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بروز بيماري بتا تاالسمي ماژور و علل آن پس از شروع برنامه كنترل و پيشگيري تاالسمي ماژور

4

مهرداد زينليان ،1اشرف سموات ،7رضا فدايي نوبري ،3سيد علي آذين

چكيده
سابقه و هدف

برنامه کنترل و پيشگيري از بتا تاالسمي ماژور ،يکي از مهمترين برنامههاي پيشگيري در نظام سالمم کشالور
اس که بيش از يک دهه از اجراي آن در کشور ميگذرد .پژوهش حاضر به منظور ارزيابي نتالايج باله دسال
آمده اين برنامه در بروز موارد جديد بيماري تاالسمي ماژور در شهرستانهاي تحال پوشالش دانشالگاه علالوم
پزشکي اصفهان انجام شد.
مواد و روشها

در اين مطالعه توصيفي و مقطعي ،اطمعات بيماران تاالسمي ماژور كه پس از شروع برنامه كنترل و پيشالگيري
تا پايان سال  1381در محدوده  72شبکه بهداش و درمان تح پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ساكن
بودهاند ،از طريق درمانگاه تاالسمي جمعآوري و با استفاده از نرم افزار  SPSS 11و آمالار توصاليفي تجزياله و
تحليل گرديد.
يافتهها

در مجموع از تعداد  66بيمار تاالسمي ماژور 42 ،نفر(46درصد) حاصالل ازدواج والالديني بودنالد کاله هرگالز
غربالگري نشده بودند و از اين تعداد هم  43مورد( 61/1درصد) ،پيش از شروع اجراي برناماله ازدواج کالرده
بودند .والدين  34نفر از بيماران( 31/4درصد) تح غربالگري بدو ازدواج از نظر تاالسمي قرار گرفته بودند و
 11بيمار( 11/6درصد) از پدر و مادري متولد شده بودند که ضمن عدم غربالگري در برنامه ،پيش از آن تولالد
فرزند بيمار تاالسمي را تجربه کرده بودند.
نتيجه گيري

اين مطالعه نشان مي دهد ،با وجود اين كه روند بروز بيماري تاالسمي ماژور با شروع اجراي برناماله كنتالرل و
پيشگيري تاالسمي در كشور كاهش چشمگيري داشته اس  ،برنامهريزي مناسب جه ارتقالاي كيفيال اراياله
خدمات مشاوره اي و مراقب ناقلين و آموزش و اطمعرساني مؤثر گروههاي هدف جامعاله باله منظالور حالذف
كامل موارد بروز بيماري ضروري ميباشد.
كلمات كليدي :بتا تاالسمي ،غربالگري ،كنترل و پيشگيري ،ايران

تاريخ دريافت 78/01/ 3 :
تاريخ پذيرش 77/ 7/33 :
0ـ مؤلف مسؤول :پزشك عمومـي و  MPHاپيدميولوژي و بهداشت ـ كارشناس مسؤول برنامههاي ژنتيك معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ـ ميدان
شهدا ـ خيابان ابنسينا ـ كدپستي7007011111 :
3ـ متخصص بيماريهاي كودكان و  PhDژنتيك اجتماعي ـ رئيس اداره ژنتيك مركز مديريت بيماريهاي غير واگير معاونت سالمت
 -3متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري ـ دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 -0متخصص پزشكي اجتماعي ـ استاديار پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي
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در شهرستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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از همه کشورهاي ساحلي ناحيه جنوب و جنـوب شـرقي

مقدمه

آسيا و نيز مناطق اطراف مديترانه ،درگير اين بيماري مزمن

در ســندروم تاالســمي ،بــه دالي ـل ژنتيك ـي ،هموگلــوبين

در کشور ايران نيز بيشترين شـيوع بيمـاري مربـوط بـه

شايعترين اختالالت ارثي در انسان محسوب ميشوند(.)1

ارثي و صع العالج هستند(.)2 ،0

گلبولهاي قرمز دچـار نصـص سـاختماني اسـت و همـين

استانهاي ساحلي شمالي و جنوبي کشور بـوده اسـت .بـر
اساس آخرين گـزارش منتشـره از سـوي مرکـز مـديريت

اختالالت ناشي از افزايش بار آهن و رسوب آن در عناصر

غربالگري تاالسمي در ميـان داوطلبـين ازدواج در فاصـله

سندروم تاالسمي بر اساس نوع اختالل در زنجيرههـاي

تاالسمي بـر اسـاس تعـداد زوج ناقـل و مشـکون نهـايي
تشــخيص داده شــده بــه ترتي ـ مربــوط بــه اســتانهــاي

در شکل هموزيگـوت خـود ايجـاد کـم خـوني شـديدي

 03زوج ناقل و مشکون نهـايي بـه ازاي هـر  0111زوج

مسأله عالوه بر ايجاد اختالل در فرآيند خونسـازي ،سـب
ليز گلبولهاي قرمز خون و متعاق

آن ايجاد کم خـوني و

بيماريها در ارديبهشت  ، 78در بررسي اطالعـات برنامـه

حياتي بدن مي گردد(.)2

سالهاي  0380لغايت پايان  ،0373بيشترين شيوع نـاقلين

هموگلوبين به انواع مختلف تصسيم ميگردد .تاالسمي نوع
بتا که در آن نصص در ساخته شدن زنجيره بتا وجـود دارد،

هرمزگان با  ،38سيستان و بلوچستان با  00و خوزستان بـا

ميکند که ادامه حيات فرد وابسته به تزريـق مکـرر خـون

غربالگري شده بوده است .اين در حالي است که ميـانگين
کل کشور در اين خصـوص ،عـددي در حـدود  0/2زوج

حاصل از ازدواج زوجهاي ناقـل ايـن صـفت 32 ،درصـد

شده است و در استان اصـفهان ايـن عـدد در حـدود 3/3

بيماران تاالسمي ماژور به دليل دريافـت مکـرر خـون ،در

مطابق آخرين آمار سازمان انتصال خون ايران ،در کشور
ايران تعداد  07000بيمار مبتال به تاالسمي زندگي ميکنند.

همچنين عوارض ناشي از افزايش بار آهـن و رسـوب آن

تاالسمي در طول يک سال ،مبلغـي در حـدود  81ميليـون

بوده و به آن تاالسمي ماژور گفته ميشود .الگوي تـوار

اين بيماري ،اتوزومال مغلوب است و در هر بـار بـارداري

ناقل و مشکون نهايي به ازاي هـر  0111زوج غربـالگري

احتمال تولد نوزاد مبتال بـه تاالسـمي مـاژور وجـود دارد.

محاسبه گرديده است(.)2 ،0

معرض عوارض عفـوني ناشـي از تزريـق خـون از جملـه

انواع هپاتيتهاي ويروسـي ،آلـودگي بـه ويـروس  HIVو

بر اين اساس هزينـه درمـان مسـتصيم هـر بيمـار مبـتال بـه

در ارگانهاي حياتي بدن از قبيـل نارسـايي قلـ  ،کليـه و

ريال برآورد گرديده اسـت کـه بـيش از  01درصـد از آن
توسط دولـت پرداخـت مـيشـود .يعنـي بـا تعـداد بيمـار

کبد قرار دارند و در صورت عدم درمان و مراقبت مناس ،

در سنين پايين فوت مينماينـد .در حـال حارـر تنهـا راه

موجود ،دولت ساليانه مبلغي در حدود  031ميليارد تومـان

درمان قطعي اين بيماران ،پيوند مغز استخوان است کـه آن

را تنها بابت درمان مستصيم بيماران هزينه ميكند کـه سـهم

هم در موارد خاص و تحت مراقبتهاي کامالً ويـژه و بـا

بســيار بزرگــي از بودجــه ســالمت کشــور را بــه خــود

هزينههاي گزاف امکانپذير خواهد بود(.)3 ،0

اختصاص ميدهد(.)0
با توجه به الگوي انتصـال ايـن بيمـاري کـه بـه وسـيله

شيوع سندروم تاالسمي در نصاط مختلـف دنيـا يکسـان

نيست .ارتباط نزديکي بين شيوع اين بيماري با شيوع انگل

ازدواج دو فرد ناقل ژن تاالسـمي ايجـاد مـيگـردد ،ايـده

ماالريا و کشتارهاي ناشي از اپيدميهاي اين بيماري انگلي

پيشــگيري از آن از طريــق غربــالگري داوطلبــين ازدواج،

کشنده در گذشته وجود دارد ،به طوريکه به دليل مصاومت

ساليان زيادي است که در بسياري از کشـورها و از جملـه
در کشور ما اجرا ميشود و با توجه بـه آسـان بـودن و در

بيشتر ناقلين تاالسمي در برابر ابـتال بـه بيمـاري ماالريـا و

دسترس بـودن آزمـايشهـاي غربـالگري ايـن بيمـاري در

حفظ نسل آنها در اين اپيدميهاي کشنده ،امـروزه شـيوع

مصايسه با هزينههاي کـالن درمـان و مراقبـت از بيمــاران،

بيشتر اين بيماري و ژن ناقل آن نيز در مناطق ماالريا خيز،

هزينه ـ فايـده اجراي برنامههاي پيشگيري درخصوص آن

بيشتر ديده ميشود .به عنوان مثال ساكنين قاره آسيا ،بـيش
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تاالســمي و هموگلــوبينهــاي غي ـر طبيع ـي ،از جملــه

مهرداد زينليان و همكاران

بروز بتا تاالسمي ماژور پس از برنامه كنترل و پيشگيري

امري بسيار قابل انتظار است(.)3

اجراي برنامه و بهبـود مراقبـت از نـاقلين ،تـا بـه حـداقل

برنامــه کنتــرل و پيشــگيري از تاالســمي کــه يک ـي از

رساندن موارد بروز بيماري ياري نمايد.

ژنتيک نظام سالمت کشور است ،پس از حدود پـن سـال
اجراي آزمايشي در برخي از استانهاي کشـور ،از ابتـداي

مواد و روش ها

ايـن مطالعـه توصـيفي ـ مصطعـي و گذشـتهنگـر بـود.

نمونههاي پژوهش ،كليه بيمـاران تاالسـمي مـاژور متولـد

سال  0380به صورت ادغام يافته در برنامههاي كشوري به

شده در استان اصفهان از ابتداي سـال (0380هـمزمـان بـا

مورد اجرا در آمد و در نهايت بر اساس سه استراتژي مهم

شروع برنامه كشوري پيشگيري از تاالسمي) تا پايان سـال

پايهريزي گرديد؛

 0372بودنــد .ابتــدا بــر اســاس مطالعــههــاي گذشــته و

استراتژي اول :غربالگري کليه زوجهاي داوطل ازدواج از
نظر ابتال به کم خوني ،پيش از اجراي عصد رسـمي و اخـذ

نشســتهــاي تخصصـي کــه بــا هــدايت مرکــز مــديريت

بيماريها صورت پذيرفت ،پرسشنامه بررسي بروز ،تهيه و

مجوز ازدواج و مراقبت ويژه زوجهاي ناقل شناسايي شده

تکثير شده و سپس با استفاده از بانک اطالعاتي موجود در

بر اساس دستورالعمل کشوري.

تنها مرکز تخصصي درمان و مراقبت از بيمـاران تاالسـمي

اســتراتژي دوم :مراقبــت از آن دســته از والــدين بيمــاران
تاالسمي ماژور که در سن باروري هسـتند ،از نظـر تنظـيم
خانواده و يا ارجاع مناس

استان اصفهان واقع در کلينيک تخصصي و فو ،تخصصي

امــام ررــا(ع) وابســته بــه مرکــز آموزشــي درمــاني

بـه آزمايشـگاههـاي تشـخيص

سيدالشهدا(ع) ،مشخصات بيماران و آدرس و شماره تلفن

ژنتيک(در صورت تمايل به داشتن فرزند سالم).

تماس آنها در اختيار پرسشگران شاغل در مراکز بهداشت

استراتژي سوم :غربـالگري کليـه مـزدوجين قبـل از سـال

شهرستانهاي استان قرار گرفت .با توجه به شدت بيماري

( 0380سال شروع برنامه) به منظـور شناسـايي زوجهـاي
ناقل ،در مناطق با شيوع باال در کشور(اسـتانهـاي حاشـيه

و لزوم مراجعه مستمر بيمـاران جهـت دريافـت خـدمات

بـر اسـاس دسـتورالعمل کشـوري برنامـه پيشـگيري و

موجود در استان و با عنايت بـه کمبـود امکانـات درمـاني

درماني و مراقبتي خود بـه تنهـا مرکـز رفـرانس تاالسـمي

شمالي و جنوبي ايران)(.)2

مناس

بيماران در استانهاي هـمجـوار ،انتظـار مـيرفـت

کنترل تاالسمي ماژور ،از سـه اسـتراتژي فـو ،،اسـتراتژي
سوم تنها در استانهاي حاشيه شمالي و جنوبي کشـور(بـا

موارد ثبت شده در اين مرکز به ميزان قابـل قبـولي بيـانگر

و از جمله اصفهان ،موظف به اجراي استراتژيهاي اول و

پس از جمعآوري اطالعـات اوليـه بـر اسـاس پرونـده

ميزان بروز بيماري در استان باشد.

شيوع باالي بيماري) اجرايي گرديده است و ساير استانها

موجود بيماران ،با مراجعه حضوري پرسشـگران بـه درب

دوم برنامه هستند(.)2

منزل يا محل کار والدين بيماران ،نسـبت بـه تکميـل فـرم

بر اساس گزارش انتشار يافته از سوي مرکـز مـديريت
بيماريها ،با اجراي اين برنامه در هشت سـال اول ،مـوارد

اطالعات اقدام گرديد .اين فرمها شامل اطالعاتي از قبيـل:

آنچه که در اين مطالعه بررسـي گرديـده اسـت ،ارزيـابي

تاريخ اولين تزريق خون و محل آن ،آدرس و شماره تلفن

شــروع برنامــه پيشــگيري و انجــام غربــالگري داوطلب ـين

شامل نام و محل تولد ،شغل و سطح تحصيالت ،مليـت و

نام و نام خانوادگي ،جنسيت و مليت ،تاريخ و محل تولد،

بروز بيماري نزديک به  71درصد کاهش يافته است(.)8

دقيق محل سـکونت خـانواده ،مشخصـات والـدين بيمـار

موارد بروز بيماري بتا تاالسمي ماژور در متولدين پـس از

قوميت ،سال ازدواج و رابطه خويشاوندي و نيـز ورـعيت

ازدواج در استان اصفهان ،يعني از ابتـداي سـال  0380تـا

غربالگري بدو ازدواج و احيانـاً دريافـت مشـاوره ژنتيـک،

انتهاي سال  0372بوده است .قطعاً بررسي اپيـدميولوژيک

ورعيت بيمه درماني ،ورعيت بـارداري و شـرايط تنظـيم

بروز اين موارد و تحليل علل وقوع آنها ميتواند مـديران

خانواده منجـر بـه تولـد فرزنـد بيمـار ،مشخصـات سـاير

و تصميمگيران اين برنامـه را در راسـتاي ارتصـاي کيفيـت
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فرزندان خانواده ،سـابصه سـصط و مـردهزايـي و نيـز فـوت

تعداد  8نفـر از اتبـاع خـارجي(افاغنـه) سـاکن در اسـتان

پيرامون علت بروز بر اساس اطالعات دريافتي از خـانواده

مهاجرين به استان بودند که تحت پوشش برنامه غربالگري

اصــفهان و تعــداد  11نفــر نيـز متولــد خــارج اســتان و از

فرزندان در خانواده و در نهايت نظر کارشناسي مصاحبهگر
و دستورالعملهاي اجرايي برنامه بودند .پـس از تکميـل و

موارد بروز استان اصفهان قرار نميگرفتنـد ،بنـابراين ايـن

ارسال اين فرمها بـه مرکـز بهداشـت اسـتان ،در صـورت

عده نيـز در مرحلـه تحليـل اطالعـات ،از بررسـي خـارج

وجود نصص در اطالعات مـورد نيـاز ،فـرمهـا مجـدداً بـه

شدند و در نهايـت بررسـي يافتـههـا بـه تعـداد  00بيمـار

شهرستان مربوطه عودت ميگرديـد تـا نـواقص تکميـل و

تاالسمي ماژور تولـد يافتـه در اسـتان اصـفهان در فاصـله

مجدداً ارسال گردد.

پــس از حصــول اطمينــان از صــحت و کامــل بــودن
اطالعات مورد نيـاز تکميـل شـده در فـرمهـا  ،دادههـاي

محدود گرديد.

تحليل توصيفي دادهها صورت پذيرفت .نکته مهم آن که با

درصــد) محصــول ازدواج والــديني بودنــد کــه هرگــز

زمــاني ده ســاله مــذکور(ابتــداي  0380تــا انتهــاي )0372

موجود در آن وارد نرم افـزار  SPSS 00شـده و تجزيـه و

از تعداد  00مورد بـروز در اسـتان ،تعـداد  08نفـر(00

توجه به عدم ظهور عاليم باليني موارد مبتال بـه تاالسـمي

غربالگري نشده و از ناقل بودن خود نيز تا آن زمـان هـيچ
اطالعي نداشتند .از اين تعداد هم  03مورد( 00/2درصد)،

اينترمديت در سالهاي اوليه عمر و يا تخفيف اين عاليـم
که احتمال عدم شناسايي تعداد دقيق مبتاليان به ايـن نـوع

پــيش از شــروع اجــراي برنامــه ،ازدواج کــرده بودنــد

ايجاد ميكرد ،مبتاليان به تاالسـمي اينترمـديت کـه تعـداد

تحت غربالگري بدو ازدواج از نظر تاالسـمي قـرار گرفتـه

از تاالسمي در فاصله زمـاني مـورد نظـر( )0380-0372را

(استراتژي سوم) .والدين  30نفر از بيماران( 32/0درصـد)

آنها  03نفر بود ،از ابتدا در مطالعه داخل نشدند و صـرفًا
اطالعات مربوط به بيماران بتا تاالسمي ماژور كـه در دوره

بودند(استراتژي اول) و  02بيمار( 02/0درصـد) از پـدر و
مادري متولد شده بودنـد کــه پيــش از آن تولــد فرزنـد

زماني مذکور در استان اصـفهان تولـد يافتـه بودنـد مـورد

بيمـار تـاالسمي را تجربه کرده بودند و از اين طريق(و نـه

تجزيه و تحليل قرار گرفت .رمن آن که در تحليل مربوط

غربالگري برنامه) ناقل بودنشان محرز شده بود(اسـتراتژي

به علت بروز ،در مواردي که بر اساس اطالعـات موجـود

دوم).
از نظــر قــوميتي نيـز ترکيـ

در پرسشــنامه و ي ـا نظــر کارشــناس مصــاحبهگــر ،علــت
مشخصي يافت نميشد ،توسط مجري پژوهش با خـانواده

بيمــاران از  02/0درصــد

فارس 38/0 ،درصد لر 2/3 ،درصد تـرن و بصيـه از سـاير

بيمــار تمــاس حاصــل شــده و مصــاحبه مجــدد صــورت

نژادها تشکيل شده بود(جدول .)0

ميگرفت.

جدول  :1فراواني بيماران تاالسمي ساكن محدوده تح

پوشش

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،تولد يافته در فاصله سالهاي

يافته ها

 1326-1381بر حسب قومي

در مجموع پس از پيگيري و بررسي فراوان ،از تعـداد
 131بيمار مبتال به تاالسـمي مـاژور معرفـي شـده توسـط

نژاد

مرکز رفرانس درمان بيماران تاالسمي در استان کـه واجـد

فارس
لر

شرايط مذکور در اين پژوهش بودند ،به اطالعـات کـاملي
از  113بيمار دسترسي حاصل گرديد(حدود  88درصد) و

ترك
افغان

از سرنوشت  18نفر از بيماران ،عليرغم پـيگيـري زيـاد،

مخلوط
جمع كل

اطالع صحيحي به دست نيامد.

بـا توجه به اين که از  113بيمار تاالسمي بررسي شده،
842
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تاالسمي جاري در استان قـرار نگرفتـه بودنـد و مشـمول

مهرداد زينليان و همكاران

بروز بتا تاالسمي ماژور پس از برنامه كنترل و پيشگيري

0373 0370 0372

0373

0370

0371

0380

0387

0380 0388

سالهالاي  1326-1381در شهرسالتانهالاي تابعاله دانشالگاه علالوم
پزشكي اصفهان باله تفكيالا اسالتراتژيهالاي برناماله پيشالگيري از

تاالسمي

علل بروز موارد جديد

نمودار  :1بروز ساليانه بيماري بتا تاالسمي ماژور در استان اصفهان

تاالسمي

به ازاي هر يكصد هزار تولد زنده از سال  1326تا 1381

ازدواج پيش از شروع برنامه
غربالگري

بروز خام بيماري در سال ( 0380سال شـروع برنامـه)

عدم ارجاع زوج از سوي

برابر با  07مورد( 07/7درصد کل موارد بـروز بيمـاري) و

*S1

درصد
1

**S2

درصد
1

***S3

درصد
01/0

مجموع

00/3

در سـال  0372جمعـًا بـرابـر با  0مورد ( 0/3درصـد کـل

3/2

1

1

1/0

ويژگيهاي فرهنگي

32

38/7

2/2

02/0

به تفکيک شهرستان در ابتداي هرسال و هـمچنـين تعـداد

اشتباه در آزمايش غربالگري

03/2

1

1

0/0

دفتر ثبت ازدواج

موارد بروز) بوده است که پس از استخراج جمعيت استان

مشكالت اقتصادي

متولدين زنده هر سال ،ميـزان بـروز بيمـاري بـه ازاي هـر

اشتباه در آزمايش ژنتيك
ارايه نامناس

 011111تولد زنده در سال  03/8 ، 80و در سال  72برابر

خدمات

مشاوره

با  0/8مورد به دست آمد و روند رو بـه کاهشـي را نشـان

اشكال در نظام مراقبت

ميدهد(جدول  3و نمودار .)0
از نظــر رابطــه خويشــاوندي والــدين 08/8 ،درصــد از

2

21

تاخير در انجام آزمايشهاي

2

1

1

0/7

2

2/0

1

3/8

اشتباه پزشك

3/2

1

1

1/0

PND

درصد از بيماران ،ساکن مناطق شـهري و  37/0درصـد از
آنها ساکن مناطق روستايي استان بودند.

داشتن تبعيت غير ايراني

1

مجموع

011

علل ناشناخته

نکته مهم آن که در بررسي علل بروز مؤثر درخصوص

31

1

1

01/0

1

عدم پيگيري ورعيت زوج

محصــول ازدواج غي ـر فــاميلي والدينشــان بودنــد80/0 .

2

2/0

1

3/8

0/8

بيماري

بيماران محصـول ازدواج فـاميلي و  33/3درصـد از آنهـا

2

2/0

1

3/8

3/2

1

2/0

011

3/0

0/7

011

011

1

0/7

*  : S1بيمــاران تولــد يافتــه از والــدين غربــالگري شــده در برنامــه

بيماراني که والدين آنها تحت غربالگري پـيش از ازدواج

پيشگيري و كنترل تاالسمي.

از نظر تاالسمي قرار گرفته بودند(شامل  30بيمار برابـر بـا

**  : S2بيماران تولد يافته از والدين داراي فرزند تاالسمي غربـالگري

 32/0درصد از  00بيمار بررسي شـده) ،مهـمتـرين علـت
بروز بيماري در اين دسته از بيمـاران بـه ايـن قـرار بـوده

نشده در برنامه پيشگيري و كنترل تاالسمي.

***  : S3بيماران تولد يافته از والدين بدون فرزند تاالسمي غربالگري

است :رعف مشاوره ژنتيک( 00مورد برابر با  33/0درصد

نشده در برنامه پيشگيري و كنترل تاالسمي

موارد) و پس از آن عللي هم چون عدم همکاري والـدين

اما از بررسي علل بروز در  02بيمار( 02/0درصد موارد

به دليل رـعف فرهنگـي( 8مـورد برابـر بـا  31/0درصـد
موارد) ،خطاي آزمايشگاه غربالگري( 0مورد برابر بـا 00/7

بيماران) که خواهر يا برادر بيمار مبتال به تاالسمي بزرگتـر
از خود داشتند و والدينشان تحت غربـالگري بـدو ازدواج

درصد موارد) ،خطاي آزمايشگاه ژنتيک( 3مـورد برابـر بـا

از نظر تاالسمي قـرار نگرفتـه بودنـد(اسـتراتژي دوم) نيـز

 2/0درصــد مــوارد) ،رــعف مراقبــت محيطـي زوجهــاي

مشخص گرديد که مهمترين علت بـروز در ايـن دسـته از

ناقل( 3مورد برابر با  2/0درصد موارد) ،تأخير در مراجعـه

بيماران ،رعف مراقبت محيطي( 0مورد برابر با  01درصـد

به آزمايشگاه ژنتيک( 3مورد برابر با  2/0درصـد مـوارد) و
عدم بضاعت مالي جهـت پرداخـت هزينـه آزمـايشهـاي

موارد) و عدم همکاري والدين به دليل رعف فرهنگـي(3

مورد برابر با  31درصد موارد) بوده است.

ژنتيک( 3مورد برابر با  2/0درصد موارد).

848

Downloaded from bloodjournal.ir at 10:04 +0330 on Monday March 8th 2021

تعداد بيمار تولد يافته
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جدول  :7علل بروز موارد جديالد تاالسالمي در متولالدين فاصالله

دوره  ، 0شماره  ، 0زمستان 88

از کل  00بيمار بررسي شده ،خـانواده  20بيمـار(23/0

کليه داوطلبين ازدواج و اجباري شدن آن از سال ، 80

پـوشـش بيمـه درماني بوده و تنها خانواده  02بيمار(00/0

بروز بيماري به دليل عدم غربالگري والدين(اسـتراتژي

انتظار کلي آن است که از مـزدوجين سـالهـاي اخيـر،

درصـد) در زمـان تولـد فرزنــد بيمارشـان ،فاقـد هرگونــه
درصد) در آن زمان واجد پوشش بيمه درمان بودهاند.

بررسي بيشتر نتاي مطالعه و نمودار بروز بيمـاري بــر

بحث

اساس سال ازدواج والدين رمن تأييـد مطلـ

آن چه مسلم است هدف اصلي از اجراي برنامه کنتـرل

مبين آن است که تا پايان سـال  ، 72هـيچ مـورد بـروز
جديدي از مـزدوجين سـال  88بـه بعـد در اسـتراتژي

و پيشگيري از تاالسمي ،جلوگيري از بـروز مـوارد جديـد

بيماري است .بنابراين مداخله اصلي که بـر روي زوجـين

دوم(والــــدين بيمــــاران تاالســــمي) و اســــتراتژي

ناقل شناسايي شده در جريان غربالگري داوطلبين ازدواج،

به صورت مراقبتهاي تنظيم خـانواده و

فـو،،

سوم(زوجهاي غربالگري نشـده) رخ نـداده اسـت .بـه

PND (Pre Natal

عبارت ديگر آن دسته از والدين بيماران تولد يافتـه در
استان در فاصله سالهاي  80تا پايان  72کـه در سـال

 (Diagnosisبه موقع انجام ميشود ،نهايتاً بايد به پيشگيري

از بروز موارد جديد منجر شود( .)7پس بـه طـور طبيعـي

 88و پــس از آن ازدواج کــردهانــد ،همگــي تحــت

برنامــه(عمــدتاً قبــل از ســال  )80ازدواج کــرده باشــند ،از

قبل از تولد فرزنـد بيمارشـان از ورـعيت ناقـل بـودن

زوجينـــي کـــه غربـــالگري نشـــده و پـ ـيش از شـــروع

غربالگري تاالسمي در بدو ازدواج قرار گرفته و همگي

شمول مداخالت اين برنامه خارج هسـتند و بـا توجـه بـه

خود اطالع داشتهاند که بر اسـاس يافتـههـاي مطالعـه،
 31/7درصد از کل موارد بروز بيماري از اين دسـته از

پيش از سال  80را(در صورت باروري) صرفاً محـدود بـه

بنابراين با توجه به پوشش کامـل داوطلبـين ازدواج در

اين که دسـتورالعمل اجرايـي برنامـه کـه از سـوي مرکـز
مديريت بيماريها ابالغ گرديده نيز ،غربالگري مـزدوجين

زوجهاي ناقل ،تولد يافتهاند.

استانهايي با شيوع باال نموده است ،در استان اصفهان کـه

برنامه غربالگري تاالسمي از يک سو و باال رفـتن سـن
مادران مشمول استراتژي دوم و سـوم و خـارج شـدن

دسته از ناقلين انجام نميگيرد .در عين حال بـا توجـه بـه

است که با بهبود سيستم مشاوره و مراقبـت از نـاقلين،

 -0چنانچــه رکــر شــد ،رونــد بــروز بيمــاري از ســال

کرد.
3ـ چنانچه رکر شد مهمترين علت تولد فرزنـد بيمـار در

توجه بـه ايـن کـه مـداخالت اصـلي برنامـه بـر روي

اســت( 00مــورد از  30مــورد) امــا بــا بررسـي بيشــتر

به استناد شـاخصهـاي موجـود ،منطصـهاي بـا شـيوع كـم
بيماري به شمار ميآيد ،غربـالگري فعـالي در مـورد ايـن

آنها از سن باروري از سـوي ديگـر  ،انتظـار کلـي آن

نتاي بررسيها در اين مطالعه ،مالحظات زير وجود دارد:

بتوان موارد بروز بيماري تاالسمي را بـه صـفر نزديـک

(0380سال شروع برنامه پيشگيري از تاالسـمي) رو بـه

کاهش بوده است .اما نکته قابل مالحظه آن است که با

والدين غربالگري شده ،رعف مشـاوره ژنتيـک بـوده

داوطلبــين ازدواج غربــالگري شــده(اســتراتژي اول)

مشخص ميشود که  0مـورد از ايـن  00مـورد(70/7
درصد) نيز مربوط به ازدواج هاي سـال  0387و قبـل

بر اساس سـال ازدواج والـدين اهميـت دارد .قطعـاً در

طور طبيعي در آن سالها به علت مشـکالتي از قبيـل

پس از سال  80که سال شروع رسمي برنامه پيشـگيري

منسجم جهت تيمهاي مشاوره ،وجود چنـين نصايصـي
دور از انتظار نبوده است .رمن آن که در مجموع نيـز

صورت ميگيرد ،بيش از آن که روند بروز بيمـاري بـر
اساس سال تولد بيمار اهميت داشته باشد ،الگوي بروز

از آن بوده است ،يعني سالهاي آغازين برنامه کـه بـه

چنين الگويي ،انتظار کلـي آن اسـت کـه در مـزدوجين

کمبود نيروي انسـاني و عـدم وجـود نظـام آموزشـي

در کشــور اســت ،رونــد بــروز بيمــاري کــاهش قابــل

مالحظهاي داشته باشد .رمن آن که به دليل غربالگري

از ايـن  00مــورد 0 ،مــورد از آن در خــارج از اســتان
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سوم) مشاهده نشود.

مهرداد زينليان و همكاران

بروز بتا تاالسمي ماژور پس از برنامه كنترل و پيشگيري

اصفهان تحت غربـالگري و مشـاوره قـرار گرفتـهانـد

 CBCجهت غربالگري تاالسمي ،رخداد چنين مـواردي

دو سال آخر مطالعه( 73و  ،)70مورد بروزي به علـت

تصويــت نظـــام تشـــخيص آزمايشـــگاهي در برنامـــه

چندان دور از انتظار نبوده است و به نظر مـيرسـد بـا

( 20/2درصد) .اين در حالي اسـت کـه در مـزدوجين
رعف مشاوره نداشـتهايـم کـه بـا توجـه بـه تصويـت
تيمهاي مشاوره در سالهاي اخير و توجه ويژه به امـر

2ـ در بررسي علل بروز بيماري در فرزنـدان والـديني کـه

آموزشهاي حضوري و غير حضـوري ايـن عزيـزان،

قــبالً تولــد بيمــار تاالســمي مــاژور را تجربــه کــرده

چنين نتيجهاي قابل پيشبيني بوده است.

3ـ دومين علت مهم بـروز بيمـاري ناشـي از ازدواجهـاي

بودند(اسـتراتژي دوم) و شـامل  02مـورد از  00بيمـار

مراقبت بر اساس برنامه بـوده اسـت( 8مـورد برابـر بـا

شد( 0مورد از  02مـورد شـامل  01درصـد از والـدين

بررسي شده بود ،چنانچه رکـر شـد مهـمتـرين علـت،
رعف سيستم مراقبت از اين زوجهـاي ناقـل ارزيـابي

غربالگري شده(استراتژي اول) نيز چنانچه رکر گرديـد،
رعف فرهنگي و عدم همکاري زوجهاي ناقـل جهـت

مشــمول اســتراتژي دوم) .بــا دقــت بيشــتر مشــخص

 31/0درصد موارد) 2 .مورد از اين  8مورد بروز نيز در

ميگردد که  0مورد از اين  0مورد در فاصله سالهـاي
 80تا  80يعنـي پـيش از شـروع اسـتراتژي مراقبـت از

خانوادههاي متعلق به اقوام مهاجر که در ساليان گذشته
از استانهاي همجوار به اصفهان نصل مکان نمـودهانـد،

والدين بيماران که بر اساس دستورالعمل برنامه از سال

رخ داده و اين در حالي است که موارد بروز بـه علـت

 0371آغاز گرديد ،متولد شده و تنها  3مـورد از آن در

عدم همکاري والدين مزدوج در سالهاي  73و 0 ، 70

سالهاي پس از  0371تولد يافتهاند( .)0در عين حال با

مورد بوده که همگي مهاجر بوده و از استانهايي چـون

توجه به کمرنگ بودن ارتبـاط والـدين بيمـاران دچـار
تاالسمي ماژور تولد يافته در سالهاي قبل که مشـمول

خوزســتان و چهــار محــال و بختيــاري بــه اصــفهان
مهــاجرت نمــودهانــد .بــا کمـي مالحظــه و دقــت نيـز

استراتژي دوم برنامـه مـيگردنـد ،در حـال حارـر بـا

مشخص مـيشـود کـه از کـل مـوارد بـروز اسـتراتژي

سيستم مراقبت شبکههاي بهداشـت و درمـان ،بـه نظـر

اول( 30مــــورد از  00مــــورد) 02 ،مــــورد آن در

ميرسد در صورت عدم معرفي به موقع ايـن دسـته از
نــاقلين بــه مراکــز مشــاوره و مراقبــت محيط ـي نظــام

خانوادههاي مهـاجر رخ داده اسـت( 02درصـد از کـل
بروزها در استراتژي اول).

سالمت ،شاهد بـروز مـوارد ديگـري از ايـن دسـته از

0ـ سوميــن عــلت بـروز بيــماري در فرزنـدان والـدين

زوجهاي ناقل در سالهاي آتي خواهيم بود.

غربالگري شده بر اساس ايـن مطالعـه ،وقـوع خطـا در

0ـ دومين علـت بـروز مـوارد جديـد بيمـاري در والـدين

آزمايش هاي غربالگري بوده است( 0مورد از  30مـورد

بيماران(استراتژي دوم) بـر اسـاس ايـن مطالعـه ،عـدم
همکاري والدين به دليل رعف فرهنگي بوده اسـت(3

برابر با  00/7درصد) .بررسي بيشتر ايـن مـوارد نشـان
ميدهد که از اين  0مورد نيز  3مورد( 21درصـد) قبـل

مورد از  02مورد برابر با  31درصد موارد) کـه همگـي

از ادغام برنامه در نظام جاري سالمت کشور و در زمان

در سالهاي  71و پـيش از آن رخ داده اسـت .آن چـه

اجراي آزمايشي آن بوده است(در سالهـاي  80و .)82

مهم است اين که عدم همکاري زوجي که پيش از ايـن
تجربه تلخ تولد فرزند بيمـار تاالسـمي را داشـته و بـا

 3مورد ديگر نيز طي سالهـاي  0380تـا  ،0387يعنـي
سالهـاي آغـازين برنامـه رخ داده و پـس از آن ديگـر

مشکالت فراوان اين بيماري دست و پنجـه نـرم کـرده

مورد بـروزي ناشـي از خطـاي آزمايشـگاه غربـالگري

است با برنامه مراقبت ناقلين ،توجيهي جز عدم آگـاهي

گــزارش نشــده اســت .بــا توجــه بــه رــعف نظــام
آزمايشگاههاي غربالگري در سالهاي آغازين برنامـه و

اســتفاده از

)(Osmotic Fragility Test

کافي آنها از برنامهها و روشهاي تشـخيص پـيش از
تـولد نميتواند داشته باشد و اگر در درصدي از موارد

 OFTبـه جــاي
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غربالگري ،ديگر شاهد بـروز مـوارد بيمـاري ناشـي از
خطاي آزمايشگاه غربالگري نباشيم.

دوره  ، 0شماره  ، 0زمستان 88

هم آگاهي کافي بـوده ،تغيـير نگرشي که منجر به تغيير

در جمعيت افاغنه ساکن در کشور ،احتمال بروز مـوارد

 -8در مجموع تنها  3مورد از کل  00مورد بـروز بررسـي

بيمـاران

جديد در اين دسته از ناقلين به ميزان بااليي وجود دارد

رفتار گردد ،به وجود نيامده است.

افغان نيز هماننـد بيمـاران ايرانـي ،خـدمات درمـاني و

شده که پس از سال  0380در استان اصفهان تولد يافته

مراقبتي خود را بـه صـورت رايگـان از مراکـز درمـاني

بودند( 3/0درصد موارد) ،به دليل عـدم بضـاعت مـالي

بيماران خاص دريافت نمـوده و هزينـه هنگفتـي را بـه

والدين جهت انجام آزمايشهاي تشخيص ژنتيک بـوده

نظام سالمت کشور تحميل مينماينـد .بـر ايـن اسـاس

است که از اين تعداد هم  3مورد در استراتژي اول و 0

الزم است سياستگذاران نظام سـالمت ،برنامـهريـزي

مورد در استراتژي دوم رخ داده است.

مناسبي را براي حل اين معضل انديشه كنند.

رمن آن که  3مورد قبل از سال  71و  0مورد در سال

از مجموع  08بيماري که حاصل ازدواجهاي غربالگري
نشده پيش از شروع برنامه(استراتژي سـوم) بودنـد(00

 0373متولد شدهاند .با توجه به اين که ،از ابتداي سـال
 0370تا کنون کليه سـازمانهـاي بيمـهگـر نسـبت بـه

درصد بيماران بررسـي شـده) ،بـيش از  81درصـد در

پرداخت  011درصد تعرفه دولتي آزمايش هاي ژنتيـک

سال  71و قبل از آن تولـد يافتـه و تنهـا  31درصـد از

زوجهاي ناقل تاالسمي بيمه شده متعهد گشـتهانـد ،بـه

آنها در سالهاي بعد از  71به دنيا آمدهاند که با توجـه
به افزايش سن مادران در ايـن گـروه و کـاهش ميـزان

نظر ميرسد مشکل هزينه باالي اين آزمايشهـا ،ديگـر

به عنوان علت بروز در ناقلين بـيبضـاعت بيمـه شـده

باروري ،چنين الگـويي کـامالً طبيعـي و مـورد انتظـار

مطرح نباشد .البته مشکل پرداخت حق بيمـه در مـورد

است .ليکن با توجـه بـه بـروز مـواردي از بيمـاري در

زوجهاي ناقل بيبضاعتي که تحت حمايت هيچ يک از

مشمولين استراتژي سـوم در سـالهـاي اخيـر و عـدم

سازمانهاي بيمهگر قرار ندارند و نيز مشـکل پرداخـت

اجراي برنامه غربالگري مزدوجين قبـل از سـال 0380
در استان اصفهان و ساير منـاطق کـم شـيوع تاالسـمي،

تعرفه  CVSيا نمونهبـرداري از پـرز جفتـي کـه الزمـه
انجام مرحله دوم آزمايشهاي تشـخيص قبـل از تولـد

توجه به مـوارد کــم خــوني در مـادران بـارداري کـه

ژنتيک بوده و در استان اصفهان هم چنان با تعرفه نسبتاً

پيش از اجراي برنامه ،ازدواج کردهاند و بررسـي آنهـا

باال در بخش خصوصي انجام ميگردد ،باقي ميماند که

از نظر صفت تاالسـمي ،امـري کـامالً الزم و رـروري
است.

الزم است از سـوي دولـت بـراي آن راه حـل مناسـبي

انديشيده شود.

7ـ تعداد  8نفر از کل 003بيمار تاالسمي ماژور تولد يافتـه

نتيجهگيري

در اســتان بعــد از ســال  0/3(80درصــد مــوارد) اتبــاع

اين مطالعه نشان مي دهد ،با وجود اين كه رونـد بـروز

شرايط و ورعيت خاص فرهنگي و اجتماعي حاکم بـر

پيشگيري تاالسمي در كشـور كـاهش چشـمگيري داشـته

مراقبت پيشگيري از تاالسمي بـوده و ثانيـاً در صـورت

خــدمات مشــاورهاي و مراقبــت نــاقلين و آمــوزش و
اطالعرساني مؤثر گروه هاي هدف جامعه به منظور حـذف

افغاني پناهنده به کشور بودنـد کـه متأسـفانه بـه دليـل

بيماري تاالسمي ماژور با شـروع اجـراي برنامـه كنتـرل و

آنها ،اوالً به ندرت حارر به همکاري بـا برنامـههـاي

جهـت ارتصـاي كيفيـت ارايـه

است ،برنامه ريـزي مناسـ

تمايل به همکاري ،به جهت نداشـتن بضـاعت مـالي و

عدم برخورداري از حمايت بيمهها ،قـادر بـه پرداخـت

كامل موارد بروز بيماري رروري ميباشد.

تعرفه سنگين آزمايشهاي تشخيص ژنتيک نيستند.

انجام مطالعههاي كيفي بر روي خانوادههاي بيماران بـه

با توجه به شيوع نسـبتاً بـاالي صـفت تاالسـمي در

منظور بررسي عميق تر علـل بـروز بيمـاري مـيتوانـد بـه
تكميل نتاي اين مطالعه و ديگر مطالعههـاي مشـابه منجـر

افاغنه و نيز عدم اعتصاد آنها به مصررات تنظيم خـانواده

و از طرفي عدم غربالگري و شناسايي زوجهـاي ناقـل

گردد.
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و اين در حالي است که در حال حارر ،اغل

مهرداد زينليان و همكاران

بروز بتا تاالسمي ماژور پس از برنامه كنترل و پيشگيري

ررا(ع) اصفهان و كليه كارشناسـان تاالسـمي شـبكههـاي

تشكر و قدرداني

محصصين اين مطالعه از زحمـات رياسـت اداره ژنتيـك
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بهداشت و درمان تابعـه دانشـگاه علـوم پزشـكي اصـفهان

،مركز مديريت بيماريهـاي غيـر واگيـر وزارت بهداشـت
 رياسـت،معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان

.نهايت قدرداني و تشكر را مينمايند

و مديريت مركز پزشكي سيدالشـهدا(ع) و درمانگـاه امـام
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Abstract
Background and Objectives
The prevention and control program of major beta-thalassemia disease is one of the most
important preventive programs in the Iranian health system which has been implemented for
more than one decade. This study aimed to assess the outcomes of this program in districts of
Isfahan province and discuss new disease cases (1997-2007).
Materials and Methods
The method of this study is descriptive and cross-sectional. Patients born after the onset of the
screening program (Mar-1997) in 20 districts of Isfahan province were included in data
collection. Provincial reference clinic for thalassemia was responsible for data collection
conducted through completion of questionnaires. The data were analyzed by SPSS 11.
Results
It was revealed that 47 cases (49%) out of 96 were born to the unscreened couples who were
unaware of their carrier state. Out of the former, 43 couples had been married before the onset
of screening program. The parents of 34 cases (35.4%) had been screened in the program and
15 cases (15.6%) were born to the unscreened couples with the previous experience of delivery
of thalassemia-affected infants.
Conclusions
Support and revival of genetic counseling teams that regularly receive training, follow up of
suspicious thalassemia cases or carrier couples, information dissemination about prevention
program of thalassemia in the community, establishment of valid registry systems for present
patients and continuous referral of their parents to health centers for surveillance and service
delivery to foreign refugees are the most important points that the findings of this study
consider significant.
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