسط (

توجه روز افزون به درمان بيماران و بهبود شرايط درمان و سطح دسترسي بـه آن   70و  60در ده هاي 
اشـته و  گذاز طريق افزايش طول عمر بيماران تاثير تعيـين كننـده   بيماري بر شيوع يژه به ودر كشور نيز 

  . موجب افزايش آن شده است



 

 امكان ارائه خـدمت بـه بيمـاران بـدليل    بتا، تاالسمي بيماري با فرض عدم مداخله براي پيشگيري از بروز 
يعنـي  آنها اً قيمت خدمات جاري به با احتساب صرف(بودجه مورد نياز براي درمان ايشان  افزايش پلكاني

، در آينـده  )وند و بيماريهاي خاصيآمار اداره پبر اساس ميليون تومان ساليانه براي هر بيمار  3متوسط 
موارد تاالسمي عمدتاً امكان درمان بيمـاران  به عبارت ديگر عدم پيشگيري از بروز . وجود نخواهد داشت

  . مي سازدع ناممكن برا بدليل محدوديت مناموجود 
برنامـه كشـوري   بر اساس نتايج برنامـه پـايلوت پيشـگيري از بتـا تاالسـمي مـاژور       بدين ترتيب 

از يك سو به سرعت به اجرا در مـي آمـد و از   تاالسمي مواجه با دو مشكل ياد شده بود و مي بايست 
ندگي طبيعي كه با ز با بروز بيماري تاالسمي مي يافت راههاي ديگري براي مقابلهسويي مي بايست 

  .نداشته باشدمردم تداخل 
   
  : ، در ايرانPNDو تاثير آن بر تكامل  رنامه كشوري تاالسميب

استراتژي هاي خود بر تشخيص قبل از تولد با متمركز نمودن بعد از صدور مجوز سقط كشوري برنامه 
 يعنـي مـه  اسـتراتژي اول برنا . شـروع بـه كـار نمـود    و سقط جنين مبـتال در صـورت رضـايت خـانواده     

از جمله انصراف از ازدواج و ازدواج و (ه با ساير پيشنهادات ااين انتخاب را همر ،بالگري هنگام ازدواجرغ
  . در ليست انتخاب هاي پيش روي زوجين قرار داد )پيشگيري از بارداري

، )بيمـاران پيش گيري از تولد فرزندان بيشتر مبتال به تاالسـمي در خـانواده   يعني، (استراتژي دوم برنامه 
  . والدين تاالسمي اضافه نمودي را به مجموعه انتخاب ها PNDنيز 

تشخيص پـيش از  ( PNDمورد  3000و بر اساس بر آورد صورت گرفته به حداكثر تحت اين شرايط 
  .در كشور نياز بود تا پاسخگويي كامل به برنامه كشوري حاصل آيد) تولد

  
  : در ايرانبتا تاالسمي يش از تولد چالش هاي برنامه كشوري در تثبيت تشخيص پ

 ،در زمينـه تشـخيص مولكـولي جنـين    ) در سال PND 3000حدود (هاي برنامه كشوري براي تامين نياز
  :وجود داشتچالش هاي اساسي ذيل 

زوجـين ناقـل در حـال ازدواج عالقمنـد بودنـد از امكـان ازدواج و نعمـت        همانطور كه پيش بيني مي شـد  
 هاي  انتخابدر بين  PNDطور طبيعي تمايل به انتخاب دين دليل و به ر شوند و بفرزندان سالم برخوردا

  .افزايش مي يافتپيش رو بطور روز افزون 
در برنامه كشوري پيشـگيري بتـا    PNDمت متقاضيان خد يدسترسبر سطح كه  ليعامدر شروع برنامه 

مي شد تا زوجين علـي رغـم    باعثو  بود PNDقيمت خدمت ، مي گذاشت ستاثير منفي و معكوتاالسمي 
  . را انتخاب كنند PNDي غير از ميل شخصي گزينه هاي ديگر

  
  
  
  



 

   : در ايران PND خدمت مشكالت عرضه تحليل
هي است كه نياز برنامه كشوري، نياز طبيعـي زوجـين ناقـل تاالسـمي را مـنعكس مـي كـرد و كمبـود         بدي

بينانـه در نظـام سـالمت كشـور بـراي مقابلـه       نيز گوياي واقعيت عدم برنامه ريزي واقع  PNDتسهيالت 
  . بود ماژوربروز بتا تاالسمي صحيح با مشكل 

اي پاسـخگويي بـه نيـاز    رتحت اين شرايط مي بايست، تمام قواي بالقوه و بالفعل امـا پراكنـده موجـود بـ    
. راه اندازي اين خدمت بود راييكي از راهكارها تشويق بخش خصوصي بهمچنين . برنامه بسيج مي شد

موجود، اين عرصـه   ينتعداد محدود متخصصين ژنتيك مولكولي در كشور و محدوديت تجربه متخصص
  . محدود ساخته بود و رشد در اين بخش كند بود را نيز

در ايـن   .ايـن فـن آوري بـود   بـه  دست يـابي   رايراهكار ديگر تشويق دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ب
هاي كشور و محـدوديت هـاي اجرايـي بـراي راه انـدازي      بخش نيز محدوديت تخصص و تجربه دانشگاه

  .غير ممكن مي ساخت) از شروع اقدام(بازدهي موثر را حداقل تا چند سال آتي  PNDمراكز 
راه اندازي خدمت تشـخيص پـيش از تولـد تاالسـمي در كشـور بـه        در جريان تالش براي تحقق همچنين

شد كه نظام اسـتانداردها و چـارچوب هـاي    ي مشخص دنحوي كه پاسخگوي برنامه كشوري باشد، بزو
اين در حالي بود كه . فني الزم براي فعاليت در اين عرصه در نظام آزمايشگاهي كشور تدارك نشده است

. در گسترة يك برنامه كشوري فعاليت همة بخش ها با استانداردهاي معلوم يـك ضـرورت حتمـي اسـت    
چنـين سـامانه اي نيـز     ايبربكارگيري آن ساز و كار استانداردهاي نظارت و بديهي است در اين شرايط 

  . نمي توانست وجود داشته باشد
  

  :تمشكالمديريت 
  : كميته فني تشخيص پيش از تولدتشكيل 

تشكيل شـد و در   1376سال در در اداره ژنتيك مركز مديريت بيماريها كميته فني تشخيص پيش از تولد 
اين فرايند بدليل محدود بـودن  گر چه . پرداختپيش از تولد  تدوين استانداردهاي تشخيصبه اولين اقدام 

سـپس  كميته  اين . ندارد شبكه تشخيص پيش از تولد شداما منجر به توسعه استاتجارب به طول انجاميد 
به عهده گرفت و با مـديريت اداره ژنتيـك   را در مراكز عضو شبكه نظارت و ارتقاء تشخيص پيش از تولد 

براي ارتقاء به فعاليت مستمر خود  زمانهمهمچنين  اين كميته .ا به اين امر پرداختمركز مديريت بيماريه
كه معدود متخصصين مجرب موجـود  و اعضاي آن تشخيص پيش از تولد كميته  . ادامه داداستانداردها 

ي را براي توسعه ايـن خـدمت و آمـوزش    ممتراكتالش بدين ترتيب در زمينه مولكولي تاالسمي بتا بودند 
در ايران شبكه اين و سهم به سزايي در راه اندازي  خيص پيش از تولد بكار بردندشبكه تشضاء جديد اع

  .داشتند
   

  
  
  



 

  : بتا تاالسمي در ايران شبكه تشخيص پيش از تولد
براساس استانداردهاي تدويني كميته فني تشخيص پيش از تولد در اداره ژنتيك مركز مـديريت بيماريهـا   

به مرور بـه   1386تا  1376طي سالهاي مختلف از سال . ضو محيطي شروع به كار كرداين شبكه با دو ع
  . اعضاي اين شبكه در بخش خصوصي و دانشگاههاي علوم پزشكي اضافه شد

هر يك از اعضا براي عضويت در شبكه درخواست خود را بـه كميتـه فنـي    دستورالعمل برنامه براساس 
سپس بعد از بررسي تقاضـا و   .نمايندركز مديريت بيماريها ارائه تشخيص پيش از تولد در اداره ژنتيك م

و توسط اعضاء منتخـب كميتـه فنـي    در صورت احراز شرايط اوليه، بررسي شرايط با چك ليست معلوم 
  .دومديريت رفع آنها انجام مي ش ،نياز هابا تعيين صورت مي گيرد و تشخيص پيش از تولد 

تحـت  (در آزمايشگاههاي مجرب در همين چهارچوب متخصصين رفع نيازهاي آموزشي و كسب مهارت 
  .يردصورت مي گ) PND عنوان رفرانس

در حـال  عضـو   3كشـور و   نتخبعضو فعال در مناطق م 11داراي  اكنون اين شبكه كار آمد و مجرب
بـا  . اتمام سال فعاليت خود را آغـاز خواهنـد كـرد   كه پيش از است  )براي پيوستن به شبكه(آموزش 

  . مركز جديد نيازهاي برنامه تاالسمي كامالً مرتفع خواهد شد 3شدن فعال 
 براي تشكيل شبكه تشخيص پيش از تولد ساير برنامه هاي ژنتيـك  استاين شبكه همچنين الگويي 

  .در كشور
  

  : در ايران PNDبه  افزايش دسترسيعوامل موثر بر 
اعضاء هيئت علمـي عضـو كميتـه هـاي     ت به مرور و در نتيجه فعاليمتقاضيان و فرهنگي دسترسي مالي 

از جمله مركز پيوند و بيماريهاي خاص دهها سازمان و بخش پرسنل شبكه هاي بهداشتي درماني و  ،فني
  .حاصل آمدبيماري بر بروز  PNDتاثير تعيين كننده شناخت و بعد از وزارت متبوع 

و ه شـدگان، بـر سـطح دسترسـي     شك سازمان هاي بيمه كننده با فراهم كردن امكانات بـراي بيمـ  بدون 
اين پوشـش بعـد از توصـيه     .المال بر كاهش بروز تاالسمي در ايران نقش ويژه و تعيين كننده داشته اندب

  . عملي گشت 1380و به طور يكپارچه از سال مرتبط فراهم شد كارشناسان 
مراقبـت  ( PHCم در سيستبا ضوابط معين از بين پزشكان و كارشناسان شاغل كه  ژنتيك نيزشاوران م

بـراي مشـاوره   ) براسـاس دسـتورالعمل كشـوري   (نقش تعريـف شـده   و انتخاب شده اند ) اوليه بهداشتي
) خدمات بهداشتي اوليـه ( PHCدر مراكز بهداشتي درماني ويژه مشاوره ژنتيك در  و زوجين ناقل دارند 
   . راهم ساختندف علمي –با مجاهدت حرفه اي را دسترسي فرهنگي مردم   ،فعاليت مي نمايند

آمــوزش گســترده مــردم در زمينــه بتــا تاالســمي كــه در چهــارچوب برنامــه آمــوزش عمــوم و توســط  
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و با كمك وزارت آموزش و پرورش و ارتش و همچنين قوه قضائيه به 

   .داشت PNDمردم به خدمتِ  ياجرا در آمده است، اثر تعيين كننده ديگري بر سطح دسترس
  
  
  



 

  :تاالسمي در ايرانبتا بر پيشگيري از بروز  PNDتاثير نتايج 
تثبيـت شـبكه تشـخيص پـيش از      با. منعكس شده است) 3و  2(يج برنامه كشوري تاالسمي در جداول انت

رونـد رو بـه نـزول     بـا  PNDد اسـتفاده از  روند رو به رشـ  و شدتولد استفاده از اين خدمت روز افزون 
در برنامـه پيشـگيري بتـا     PND بيـان شـده بـراي   بـا وجـود اهميـت    . گشـت همراه موارد بروز تاالسمي 

 بتـا  پيشگيري از تاالسـمي   ييك قطعه از سامانه برنامه عظيم كشورتنها تشخيص پيش از تولد  ،تاالسمي
  . مي نمايدچرخ را بازي  4نقش  ،اين قطعه در مقايسه با قطعات يك اتومبيل. است

  
 امه پيشگيري تاالسمينتايج اجراي برن - 2جدول 

   ))از تعداد مورد انتظار بدون مداخلهاز تعداد مورد انتظار بدون مداخله((درصددرصد تعداد بيمارانتعداد بيماران سال تولدسال تولد

13771377 480480 4040   

13781378 416416 3535   

13791379 341341 2828   

13801380 206206 1717   

  
  سال اجراي برنامه پيشگيري تاالسمي در ايران سال اجراي برنامه پيشگيري تاالسمي در ايران   55نتايج نتايج   --33جدول جدول 

  
  سال 

 درصد تصميمات اتخاذ  تعداد زوجين
 ورهشده  بعد از مشا

 1000/ ميزان 

زوجين  آزمايش
 شده 

زوجين
 ناقل

تحت انصراف  ازدواج
 مشاوره

 زوج
 ناقل

تعداد بيماراني كه در صورت
نبودن برنامه متولد مي شدند

1376  353  1057 )46 (486 )45(473 )9(98 3 75/0  

1377 520  1534 )52(802 )35(532 )13(200 3 74/0 

1378 564 2201 )49(1073 )27(598 )24(530 9/3 98/0 

1379 672  2716 )54(1455 )27(745 )19(516 4 01/1  

1380 620 2790 )58(1615 )24(671 )18(504 5/4 13/1  

10298 2729  جمـع )53(5431 )29(3019 )18(1848 8/3 94/0  
  

، 85تـا   80الهاي در طي سـ . است 80تا  76مربوط به سالهاي  3و 2اطالعات منعكس شده در جدول هاي 
برنامه كشوري تاالسمي از استحكام بيشتري در مديريت برخوردار بوده كه اين خود بدليل آماده شـدن  

براسـاس داده هـاي تحليـل شـده      .زير ساخت هاي موجود طي پنج سال اجراي اوليه برنامه بـوده اسـت  
االسمي طي اين سالها شـده  ، اين موضوع باعث سرعت گرفتن كاهش موارد بروز بتا ت 85تا  80سالهاي 

  . است
اطالعات مربـوط بـه سـالهاي    . به بعد در كاهش بروز افزايش يافته است 80از سال  PNDهمچنين نقش 

مي  انطي سال جاري از سوي اداره ژنتيك مركز مديريت بيماريها منتشر خواهد شد و عالقمند 85تا  80
  . مجموعه اطالعات دنبال نماينددر برنامه تاالسمي را در اين  PNDسير تحول  توانند
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