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پیام سردبیر

همایـش سـالیانه انجمـن پزشـکان کـودکان ایـران یادبـود اسـتاد دکتـر محمـد قریـب در سـال جـاری بـه شـکل وبینـار
در  14جلسه برگزار گردید.
به حمداهلل با همت و حضور فعال اساتید و همکاران در این وبینار ،جلسات بسیار پربار و باشکوهی برگزار گردید.
در ایـن جلسـات سـخنرانان از دانشـگاههای علـوم پزشـکی سراسـر کشـور شـرکت نمودنـد و بـا ارایـه مطالـب پـر بـار مـا را یـاری
نمودند.
هیـات مدیـره انجمـن پزشـکان کـودکان ایـران ضمـن تشـکر از سـخنرانان و شـرکت کننـدگان ایـن برنامـه بـرای یکایـک شـما
دوسـتان آرزوی موفقیـت دارد و معتقـد اسـت کـه بـا همـکاری و همراهـی شـما عزیـزان و بزرگـواران ایـن انجمـن بـه اوج
موفقیـت خواهـد رسـید.

دکتر محمدرضا بلورساز
نایب رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران
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تقدریانهم
به نام خداوند جان و خرد
استاد محترم جناب آقای دکتر غالمرضا خاتمی
به چه مانند کنم در همه آفاق تو را

کان چه در وهم من آید تو از آن خوب تری

هیـات مدیـره انجمـن پزشـکان کـودکان ایـران افتخـار دارد مراتب سـپاس و قدردانی خود را نسـبت بـه جنابعالی
بـه خاطـر خدمـات ارزشـمند و مانـدگاری کـه بـه طـب کـودکان کشـور ارایـه فرمودیـد ،ابـراز نمایـد و در ایـن کنگـره
علمـی کـه بـا زحمـات شـما شـکل گرفتـه نسـبت بـه جنابعالـی ادای احتـرام کنـد.
اسـتاد عزیـز :کارنامـه عمـر پربـار شـما آن چنـان پـر محتـوا و زریـن اسـت کـه ذ کـر فهرسـت آنهـا هـم در ایـن مقـال
نمیگنجـد امـا بـه قـول موالنـا عـارف بـزرگ ایـران:
هم به قدر تشنگی باید چشید

آب دریا را ا گر نتوان کشید

جنابعالـی بـا سرشـتی پـا ک و صفاتـی ماننـد شـوق بـه تعلیم و تعلم ،عشـق به خدمت ،تعهد و صبـوری ،همکاری
بـا اسـتاد قریـب را شـروع و بـه مـدت طوالنـی ادامـه دادیـد و در آن مکتـب پـر فیـض سـرمایههای ذاتـی شـما صیقـل
خـورد و چـه خوشـحالیم کـه شـما بـا سـخاوت همـه آن سـرمایهها را بـه شـا گردانتان انتقـال دادیـد و ایـن یـک اتفاق
بـزرگ بـرای طب کودکان کشـور اسـت.
اخـذ درجـه فـوق تخصـص بیماریهـای گـوارش کـودکان از انگلسـتان و بنیـان گـذاری ایـن رشـته در دانشـگاه
تهـران و گسـترش تدریجـی آن در دانشـگاههای سراسـر کشـور بـا کمـک دانـش آموختگانـی عالـم و فرهیختـه کـه
مهمتریـن امتیازشـان پیـروی از سـجایای اخالقـی شـما میباشـد ،خدمتـی شـگرف و یـادگاری مانـدگار در تاریـخ
پزشـکی ایـران اسـت.
اولیـن ترجمـه کتـاب نلسـون بـه زبـان فارسـی بـه تنهایـی ،کاری عظیـم و بسـیار ارزنـده بـود کـه بـا زحمـت و دقـت
زیـاد بـه ثمر رسـاندید.
با مدیریت خوب شما در انجمنهای پزشکان کودکان ،گوارش و کبد کودکان و تغذیه کودکان و همکاریهای
مسـتمر بـا سـازمانهای نظـام پزشـکی ،وزارت بهداشـت و انجمـن ترویـج تغذیـه بـا شـیرمادر بسـتری مناسـب برای
حضـوری فعـال در کمیتههـای مختلـف سیاسـت گـذاری و برنامـه ریـزی در رابطـه بـا حفـظ سلامت کـودکان فراهم
فرمودید.
جنابعالـی در تشـکیل کنگرههـای سـالیانه انجمنهـای فـوق الذکـر و تنظیـم برنامههـای علمـی آنهـا علـی رغـم
دشـواریهای فـراوان هرگـز تردیـد نداشـتید و نداریـد.
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نقـش موثـر جنابعالـی در توفیـق برنامههـای ترویـج تغذیـه بـا شـیرمادر ،کنتـرل عفونتهـای گوارشـی ،اسـهالی و
تنفسـی ،مانـا و گسـترش وا کسیناسـیون عمومـی در کشـور کـه موجـب شـهرت جهانی ایران شـد ،افتخـاری ماندگار
بـرای کشـور و سـندی معتبـر از خدمـات شـما میباشـد.
تالیـف و انتشـار کتـب و مقـاالت علمـی ،ایـراد سـخنرانیهای پربـار در کنگرههـای بیـن المللی و داخلـی ،عضویت
در هیـات بـورد امتحانـات تخصصـی و فـوق تخصصـی ،داوری مقـاالت بـرای مجلات ملـی و بیـن المللـی ،انتشـار
مجلـه وزیـن انگلیسـی و فصلنامـه فارسـی انجمـن حا کـی از نقـش پر رنگ شـما در فعالیتهای علمـی طب کودکان
کشـور است.
اسـتاد بزرگوار جنابعالی در ایام بازنشسـتگی هم چون همکاری تمام وقت برای جامعه علمی پزشـکان کودکان
و چراغـی فـروزان فـرا راه همـکاران محترمتـان بـوده و هسـتید ،طبیعـی اسـت بـا چنیـن کارنامـه درخشـانی مـورد
توجـه وزرای محتـرم بهداشـت ،روسـای گرانقـدر دانشـگاهها و انجمنهـای پزشـکان کـودکان در برخـی کشـورهای
آسـیایی و اروپایـی قـرار بگیریـد و جوایـز و نشـانهای افتخـار فراوانـی دریافـت نماییـد.
انجمـن پزشـکان کـودکان ایـران بسـیار سـعادتمند بـوده کـه بخـش قابـل توجهـی از وقـت ارزشـمند شـما را در
سـالهای طوالنـی بـه خـود اختصـاص داده و مهمتریـن دغدغـه جنابعالـی در ایـن مـدت پیشـرفت و تکامـل امـور
مربـوط بـه انجمـن بـوده اسـت .برقـراری ارتبـاط علمـی انجمن با سـایر انجمنهـای علمی منطقه و جهـان از جمله
انجمنهـای پزشـکان کـودکان کشـورهای ترکیـه ،ایتالیـا و افغانسـتان و برگزاری همایشهای مشـترک بـا آنها مانند
برگـزاری دوازدهمیـن همایـش بیماریهـای کـودکان کشـورهای آسـیایی و اروپایی در ایران و برقـراری عضویت ایران
در مجمـع بیـن المللـی پزشـکان کـودکان ( )IPAاز دسـتآوردهای خـوب جنابعالـی میباشـد.
هیـات مدیـره انجمـن پزشـکان کـودکان ایـران بـه وجـود جنابعالـی کـه الگویـی از انسـانیت ،خدمـت ،علـم،
بزرگـواری ،سلامت نفـس تـوام بـا سادهزیسـتی میباشـید ،افتخـار میکنـد و بـرای جنابعالـی و خانـواده محتـرم
سلامتی و طـول عمـر از درگاه خداونـد متعـال مسـئلت مینمایـد.

دکتر منصور بهرامی
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گزارشی از بیماری سل و COVID-19
دکتر محمدرضا بلورساز

1

سیتیاسکن تایید شدند.
از  49بیمار  37بیمار به داروهای خط اول حساس بودند و  8بیمار
مقاوم به درمان که با خط دوم درمان شدند .ضمنا در میان بیماران
شیرخوار  3ماهه سا کن گامبیا گزارش شد.
تشخیص بیماری  : COVID-19از مجموع بیماران  %15.7در
طول  3-4ماه و بقیه بیماران پس از  3ماه تشخیص داده شدند.

بیمار  COVID-19بیماریست که با تب ،سرفه ،اختالل تنفسی
مشخص میگردد و برخی عالیم مانند :گلو درد ،رینوره ،لرز ،درد
عضالنی ،سر درد ،از دست دادن حس بویایی و چشایی ،تهوع،
استفراغ دیده شده است.
اشکال شدید بیماری که غالبا درگیری شدید ریه میباشد ،در
کودکان کمتر دیده شده است.
طبق تحقیقات و مطالعات انجام شده در دنیا ،کودکان  %2امکان
ابتال دارند که در مطالعات کره جنوبی  %1زیر سن  10سال و  %5.6سن
باالتر از 10سال بوده است .در گزارشی از امریکا سهم ابتال کودکان را
 %1.7زیر سن  18سال تخمین زدهاند.
بیماری  COVID-19در کودکان گاهی به شکل سندرم التهابی
ارگانهای مختلف دیده شده ( )MIS-cکه با عالیم :تب ،اسهال و
استفراغ شدید ،بثورات جلدی ،قرمزی و تورم چشمها ،احساس
خستگی شدید ،تورم دست و پا ،تورم غدد لنفاوی ،قرمزی و تورم
لبها میباشد و بسیار مهلک و کشنده است.
گزارشاتی از ابتال بیماری سل و  COVID-19دیده شده که به شکل
یک تحقیق مولتی سنتر در چند کشور بوده است.
در یک مطالعه  Case Controlبیماران  TBکه مبتال به COVID-19
شده بودند از  26مرکز از کشورهای :بلژیک ،برزیل ،فرانسه ،ایتالیا،
روسیه ،سنگاپور مورد مطالعه قرار گرفتند.
از  49بیمار مطالعه )%53( 26 ،بیمار قبل از ابتال به  COVID-19به
بیماری سل مبتال بوده اند )%28.5( 14 ،بیمار ابتدا به  COVID-19و
سپس به سل مبتال شده اند و  )%18.3( 9بیمار همزمان هم به سل و
هم به  COVID-19مبتال شده بودند.
مجموعا  42بیمار ( )%85.7مبتال به  Active TBمبتال بوده اند،
متوسط سن بیماران  45.5سال بود.
از  49بیمار )%53.1( 26 ،مهاجر )%31( 15 ،افراد بیکار و بقیه
بیماران از مراجعین بهداشتی بودند.
 )%93.9( 46بیمار با کشت  RT- PCRو  )%6.1( 3بیمار با

عالیم و نشانههای بیماری:
عالیمونشانههایمربوطبهبیماری،COVID-19تب)%81( 37بیمار،
سرفهخشک)%56( 27بیمار وتنگینفس)%35.4( 17بیمار بود.
از مجموع بیماران  )%98( 48تحت بررسی از نظر تصویر برداری
قرار گرفتند که  21بیمار تظاهرات تیپیک در سیتیاسکن (نمای
گراند گالس) 23 ،بیمار (کاویته -انفیلتراسیون -کان سالیدیشن) و
بقیه بیماران تظاهرات غیر معمول داشتند.
درمان بیماران:
بیماران  COVID-19در مجموع تحت درمان با داروهایی مثل:
کلروکین ،ازیترومایسین ،داروهای ضد ( HIVویروسی)Enoxaprin ،
و  NACقرار گرفتند که  )%78.6( 22بیمار ترکیبات متفاوت
هیدروکسیکلروکین و داروهای ضد ( HIVویروسی) )%25( 7 ،بیمار
آزیترومایسین و هیدروکسی کلروکین و چند درصدی از بیماران
مجموع داروی فوق به همراه  Enoxaprinو  NACدریافت کردند.
در مجموع موارد زیادی از همراه بودن بیماری  COVID-19با
سایر بیماریها گزارش گردیده است که در بررسی انجام شده در
کودکان کمتر گزارش از سل و  COVID-19دیده شده ولی همانطور
که مالحظه نمودید در بالغین  49مورد از حدود  7کشور و  28مرکز
تحقیقاتی گزارش شده است که این خود یک زنگ خطریست که
امکان اینکه در کودکان هم بطور همزمان بیماری سل و COVID-19
دیده شود وجود خواهد داشت.

 -1فوق تخصص عفونی کودکان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،رییس انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران
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نوزاد بدحال
دکتر مینو فالحی

1

دوران نـوزادی ( 28روز اول عمـر) قسـمتی از حسـاس تریـن و

خطیر این دوره نیز میتوانند با تب همراهی داشـته باشـند .تشـخیص

پرمخاطرهتریـن روزهـای زندگـی هـر فـرد را تشـکیل میدهـد .شـرایط

افتراقی یک نوزاد بدحال و  critically illاز یک نوزاد سالم یکی از نقطه

خـاص و فیزیولوژیـک هـر نـوزاد تـازه متولـد شـده در روزهـا و هفتههـای

نظـرات بسـیار مهـم در طـب نوزادی میباشـد تا با اقدامات تشـخیصی

آغازین زندگی ،استعداد ایجاد بعضی از بیماریهای عفونی و غیرعفونی

و درمانـی هرچـه سـریع تـر از مـرگ و میـر و عواقـب بیماریهـای مهلـک

را در ایـن گـروه سـنی افزایـش میدهـد ،همچـون نقص سیسـتم ایمنی

نـوزادی پیشـگیری به عمـل آید.

کـه در دوران نـوزادی (بـه خصـوص در نـوزادان نارس) نسـبت به سـنین

طیـف عالیـم و نشـانههای نـوزاد بیمـار و علـل زمینـه ای در بـروز

باالتـر وجـود داشـته و احتمـال ایجـاد عفونتهـای میکروبـی را در ایـن

بیماریهـای نـوزادی بسـیار وسـیع و گسـترده میباشـد .ایـن

محدوده سنی افزایش میدهد .از طرفی هم پوشانی و تــداخل عالیم

مشـکالت شـامل اختلاالت سـطح هوشـیاری ،دیسـترس تنفسـی،

بسـیاری از بیمــاریهای نــوزادی بـا یکدیگـر و حتـی بـا حـاالت طبیعی

اختلاالت گوارشـی ،عـدم ثبـات درجـه حـرارت ،حـرکات لرزشـی و

نوزاد ،موجب ابــهام تشـخیصی قابــل توجهی در این دوران میگردد و

عالیـم مشـکوک بـه تشـنج اختلاالت الکترولیتـی و متابولیـک و زردی

تشـخیص قطعـی بیمــاریها را بـه تاخیـر میانـدازد .ماننـد تـب کـه در

نوزادی میباشـد .آنچه مسـلم اسـت تشخیص به موقع بیماریهای

روزهای اول عمر میتواند ناشی از دهیدریشن ناشی از کمبود مایعات

دوران نـوزادی و درمانهـای بـه موقـع جهـت بهبـود پیـش آ گهـی این

دریافتی باشد ،همان گونه که سپسیس ،مننژیت و سایر عفونتهای

بیمـاران بسـیار ضـروری میباشـد.

-1فوق تخصص نوزادان -گروه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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فلوچارت مدیریت غربالگری ،اقدامات تشخیصی و درمان کودکان با عالیم به نفع کووید 19-
برگرفته از نسخه ششم راهنمای تشخیص و درمان کوید 19-در کودکان
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فلوچارت نحوه برخورد با کودکان مشکوک به آنفلوآنزا
برگرفته از نسخه ششم راهنمای تشخیص و درمان کوید 19-در کودکان
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 COVID-19در کودکان :اطالعاتی به عنوان راهکار
)(Pediatric COVID-19: Data to Guide Practice

ترجمه شده توسط مریم مالیی

1

William T. Basco, Jr, MD, MS
Medscape - Feb 22, 2021.

بـا اطالعـات جدیـدی کـه روزانـه منتشـر میشـود ،پیـروی از ایـن

داده هـا در مـورد مشـخصات بالینـی یـک سـری از نـوزادان بسـتری

اطالعات در مورد این که چگونه همه گیری ویروس کرونا بر کودکان و

در مونتـرال (واقـع در اسـتان کبـک کشـور کانادا) در دسـامبر سـال 2020

حضور آنها در مدرسـه تأثیر میگذارد و همچنین ارایه مشـاوره پزشـکان

منتشـر شـد .در ایـن مطالعـه نـوزادان  0-12ماهـه ای بررسـی شـدند کـه

اطفـال بـه والدیـن دشـوار اسـت .در زیـر خالصـه ای از اطالعـات اخیـر

از فوریـه تـا مـه  2020در یک بیمارسـتان مونترال تشـخیص داده شـدند

در مـورد تاثیـر کرونـا بـر تولـد نـوزاد و عالئمـی کـه در نـوزادان و کـودکان

یـا تحـت درمـان قـرار گرفتنـد .در کل  )٪2( 25تـا از  1165نـوزاد دارای
ً
 SARS-CoV-2بودنـد کـه تقریبـا هشـت نفـر از آنهـا در بیمارسـتان

مـدارس منتشـر شـده اسـت.

بسـتری شـدند کـه ٪85 :آنهـا عالئـم گوارشـی ٪81 ،تـب و  %59عالئـم

 COVID-19در نوزادان:

دسـتگاه تنفسـی فوقانـی داشـتند و هیـچ یـک بـه ا کسـیژن اضافـی نیـاز

مشـاهده میشـود ،به همراه بررسـی اطالعات جدید در مورد انتقال در

نداشتند .داده ها به طور کلی از این نظریه حمایت میکند که نوزادان
ً
معموال در صورت ابتال فقط عالیم خفیفی دارند و به نظر نمیرسد که

در نوامبر سـال  ،2020مرا کز کنترل و پیشـگیری از بیماری ها ()CDC
اطالعـات مربـوط بـه  16کشـور را بـا جزئیـات نتایـج حاملگـی و نـوزادی
بیـش از  5000زن مبتلا بـه  SARS-CoV-2منتشـر کـرد .ایـن داده هـا

عالئم تنفسـی شـایع تریـن یافته باشـد.

از مـارس تـا ا کتبـر  2020جمـع آوری شـده اسـت .بیـش از  ٪80از زنـان

 COVID-19در کودکان:

حامله ای که SARS-CoV-2آنها مثبت شـده بود در سـه ماهه سـوم

فقـدان عالئـم شـدید تنفسـی در کودکان مبتلا بـه ،SARS-CoV-2

بـارداری بودنـد .بررسـی هـا نشـان داد کـه  ٪12.9نـوزادان متولـد شـده

در یـک مطالعـه دیگـر بیـش از  2400کـودک را در آلبرتا کشـور کانـادا مورد

از ایـن مـادران زودرس بـه دنیـا آمدنـد ،در حالـی کـه میـزان مـورد انتظـار
ً
تولد زودرس در این جمعیت تقریبا  ٪10بود که نشان میدهد عفونت

بررسـی قراردادنـد .در  1987کودکانـی که آزمایـش SARS-CoV-2آنها
مثبـت شـده بـود ،یـک سـوم ( )٪35.9بـدون عالمـت بودنـد .برخـی

سـه ماهـه سـوم ممکـن اسـت بـا افزایـش تولـد زودرس همـراه باشـد .از

از ایـن عالئـم در افتـراق کودکانـی کـه آزمایـش آنهـا مثبـت شـده بـود در

 610نـوزاد متولـد شـده از مـادران مبتلا بـه کرونـا در طـی اقامـت آن هـا

مقایسـه بـا کسـانی کـه تسـت منفـی داشـتند ،کمـک کننـده نبـود.

در بخـش پرسـتاری آزمایـش  SARS-CoV-2گرفتـه شـد کـه آزمایـش

درد عضلـه یـا مفصـل ،کوفتگـی  ،ضعـف و بـی حالـی ،عالئـم تنفسـی

 ٪2.6آنهـا مثبـت بود .میـزان نوزادان کووید مثبت در بین نوزادانی که

ماننـد گرفتگـی بینـی ،تنگـی تنفـس و گلـودرد در بیـن کـودکان مبتال به

مـادران شـان  2هفتـه قبـل از تاریـخ زایمـان مبتلا بـه SARS-CoV-2

 SARS-CoV-2و بیمـاران دیگـر غیـر قابـل تشـخیص بود .بـا این حال

بوده اند به  ٪4.3میرسـد .هیچ عفونتی در نوزادانی که از مادرانی که

از دسـت دان حـس بویایـی در بیـن کسـانی کـه آزمایـشSARS-CoV-2

بیش از 14روز قبل از تاریخ زایمانش به کووید مبتال بوده اند مشـاهده

مثبتداشتندبسیارشایعتربود()٪7.7درمقایسهباافرادمنفی(.)%1.1

نشـد .در حـال حاضـر  CDCو آ کادمـی اطفـال آمریـکا ( )AAPتوصیـه

سـردرد در  ٪15.7از افراد مثبت وجود داشـت و در افراد منفی٪6.3

میکنـد فقـط از نـوزادان مـادران مشـکوک یـا مبتلا بـه SARS-CoV-2

بـود .تـب کمـی بیشـتر شـیوع داشـت ٪25.5 ،در بیماران مثبـت و %15

آزمایش کرونا گرفته شود.

در بیماران منفی.

 -1کارشناس مامایی
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بیماری های همراه با بیماری پسوریازیس در کودکان
)(Pediatric Psoriasis Comorbidities

Nicole W. Kittler, MD; Kelly M. Cordoro, MD
Skin Therapy Letter. 2020;25(5):1-6© 2020 SkinCareGuide.com

ترجمه شده توسط مریم مالیی

1

در حالـی کـه ارتبـاط بیـن پسـوریازیس و بیمـاری هـای همـراه

غربالگـری را بـرای کـودکان مبتلا بـه پسـوریازیس در سـال 2017

مختلـف در بزرگسـاالن بـه خوبـی ثابـت شـده اسـت  ،ایـن سـوال

تدویـن و منتشـر کـرده اسـت .از آنجایـی کـه ایـن دسـتورالعمل هـا

مطـرح میشـود کـه آیـا ایـن ارتباط در کودکان نیز وجـود دارد یا خیر.

بـه گونـه ای تنظیـم شـده انـد کـه بـا توصیـه هـای غربالگـری روتیـن

با این حال ،پسـوریازیس در حدود  40درصد از بیماران در دوران

کـودکان سـالم ،کـه توسـط آ کادمـی اطفـال آمریـکا ارائـه شـده اسـت

کودکـی یـا نوجوانـی ظاهـر میشـود و ایـن نشـان میدهـد کـه خطـر

نزدیـک باشـد ،در صـورت نبـود عالئـم و نشـانه هـای بیمـاری هـای

ابتلا بـه بیمـاری هـای همزمـان نیـز ممکـن اسـت در اوایـل زندگـی

همـراه بـه بررسـی هـای بیشـتری نیـاز اسـت ،بنابرایـن متخصصـان

شـروع شـود.

پوسـت بایـد بـا پزشـکانی کـه ایـن غربالگـری هـای اولیـه را انجـام
میدهنـد مشـارکت داشـته باشـند تـا از غربالگـری بـه روز ،معمـول و

ایـن زمـان فرصتـی اسـت بـرای پیشـگیری ،تشـخیص زودهنگام و

براسـاس سـن اطمینـان حاصـل شـود.

مداخلـه بـرای کودکانـی کـه ممکـن اسـت از بیماری های همـراه رنج

در شـماره بعـدی ایـن خبرنامـه (بهـار  )1400یـک مـورد بیمـاری در

ببرنـد یـا در معـرض خطر باشـند.

ایـن زمینـه مطـرح و بـه بحـث گذاشـته خواهـد شـد.

طـرح غربالگـری بیمـاری هـای همـراه بـا پسـوریازیس در کـودکان،
یـک پنل(دسـتورالعمل) چنـد رشـته ایسـت کـه در کل توصیـه هـای

 -1کارشناس مامایی
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

100/945
1398/07/25
ﻧﺪارد
ز��

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ  -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري  -وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪي – رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ  -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ – رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﻮروزي  -ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ وزارت دﻓـﺎع و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي
ﻣﺴﻠﺢ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﺎﻻري  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﺨﺘﯿﺎري  -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ  -رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام؛

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺠﺎم در اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳـﻼﻣﺖ ﮐﺸـﻮر و اﯾﺠـﺎد
وﺣﺪت روﯾﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﯾﮑﺴـﺎن ﺑﯿﻤـﻪﻫـﺎي ﭘﺎﯾـﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠـﯽ ،ﮐﻤـﺎﻓﯽاﻟﺴـﺎﺑﻖ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺠﺎري و ﻣﺮاﮐـﺰ درﻣـﺎﻧﯽ
دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺧـﺎرج از ﮐﺘـﺎب ارزش ﻧﺴـﺒﯽ ﻣﺼـﻮب ﻫﯿـﺎت ﻣﺤﺘـﺮم وزﯾـﺮان،
ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾـﺎ اﺻـﻼﺣﺎت در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي اﻋﻼم ﮔﺮدد.

روﻧﻮﺷﺖ:
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺷﻮراي
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺘﺮم
رﺋﯿﺲ
و
دﺑﯿﺮ
رﺿﻮي
دﮐﺘﺮ
آﻗﺎي
ﺟﻨﺎب
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

عنوان سند:

دستورالعمل کشوری

تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي

شماره سند:

تاریخ

ویرایش

1399/2/12

00

1399/4/4

01

شرح اقدام

HD-GO-00-MN-WI-006-01
تهیهکنندگان

 -1ایجاد ویرایش نخست
سند در فرمت اسناد اداره
ژنتیک

سند

از

بازنگری اسفند 98

 -2شمارهگذاری سند

امضا

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

آزمایشگاه مرجع سالمت

اداره ژنتیک

کارگروه تعیین استانداردهای تشخیص ژنتیک

مادر؛

تاییدکنندگان

تصویبکننده

امضا

امضا

اضافه شدن زیربند 2- 1

جهت
اتخاذ

اعمال

شده

تصمیمات

در

جلسه

سهشنبه مورخ 98/10/17

اداره ژنتیک

کارگروه تعیین استانداردهای تشخیص ژنتیک

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

آزمایشگاه مرجع سالمت

برای موارد آلفا-تاالسمي
شامل

 -اضافه شدن آیتم ج به

امضا

امضا

امضا

زیربند 1=2=1-5

 -اضافه شدن تبصره  1به

زیربند 6-3-1-5

-اضافه شدن شكل  8به

سند

با

عنوان

جدول

متقاطع پیشنهادی برای

تشخیص زوجین پرخطر

برای بروز بتا-تاالسمي در
زیربند 8-6-5

توجه :تعییرات با هایالیت زرد
مشخص شدهاند.

نام :

نام :

سمت:

نام :

سمت:

امضا

سمت:

امضا

نام :

امضا

نام :

سمت:

نام :

سمت:

امضا

سمت:

امضا

امضا

صفحه  1از 29
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دستورالعمل کشوری

تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي

شماره سندHD-GO-00-MN-WI-006 :
شماره بازنگری:

01

 )1هدف از ایجاد :هدف از تدوین این سند در کارگروه تعیین استانداردهای تشخیص ژنتیک ،ارائه یک

دستورالعمل کشوری برای تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمی جهت جلوگیری از تولد کودکان مبتال
به بتا-تاالسمی ماژور است.
 )1-1بازنگری این سند طبق نظر هریک از کارکنان ذیصالح و با تایید باالترین مقام ذیصالح امکانپذیر است.

 )1-2با توجه به ضرورت « تعیین اندیکاسیون تشخیص ژنتیک مولکولی آلفا تاالسمی در بستر برنامه کشوری

پیشگیری از بروز بتاتاالسمی ماژور» و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه برگزار شده در روز سهشنبه مورخ
( 98/10/17ساعت  8:30الی  ،)11:00ویرایش  1این سند در تاریخ  1399/4/4ایجاد شده است.
 )2دامنه کاربرد :این دستورالعمل برای بیماریهای نام برده شده در آن در کلیه آزمایشگاههای تشخیص ژنتیک

پزشکی به ویژه در آزمایشگاههای تشخیص ژنتیک عضو شبکه تشخیص پیش از تولد؛ همکار با برنامههای کشوری اداره
ژنتیک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،کاربرد دارد.
 )3منابع :در تدوین این دستورالعمل از منابع ذیل استفاده شده است:
 )3-1استاندارد INSO-ISO 15189

 )3-2آیین نامه مستندسازی ،شمارهگذاری ،کنترل مدارک ،باازنگری و … باه شاماره HD-GO-00-MN-RE-
001

3-3) D.J. Weatherall, J.B. Clegg. The Thalassaemia Syndromes, Fourth Edition, 2001.
3-4) Old JM. Screening and genetic diagnosis of haemoglobin disorders. Blood Rev. 2003
Mar;17(1):43-53.
3-5) Tan AS, Quah TC, Low PS, Chong SS. A rapid and reliable 7-deletion multiplex polymerase
chain reaction assay for alpha-thalassemia. Blood. 2001 Jul 1;98(1):250-1.

 )4تعاریف:

 )4-1روش اجرایي :سندی که در آن نحوه و چگونگی انجام کار با تعیین مسئولیتهای انجاام کاار شارح داده
شده است.

 )4-2دستورالعمل کاری :سندی که در آن جزئیات انجام کار به طور دقیق شرح داده شده و جنبه دساتور کاار
را برای مجری دارد.

 )4-3آیین نامه :سندی که ضوابط کلی و مقررات تعیین شده برای موضوعات مختلف سازمانی را مشخص کرده
به طوری که در تدوین روشها و دستورالعملهای کاری این چارچوبها الزماالجرا است.

 )4-4استانداردهای داخلي :اسنادی که برای انجام کار در سازمان به صورت قطعی تعیین شده است.

 )4-5کارگروه تعیین استانداردهای تشخیص ژنتیک :کارگروهی است که به منظور تعیین دستورالعملهاا و
استانداردهای تشخیص ژنتیک بر اساس استانداردهای مورد نیااز از ساوی وزارت بهداشات باا ضاور آزمایشاگاه
مرجع سالمت ،اداره ژنتیک ،انجمنهای ژنتیک و شخصیتهای علمی صا ب نظر تشکیل شده و در این ساند باه
اختصار کمیته عنوان میشود.

صفحه  2از 29
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دستورالعمل کشوری

تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي

شماره سندHD-GO-00-MN-WI-006 :
شماره بازنگری:

01

 )5شرح سند:

مقدمه :این سند به عنوان یک دستورالعمل برای کلیه آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص پیش از تولد (برای

بیماریهای نام برده شده در آن) کاربرد دارد .روسای آزمایشگاه /مسئولین فنی هر آزمایشگاه ،جهت مدیریت صحیح
تشخیص بیماری الزم است نکات ضروری مورد نیاز جهت تشخیص بیماری را با توجه به الزامات فنی استاندارد
 INSO-ISO 15189رعایت نمایند .در این قسمت الزم است الزامات فضا ،الزامات کارکنان ،الزامات تجهیزات،
الزامات قبل از آزمایش ،ین آزمایش و پس از آزمایش شامل صدور و گزارش نتایج و نحوه فظ اطالعات و دادهها
مد نظر قرار گیرد .رعایت کلیه موارد ذکر شده در این دستورالعمل برای کلیه آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص
پیش از تولد (برای بیماریهای نام برده شده در آن) الزامی است و در ممیزیهای ادواری آزمایشگاههای عضو شبکه
تشخیص پیش از تولد رعایت موارد زیر بر اساس چکلیستهای مرتبط به بیماری در تعهد ،مورد ارزیابی قرار
خواهند گرفت .رعایت موارد مزبور برای آزمایشگاههایی که قصد عضویت در شبکه را دارند و یا درزمینههای ذکر
شده فعالیت میکنند توصیه میشود و هنگام بررسی تقاضا در زمان بازدیدها بهعنوان امتیاز تلقی خواهد شد .در این
دستورالعمل راهنمایی الزم برای یک تشخیص دقیق و مناسب آورده شده است و آزمایشگاه با رعایت بسیاری از این
موارد در زمینه استقرار یک برنامه تشخیصی دقیق ،راهنمایی میشود.

صفحه  3از 29
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دستورالعمل کشوری

تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي

شماره سندHD-GO-00-MN-WI-006 :
شماره بازنگری:

01

 )5-1تشخیص بتا-تاالسمي مرحله اول:
 )5-1-1پذیرش عمومي:

پذیرش خانواده و یا بیمار با معرفی پزشک مشاوره ژنتیک از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک همراه فرم
ارجاع (فرم شماره  )3صورت میگیرد .برای شروع آزمایشات مر له اول تشخیص قبل از تولد الزم است زوجین به
همراه نتایج کلیه آزمایشات خون شناسی و الکتروفورز هموگلوبین ( CBCو مقدار  HbF ،HbA2و واریانتهای
هموگلوبین) به آزمایشگاه ژنتیک منتخب ارجاع داده شوند.
تبصره :چنانچه پذیرش خانواده یا بیمار از طریق معرفی پزشک متخصص صورت گیرد باید فرم ارجاع
( فرم شماره  )3از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک توسط زوجین دریافت و به آزمایشگاه تحویل داده
شود (این فرم میتواند در زمان جوابدهی تحویل داده شود).

در مر له اول ،آزمایشات CBCو الکتروفورز هموگلوبین دقیقاً بررسی میشود و چنانچه بررسی آزمایشات تناقض یا
ابهام جدی وجود داشته باشد مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک میتواند تکرار آزمایش را مطالبه نماید .الزم است عالوه بر
میزان  ،HbA2مقدار  HbFو واریانتهای هموگلوبین (در صورت وجود) نیز مورد بررسی دقیق قرار گیرد .آزمایشگاه
ژنتیک باید فرم پذیرش استاندارد را طرا ی و در هنگام پذیرش خانواده ها اطالعات الزم را وارد کند .هم چنین قبل از
نمونهگیری باید فرم رضایتنامه از زوجین توسط آزمایشگاه ژنتیک اخذ شود .مدت زمان ارائه نتیجه از زمان پذیرش تا
جوابدهی ) (turnaround timeدر مر له اول  PNDداکثر یک ماه است .این زمان برای  PNDمر له دوم (بررسی
جنین) دو هفته است .در صورت نیاز به زمان بیشتر آزمایشگاه قبل از اتمام زمان فوق باید با ذکر دلیل به خانواده اطالع
دهد .در صورتیکه آزمایشگاه الزم ببیند می تواند از دیگر افراد خانواده مانند پدر و مادر آقا و خانم نیز تقاضای نتیجه
آزمایش  CBCو یا خون نماید .عدم همکاری زوجین نمیتواند باعث عدم پذیرش زوجین شود .در این خصوص زوجین
ملزم به همکاری در این زمینه هستند.
تبصره :پس از بررسی دقیق نتایج آزمایشات خونشناسی و نسبتهای HbA ,HbA2, HbFو دیگر انواع

هموگلوبین از طریق الکتروفورز یا ستونی ،نوع آزمایشات مولکولی مشخص میشود.

 )5-1-2آزمایش برای بتا –تاالسمي و انواع هموگلوبینوپاتيها و ترکیبات آن (مانند سیكل سل -تاالسمي یا

بتا-دلتا تاالسمي و )...

 )5-1-2-1تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي ـ مرحله اول
پذیرش عمومي:

الف :پذیرش خانواده و یا بیمار با معرفی پزشک مشاور ژنتیک از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک
به همراه فرم شماره  3شبکه خدمات آزمایشگاهی ژنتیک و تشخیص قبل از تولد صورت میگیرد.

تبصره :1در صورتی که پذیرش بیمار و یا خانواده با معرفی پزشک متخصص مشاور دانشگاهی صورت

گرفت باید فرم شماره  3از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک توسط خانواده دریافت و به
آزمایشگاه تحویل داده شود .این امر میتواند در زمان جوابدهی صورت گیرد و دریافت جواب منوط به آن
میشود.
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الت میبایستی هر دو نفر زوجین قطعا ناقل تاالسمی بتا باشند

( )MCV<80 fl ,MCH<27 pg, HbA2>3.5و یا یکی ناقل بتا-تاالسمی و دیگری ناقل سیکل سل و یا لپور
و یا امثالهم باشد.
ج :برای زوجهایی که  MCH<23و  HbF<3دارند ،درخواست  PNDمر له اول بتا و آلفا تاالسمی داده
شود.

تبصره  :1در این موارد مقدار  HbA2با روش کاپیالری الکتروفورزیس تایید شده باشد.
تبصره :2چنانچه در بررسی آزمایشات تناقض یا ابهامی جدی وجود داشت مسئول فنی آزمایشگاه ژنتیک

میتواند تکرار آزمایش را از پزشک مطالبه کند .در صورتی که آزمایش انجام شده در مرکز بهداشت با
روش کاپیلری بوده و با آزمایش تکرار شده و نیز تستهای ژنتیک انجام شده مغایرت دارد مراتب جهت
بررسی و رفع مشکالت به صورت مالی میبایستی کتبا به اداره ژنتیک گزارش شود.
تبصره :3برای آزمایشات مر له اول تشخیص قبل از تولد در صورتی که خانواده دارای فرزند مبتال نباشد
نمونه خون و آزمایشات خون شناسی والدین آنها و یا فرد دیگری از خانواده برای انجام آزمایشات به روش
غیرمستقیم مورد نیاز است و میبایستی توسط آزمایشگاه اخذ شوند .چنانچه خانواده دارای فرزند مبتال
باشد نمونه خون فرزند مبتال و والدین وی برای انجام ازمایشات کافی است.

د :برای تشخیص قبل از تولد انجام توام آزمایشهای تعیین موتاسیون (روش مستقیم) و مطالعه پیوستگی ژنی
(از جمله ( )...... ،SNP ، RFLPروش غیرمستقیم) ضروری است.

تبصره :تشخیص قبل از تولد برای زوجینی که هر دو ناقل سیکل سل و یا دلتا – بتا-تاالسمی و امثالهم
باشند مانند تاالسمی با مال ظات تشخیصی خاص در هر مورد است.

ه :برای انجام هر ( PNDمر له اول ،مر له اول و دوم) میبایست کلیه مستندات آزمایشگاهی شامل فرم

پذیرش ،کاربرگهای آزمایشگاهی ( ،)Work sheetبرگه تصمیمگیری ،برگههای آنالیز نتایج ،دفتر آزمایشات،
فرم ردیابی نمونه ،پرونده خانواده به همراه فرم رضایت نامه تکمیل شده ( )Consent formو بقیه موارد که
توسط آنها میتوان آزمایشات خانواده را پیگیری کرد وجود داشته باشد .توصیه میشود که در پرونده
آزمایشگاهی هر خانواده روند کار به صورت فرم پیگیری روزشمار آورده شود .مانند روز و یا روزهای مراجعه،
دریافت نمونه خون ،دریافت نمونه جنینی ،دریافت آزمایشات خونشناسی ،شروع و پایان کار آزمایشگاهی و .....
مشخص شود.
 )5-1-2-1-1روش مستقیم:

برای تعیین موتاسیون در ژن بتا -گلوبین میتوان داقل  20جهش شایع کشور را که توسط محققین
تعیین شدهاند ( جدول  )1برای زوجین یا فرزند مبتالی آنها به روش  ARMS-PCRمورد بررسی قرار
داد (چنانچه موتاسیون از طریق فرزند بیمار خانواده مشخص شده باشد جهت تایید موتاسیون یافت
شده ،والدین بیمار باید مورد بررسی قرار گیرند) .البته آزمایشگاه میتواند بر اساس فراوانی جهش یا
جهشهای خاص منطقه این لیست را تهیه کند .استفاده از نمونههای مشخص شده قبلی (کنترلها) در
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هر مورد ضروری است .یعنی در هر مورد  ARMSآزمایشگاه میبایست کنترلها به صورت هموزیگوت
نرمال ،هتروزیگوت جهش مورد بررسی و هموزیگوت آن جهش را در کنار نمونههای خانواده مورد
آزمایش قرار دهد .کنترلها میتواند توسط آزمایشگاه از نمونههای مراجعهکننده تهیه شود و یا از
بانکهای  DNAداخلی تهیه شود .لیست پرایمرهای  ARMS-PCRبه پیوست این دستورالعمل است
(رجوع به بند .)6-5
جدول شماره  :1موتاسیونهای شایع بتا-تاالسمي در ایران

IVSII-1
)(G to A

CD22
)(G to T

IVSI-5
)(G>C

IVSI-110
)(G > A

)Fr8-9 (+G

C36-37
)(-T

IVSI-1
)(G to A

CD30
)(G to C

CD39
)(C to T

CD44
)(+T

CD5
)(-CT

-25del

C82-83
)(-G

IVSII-745
)(C to G

CD15
)(G to A

-28
)(A to G

IVSI-128
)( T to G

CD 8
) (-AA

CD37
)(G to A

-88
)(C to T

چنانچه با بررسی جهشهای شایع ،موتاسیون مشخص نشد ،باید تعیین موتاسیون با روش
 Sequencingژن بتا -گلوبین انجام شود .آزمایشگاه میتواند از همان ابتدا (بدون بررسی جهشهای
شایع) از روش تعیین توالی برای یافتن جهشهای ژن بتا -گلوبین نیز استفاده کند.
چنانچه پس از انجام موارد فوق ،موتاسیون مشخص نشد آزمایشگاه باید با استفاده از روشهایی مانند
 Gap- PCRیا  MLPAوجود جهشهای ذفی در خوشه ژنی بتا را بررسی نماید (در مواردی که بر
اساس نتایج خونشناسی و نظر مسئول فنی قبل از تعیین توالی ،جهشهای ذفی بررسی میشوند و
جهش ذفی توجیهکننده نتایج خونشناسی شناسایی میگردد نیازی به تعیین توالی نیست).
تبصره :با توجه به ضر ورت به داقل رسانیدن خطای تشخیص در صورت یافتن موتاسیون روش

غیرمستقیم (به شرح زیر) نیز میبایست انجام شود.
 )5-1-2-1-2روش غیرمستقیم:

مطالعه پیوستگی ژنی ( بررسی SNP ،RFLP, STRو  ...متصل به خوشه ژنی بتا-گلوبین) برای زوجین و
فرزند مبتالی آنها و در صورت نداشتن فرزند مبتال برای خانواده آنها انجام میشود.
آزمایشگاه می بایست به داقل یک محل گویا دست یابد و محل گویا بدون هیچ ابهامی قابل تفسیر باشد .در
روش غیرمستقیم مشروط بر این که موتاسیون هر دو (زوجین) مشخص باشد داقل یک محل گویا کافی است.
چنانچه از  RFLPو یا SNPها استفاده میشود برای یافتن محل گویا محلهای زیر میتوانند مورد بررسی قرار
گیرند (بهتر است بررسی با مارکرهای داخل ژن بتا -گلوبین آغاز گردد) (جدول  .)2استفاده از نمونههای
مشخص شده قبلی (کنترلها) در هر مورد ضروری است .پرایمرهای  PCR-RFLPبه همراه مشخصات آنزیمها
و قطعات ایجاد شده به پیوست است (رجوع به بند .)6-5
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جدول شماره  :2مارکرهای  RFLPدر خوشه ژني بتا-گلوبین
HincII-5'ψβ

HindIII-A

HindIII-G

XmnI

HincII-

دیگر SNPها

HinfI-β

AvaII-β

RsaI-, β

HincII-3'ψβ

تبصره  :1روش غیرمستقیم فقط در صورت عدم همکاری خانواده (بر اساس مستندات موجود در پرونده
مربوطه) قابل ذف است.

تبصره  :2در صورتی که نتیجه روش غیرمستقیم مبنای تصمیمگیری باشد ،ناقل بتا-تاالسمی بودن فرد
باید محرز شود (مثالً تکرار آزمایشات خون شناسی ،داشتن فرزند مبتال و.)...

تبصره  :3در صورتی که در انجام  SNP ،RFLPو  ...گویایی دیده نشد  ،چنانچه در تعیین توالی SNP

مشاهده شد میتواند به عنوان روش غیرمستقیم محسوب شود.

تبصره  :4در صورتی که آزمایشگاه به محل گویا دست نیافت میتواند از طریق هاپلوتایپینگ یا آنالیز

پیوستگی ) (Haplotyping or Linkage analysisبا استفاده از مارکر های  STRمتصل به دو طرف
ژن استفاده کند .در صورتی که آزمایشگاه از این روش استفاده کرد ،نیازی به استفاده از مارکر های
 SNPنیست .مثال زیر کاربرد STRهای متصل به ژن بتا-گلوبین را نشان میدهد .در شکل زیر
مارکرهای اصلی بر روی کروموزوم  (D11 HBB…) 11هستند و بقیه مارکرها به منظورهای دیگر قرار
داده شده اند .جنین  II-2ژن معیوب را از پدر دریافت کرده است.
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تبصره  :5در صورتی که آزمایشگاه بعد از انجام مرا ل فوق (مستقیم یا غیرمستقیم و یا هردو) نتوانست

به نتیجه برسد و زوجین قطعا ناقل بتا باشند ،الزم است آزمایشگاهی را که با آن دبل چک انجام داده
است را به صورت کتبی همراه با جزئیات پرونده مورد مشاوره قرار دهد و آن آزمایشگاه میبایست ظرف
یک هفته بعد از دریافت درخواست ،نظر خود را کتباً اعالم نماید .چنانچه آزمایشگاه مورد مشاوره نیاز به
بررسی نتایج و یا نمونه خانواد ه داشت آزمایشگاه محیطی میبایست همکاری الزم را به عمل آورد .هزینه
انجام آزمایشات و مشاوره با آزمایشگاه محیطی است.
تبصره  : :6در صورتی که بعد از بررسیهای فوق آزمایشگاه نتیجه بگیرد که نیازی به  PNDمر له دوم

تاالسمی نیست ،میتواند آزمایشگاهی را که با آن دبل چک انجام داده است مورد مشاوره کتبی قرار دهد
و آزمایشگاه مورد مشاوره میبایست ظرف یک هفته بعد از دریافت درخواست ،نظر خود را به صورت
کتبی اعالم نماید .هزینه انجام آزمایشات و مشاوره با آزمایشگاه محیطی است.
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تبصره  :7چنانچه در موارد ذکر شده در تبصرههای  5و  6امکان مشاوره گرفتن از آزمایشگاهی که

دبل چک با آن انجام شده است وجود نداشته باشد یا آزمایشگاه مورد مشاوره قادر به ل مشکل نباشد،
آزمایشگاه محیطی میتواند آزمایشگاه مرجع را مورد مشاوره کتبی قرار دهد و آزمایشگاه مرجع تشخیص
ژنتیک (بیماری مربوطه) نیز میبایست ظرف یک هفته بعد از دریافت درخواست ،نظر خود را به صورت
کتبی اعالم نماید .هزینه انجام آزمایشات و مشاوره با آزمایشگاه محیطی است.

 )5-1-3تشخیص موارد خاص پیش از تولد تاالسمي و هموگلوبینوپاتيها به قرار زیر است:

 )5-1-3-1چنانچه یکی از زوجین قطعاً ناقل بتا و دیگری ناقل  HbSباشد نیاز به  PNDاست (مانند
بتا-تاالسمی عمل شود).

 )5-1-3-2چنانچه یکی از زوجین قطعاً ناقل بتا و دیگری ناقل  HbCباشد نیاز به  PNDنیست (به
سایت  ApoGIبه آدرس  http://2000.apogi.info/مراجعه شود).

 )5-1-3-3چنانچه یکی از زوجین قطعاً ناقل بتا و دیگری ناقل  HbEباشد نیاز به  PNDاست (
مانند بتا-تاالسمی عمل شود).

 )5-1-3-4چنانچه یکی از زوجین قطع ًا ناقل بتا و دیگری ناقل دلتا-بتا-تاالسمی و یا لپور)(Lepore

باشد نیاز به  PNDاست (مانند بتا-تاالسمی عمل شود).

 )5-1-3-5چنانچه یکی از زوجین قطعاً ناقل بتا و دیگری ناقل  HbDباشد نیاز به  PNDندارد.

( HbDفقط با  HbSنیاز به  PNDدارد) .یادآوری میشود که کسی که ناقل هموگلوبین  Dباشد دارای
 MCVو  MCHنسبتا طبیعی ولی مقدار  HbA2دود  3/4تا  3/7است که داللت بر ناقل بتا-
تاالسمی ندارد .اگر فردی واجد هموگلوبین  Dبیش از  50درصد (معموال بیش از  )٪70بود و مقدار
 MCVو  MCHوی نزدیک مرز بود (مثال بیش از  76و  )26وی به ا تمال زیاد ناقل هموزیگوت D
است ولی اگر با همین مقدار واجد  CBCغیر عادی (مثال  MCVو  MCHکمتر از  75و  )25بود و
 HbA2وی بیشتر از  3.5بود وی به ا تمال زیاد ناقل همزمان هموگلوبین  Dو بتا-تاالسمی است .لذا
آزمایشگاه باید بتواند بین وضعیت هموزیگوت هموگلوبین  Dو ناقل توام  Dو بتا-تاالسمی تفکیک قائل
شود.
 )5-1-3-6چنانچه یکی از زوجین قطعاً ناقل بتا و دیگری ناقل  Alpha triplicationباشد ممکن
است نیاز به  PNDداشته باشند (ضرورت انجام مر له دوم باید با مشورت آزمایشگاه مرجع تشخیص
ژنتیک و با مشورت هماتولوژیست منتخب برنامه صورت گیرد).

تبصره  :1با توجه به این که تریپلیکیشن آلفا دارای شیوع پایینی است و در اکثریت موارد هم

عالمتی ندارد غربالگری و بررسی همه زوجین از نظر وجود آلفا تریپلیکیشن توصیه نمیشود .اما اگر
در فردی که ناقل بتا-تاالسمی است و در بررسی مولکولی دارای فقط یک جهش هتروزیگوت در ژن بتا
گلوبین و در  CBCمقادیر  Hbو  RBCپایین و در الکتروفورز میزان  HbFباال باشد آزمایشگاه
میتواند بررسی مولکولی از نظرآلفا تریپلیکیشن را انجام دهد.
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 )5-1-3-7بیماری داسی شکل  Sickle cell disordersو التهای مختلف آن مانند موارد زیر
نیاز به  PNDدارند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

) Sickle cell anaemia (Hb SSهموزیگوت سیکل سل با یک فرد ناقل سیکل سل
 Hb SC diseaseهر دو طرف ناقل سیکل سل هستند
 Hb S/ß-thalassaemiaیکی ناقل سیکل سل و دیگر بتا-تاالسمی
 Hb S/D Punjabیکی ناقل سیکل سل و دیگری ناقل هموگلوبین D
 Hb S/HbO Arabیکی ناقل سیکل سل و دیگر هموگلوبین O Arab
 Hb S/δβ thalیکی ناقل سیکل سل و دیگری دلتا-بتا-تاالسمی (انواع آن)

 )5-1-3-8هموگلوبینوپاتیهایی که بیخطر محسوب میشوند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Hb C/ß-thalassaemia
Hb D/ß-thalassaemia
Hb D/HbD
Hb C/HbC
Hb C/HbD
Hb C/HbE
Hb D/HbE
Hb E/HbE

 )5-1-3-9در مورد سایر هموگلوبینوپاتیها از منابع ذیل استفاده و تصمیمگیری شود:
A database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias
http://globin.bx.psu.edu/hbvar/menu.html
http://www.chime.ucl.ac.uk/APoGI
http://2000.apogi
www.screening.nhs.uk/sickleandthalhttp://www.sickleandthal.org.uk/Documents/L
abHandbook2006.pdf

خالصه اطالعات مربوط به برهمکنش انواع جهشها و واریانتهای شایع ژن بتا -گلوبین در جدول
شماره  3آورده شده است.
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جدول شماره  :3خالصه برهمکنش انواع واریانتهای شایع خوشه ژني بتا-گلوبین.
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 +یعنی ریسک بروز بیماری ژنتیکی و کمخونی وجود دارد ( ارجاع به  - )PND1یعنی ریسک بروز بیماری
ژنتیکی و کمخونی وجود ندارد (عدم نیاز به ارجاع به . )PND1
تعریف دلتا-بتای هتروزیگوتMCV<80, MCH<27, HbA2: NL, HbF>3 :

تبصره :چنانچه در نتایج الکتروفورز ،واریانتی شناسایی شد ،تما نیاز به تایید نوع واریانت با روش مولکولی

است و تنها پس از ا طمینان از نوع واریانت با روش مولکولی می توان در مورد نیاز یا عدم نیاز به تشخیص
پیش از تولد قضاوت نمود.

میزان واریانت شناسایی شده در نتیجه الکتروفورز میتواند جهت بررسی ا تمال همزمانی تاالسمی با
هموگلوبینوپاتی مورد استفاده قرار گیرد .یک فرد میتواند همزمان ناقل بتا-تاالسمی و هموگلوبینوپاتی باشد و با
فرد دیگری که ناقل بتا-تاالسمی و یا واریانتهای مختلف باشد ازدواج کند.
نیاز به  PNDدر مورد این زوجها باید بسته به شرایط تعیین گردد .لذا تصمیم به انجام یا عدم انجام مر له دوم
 PNDبرای دیگر التهای هموگلوبینوپاتیها بر اساس منطق علمی و ادله کافی و در صورت نیاز بر اساس
درخواست و نظر کتبی آزمایشگاهی که با آن دبل چک انجام داده است صورت پذیرد .چنانچه امکان مشاوره
گرفتن از آزمایشگاهی که دبل چک با آن انجام شده ،نباشد یا آزمایشگاه مورد مشاوره قادر به ل مشکل نباشد،
آزمایشگاه محیطی میتواند آزمایشگاه مرجع تشخیص ژنتیک را مورد مشاوره کتبی قرار دهد و آزمایشگاه مرجع
تشخیص ژنتیک نیز میبایست ظرف یک هفته بعد از دریافت درخواست ،نظر خود را به صورت کتبی اعالم نماید.
هزینه انجام آزمایشات ا تمالی الزم االجرا و مشاوره با آزمایشگاه محیطی است.
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 )5-1-4نحوه گزارشدهي مرحله اول:

بعد از انجام آزمایشات فوق آزمایشگاه می بایست گزارش کتبی تهیه کرده و به خانواده ،پزشک ،مرکز بهداشتی و
درمانی ویژه مشاوره ژنتیک و یا در صورت درخواست قانونی به مراجع ذیصالح ارائه دهد.
 )5-1-4-1گزارش مر له اول باید شامل داقل موارد زیر باشد:

 .1نام و نام خانوادگی زوجین (و فرزند)
 .2شماره پرونده /شماره مولکولی
 .3نحوه معرفی به آزمایشگاه ( مرجع معرفی خانواده )
 .4آدرس و مشخصات آزمایشگاه (گزارش میبایست در سربرگ آزمایشگاه نوشته شود)
 .5تاریخ اولین مراجعه خانواده ( تاریخ دریافت نمونه خون)
 .6محل نمونهگیری یا ارسال نمونه و نوع نمونه
 .7تاریخ گزارش نهایی
 .8روش یا روشهای تشخیص مولکولی (مستقیم ،غیرمسقیم ،نوع موتاسیون و نتیجه روش
غیرمستقیم مشخص باشد).
 .9نتیجه بررسی روشهای مولکولی (برای مثال  IVSII-1به روش ،Sequencingو یا به روش
 ARMS-PCRو .... PCR-RFLPتشخیص داده شده است) .در گزارش فارسی یا انگلیسی
میبایست نام موتاسیون و نتیجه بررسی غیر مستقیم(فقط محلهای گویا ) ذکر شود.
 .10در متن فارسی امکان یا عدم امکان تشخیص قبل از تولد و نیاز و یا عدم نیاز به تشخیص قبل
از تولد و زمان مراجعه ذکر شود .مثال نوشته شود موتاسیون بیماریزا یافت شد و ا تمال ابتالء
جنین به بتا-تاالسمی  %25است و یا نیاز به مشاوره با متخصص  ....دارد.
 .11هر گزارش باید جمالتی در خصوص ا تمال خطا ( )disclaimerداشته باشد (در ضمیمه
یک نمونه آمده است).
 .12نام و نام خانوادگی و امضاء و مهر مسئول فنی و نام کارشناسی که مسئول پرونده است
آورده شود.

 )5-1-5ثبت داده های :PND

بعد از انجام آزمایشات و ارائه گزارش ،آزمایشگاه موظف به ثبت دادههای مربوط به خانواده در سامانه اداره ژنتیک در
فواصل و با استانداردهای تعیین شده و بهنگام است .نحوه ثبت دادهها از طریق دستورالعملهای جداگانهای به اطالع
آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص رسیده است.
نكته مهم :شخص مسئول مسئول صحت و تکمیل دادههای ارسالی است.

در ادامه به برخی نکات مورد تاکید در ثبت دادهها اشاره شده است:
 تما شماره هر پرونده ثبت گردد. گزینههای مربوط به نام موتاسیون بتا (و آلفا) تما باید تکمیل گردند و این گزینهها نباید خالی باقیبمانند .تما نام جهش ثبت گردد و هموزیگوت یا هتروزیگوت بودن جهش در ثبت اطالعات مورد توجه

قرار گیرد.
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 oچنانچه بررسی انجام نشده تما اصطالح "بررسی نشده" در محل مربوط به آن ثبت و از ثبت
"نرمال" در این موارد خودداری گردد.

 oتنها در صورتی که علیرغم انجام آزمایش مولکولی کامل ،جهشی یافت نشده از اصطالح
"نرمال" استفاده شود.

 oدر صورتی که تنها جهشهای شایع بررسی شده و نرمال بوده از اصطالح "فاقد جهشهای
شایع" استفاده شود.

 تمامی موارد مربوط به خونشناسی شامل  MCV,MCH, Hb, HbA2به صورت صحیح و کامل(با داقل یک رقم اعشار) تکمیل گردند .چنانچه آهن درمانی انجام شده ،تما نتایج خون شناسی پس از
آهن درمانی نیز ثبت گردد.
 )5-2تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمي :مرحله دوم

 )5-2-1مر له دوم تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمی برای کسانی صورت میپذیرد که مر له اول را قبل از
بارداری و یا درهفتههای اول بارداری انجام دادهاند و وضعیت مولکولی آنها مشخص شده است.

 )5-2-1-1اعزام خانواده برای اخذ نمونه جنینی بعد از محرز شدن ناقل بودن زوجین صورت گیرد .قبل از
اعزام سن بارداری و وضعیت  Rhمشخص شده باشد .اعزام خانواده برای گرفتن نمونه جنینی با هماهنگی
آزمایشگاه ژنتیک صورت گیرد و برای اعزام خانواده جهت نمونهگیری از جنین (مثال  )CVSالزم است سن
بارداری بعد از هفته دهم باشد (تایید شده از طریق سونوگرافی) .توصیه میشود گروه خونی مادر و وضعیت Rh
مشخص شود .چنانچه خانواده به موقع مراجعه کرده باشد ترجیحا نمونه گیری بین هفته  12-11صورت گیرد.
 )5-2-1-2نمونه  CVSتماً باید توسط فرد آموزش دیده زیر میکروسکوپ  Invertیا استریوسکوپ تمیز

شود .آزمایشگاه میبایستی بانک نمونه جنینی تهیه و داقل برای  5سال نگهداری کند.

 )5-2-1-3نمونه جنینی میبایست به همراه  DNAوالدین برای تعیین موتاسیون و روش غیرمستقیم ( به

شر ی که در مر له اول  PNDذکر شده) مورد آزمایش قرار گیرد .در صورت استفاده از روش ARMS-PCR

نمونه جنینی برای موتاسیون والدین میبایست داقل  2بار مورد آزمایش قرار گیرد .استفاده از نمونههای
مشخص شده قبلی (کنترلها) در هر مورد ضروری است .اگر تشخیص با روش تعیین توالی صورت میگیرد
میبایست قطعه  PCRاوی جهش خانواده از دو طرف تعیین توالی شود.
 )5-2-1-4چنانچه در زمان نمونهگیری از جنین سن جنین بیش از  14هفته باشد توصیه میشود که نمونه

جنینی جهت تعیین موتاسیون مورد بررسی قرار گیرد .در صورتی که تعیین وضعیت جنین تنها با یک روش
(مستقیم یا غیرمستقیم ،به دلیل کمبود وقت یا مشخص نبودن جهش یا نداشتن جایگاه گویا در خانواده) انجام
میگیرد ،آزمایشات الزم بر روی نمونه جنینی میبایست داقل  2بار تکرار شوند .توصیه میشود آزمایشگاه بعد
از مهلت قانونی سقط بررسیهای خود را جهت تکمیل ژنوتیپ یا هاپلوتیپ ،برای بارداریهای ا تمالی بعدی
انجام دهد.
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تبصره  :1در صورتی که مراجعه خانواده بعد از آخر هفته 16بارداری باشد و آزمایشگاه نتواند قبل از اتمام

مهلت قانونی سقط درمانی به جواب برسد به شرط مطلع کردن به موقع خانواده ،مقصر شناخته نمیشود
(بهتر است آزمایشگاه از خانواده رضایتنامه الزم را اخذ نماید) .این مورد در صورتی صحت دارد که مراجعه
خانواده به همان آزمایشگاه مر له اول باشد.

تبصره  :2چنانچه در بررسی مر له دوم یا اول و دوم ،موتاسیون در یکی یا هر دو والد مشخص نباشد و
فرصت بررسی دقیق مانند تعیین توالی وجود نداشت و یا به نتیجه نرسید استفاده از روش غیرمستقیم
مجاز است (در صورت قطعیت ناقل بودن زوجین به شر ی که در باال آمد).

تبصره  :3چنانچه آزمایشگاه محیطی در مر له اول و دوم و یا دوم ظرف دو هفته نتوانست به نتیجه برسد

و امکان به جواب نرسیدن قبل از اتمام مهلت قانونی سقط درمانی وجود داشته باشد ،ضمن ادامه آزمایشات
می بایست نمونه والدین و جنینی و  .....را طی نامه رسمی به همراه نتایج خونشناسی و نتایج بررسیهای
مولکولی به عمل آمده به آزمایشگاهی که با آن دبل چک انجام داده است ارسال دارد .آزمایشگاه مورد
مشاوره ظرف داکثر یک هفته می بایس تی مشاوره الزم و دقیق را به صورت کتبی به آزمایشگاه محیطی
ارائه دهد .چنانچه امکان مشاوره گرفتن از آزمایشگاهی که دبل چک با آن انجام شده نباشد یا آزمایشگاه
مورد مشاوره قادر به ل مشکل نباشد ،آزمایشگاه محیطی می تواند آزمایشگاه مرجع را مورد مشاوره کتبی
قرار دهد و آزمایشگاه مرجع نیز میبایست ظرف یک هفته بعد از دریافت درخواست ،نظر خود را به صورت
کتبی اعالم نماید .هزینه انجام آزمایشات و مشاوره با آزمایشگاه محیطی است.
تبصره  :4چنانچه با فرض تبصره ( 3باال) آزمایشگاه نتواند به موقع وضعیت جنین را مشخص کند گزارش

به همراه دلیل عدم تشخیص قطعی و ا تمال خطر ظرف یک هفته بعداز نمونهگیری جنین به خانواده داده
شود.

 )5-2-2در صورتی که وضعیت مولکولی جنین از نظر موتاسیون و روش غیرمستقیم شبیه نتایج مادر باشد تعیین

هویت جنین (رفع شبهه با نمونه مادری) ضروری است ( تعیین هویت مولکولی به طور کلی برای کلیه نمونههای جنینی
توصیه میشود زیرا در مواردی میتواند خطای جابجایی نمونه را مشخص کند) .در مواردی که جنین سالم است ،تایید
صحت نمونه (تعلق نمونه جنین به پدر و مادر) الزامی است مثل شکل زیر که از STRهای خوشه ژنی بتا -گلوبین
استفاده شده است (در این مورد جنین  II-2برای تاالسمی ناقل ولی مبتال به سندروم داون است).
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 )5-2-2-1چنانچه نمونه جنینی مایع آمنیون باشد غیر از بررسی مولکولی از جمله تعیین موتاسیون و روش

غیرمستقیم ( ذکر شده در مر له اول ) کشت آن انجام شود و بررسی بر روی سلولهای کشت داده شده باید
انجام گیرد .در ضمن میبایست رفع شبهه مانند باال مثال با روش  DNA typingانجام شود.

 )5-2-2-2توصیه میشود برای خانمهایی که در زمان نمونهگیری جنین داقل  35سال سن دارند (در
صورت توافق خانواده) جهت اختالل عددی کروموزوم (سندرم داون) نیز بررسی شود (با هزینه مجزا) .البته مبنا
دستورالعمل یا سند پیشگیری از بروز سندروم داون خواهد بود.

تبصره  :1برای خانمهایی که زیر  35سال سن دارند بررسی اختالالت عددی کروموزومی پیشنهاد شود

تی اگر خانم غربالگری را انجام داده و یا قصد انجام دارد مگر این که با روش  NIPTسندرومهای
دوره بارداری بررسی شده باشد .ولی برای خانمهای باالی  35سال اکیدا توصیه شود .البته مبتنی بر
دستورالعمل یا سند پیشگیری از بروز سندروم داون خواهد بود.
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تبصره  :2در صورتی که نمونه برای اختالل کروموزومی بررسی میشود کشت نمونه صورت گیرد و یا

 QF-PCRو یا روش مشابه انجام شود .در صورت ابتال جنین به تاالسمی بررسی کروموزومی متوقف
شود .در صورت درخواست خانواده مبنی بر عدم سقط جنین مبتال به تاالسمی بررسی کروموزومی
میتواند ادامه یابد.

تبصره  :3بررسی سندروم ها باید بعد از تعیین وضعیت جنین برای تاالسمی باشد زیر اگر جنین مبتال
به تاالسمی باشد و خانواده قصد سقط جنین مبتال را داشته باشند نیازی به بررسی سندرومها نیست.

 )5-2-3گزارش مرحله دوم بتاـ تاالسمي

بعد از انجام آزمایشهای ذکر شده ( بر اساس موارد فوق ) آزمایشگاه میبایست گزارش کتبی تهیه کرده و
به خانواده ،پزشک مرکز بهداشتی ،درمانی ویژه مشاوره ژنتیک و یا در صورت درخواست قانونی به مراجع
ذیصالح ارائه دهد.
 )5-2-3-1گزارش میبایست شامل موارد زیر باشد:

 .1نام و نام خانوادگی زوجین (و فرزند مبتال/ناقل/سالم در صورت وجود)
 .2شماره پرونده/شماره مولکولی
 .3نحوه معرفی به آزمایشگاه ( مرجع معرفی خانواده )
 .4تاریخ مراجعه خانواده ( مر له دوم و یا اول و دوم )
 .5محل نمونهگیری از والدین و یا ارسال نمونه و نوع نمونه
 .6نوع نمونه جنینی و پزشک نمونهگیر
 .7آدرس و مشخصات آزمایشگاه (گزارش در سربرگ آزمایشگاه نوشته شود)
 .8تاریخ و سن جنین در هنگام نمونهبرداری
 .9تاریخ صدور گزارش
 .10نتیجه موتاسیون والدین ( فرزند مبتال یا ناقل ) و جنین.
 .11نتیجه روش غیرمستقیم والدین ( فرزند مبتال یا ناقل ) و جنین
 .12نتیجه نهایی وضعیت جنین و توضیح این موضوع که جنین سالم ،مبتال یا ناقل است.
( Disclaimer .13ذکر ا تمال خطا)
 .14نام و نام خانوادگی و امضاء و مهر مسئول فنی و نام کارشناسی که مسئول پرونده است
آورده شود.

 )5-2-4ثبت داده های : PND

بعد از انجام آزمایشات و ارائه گزارش ،آزمایشگاه موظف به ثبت دادههای مربوط به خانواده در سامانه اداره
ژنتیک در فواصل و با استانداردهای اعالم شده و بهنگام است .نحوه ثبت دادهها از طریق دستورالعملهای
جداگانه ای به اطالع آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص رسیده است.
چنانچه جواب آزمایشات خون شناسی مادر مربوط به دوران بارداری ایشان باشد تما در سامانه ثبت گردد.
سایر نکات مورد تاکید در انتهای قسمت تشخیص قبل از تولد بتا-تاالسمی مر له اول ذکر شده است.
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نكته مهم :شخص مسئول فنی مسئول صحت و تکمیل داده های ارسالی است.

تبصره :در صورتیکه جنین مبتال باشد آزمایشگاه می بایست نامه ای جداگانه برای سازمان پزشکی قانونی
تهیه کرده و گواهی نماید که جنین مبتال است .الزم است عکس زوجین به گواهی مربوطه الصاق و ممهور
به مهر آزمایشگاه شود.

 )5-3تشخیص قبل از تولد مرحله اول و دوم بتاـ تاالسمي

چنانچه در هنگام اولین مراجعه خانواده به مرکز  PNDخانم باردار باشد (معموال از طریق سونوگرافی مشخص
می شود و بعد از هفته هفتم است) مر له اول و دوم توام ًا بر اساس پروتکلهای تدوین شده فوق انجام خواهد
شد.

 )5-3-1گزارش مرحله اول و دوم بتاـ تاالسمي

بعد از انجام آزمایشهای ذکر شده (بر اساس پروتکل تدوین شده) آزمایشگاه میبایست گزارش کتبی تهیه
کرده و به خانواده ،پزشک مرکز بهداشتی ،درمانی ویژه مشاوره ژنتیک و یا در صورت درخواست قانونی به
مراجع ذیصالح ارائه دهد.

تبصره :در ا تمال بروز خطا یا  Disclaimerو نیز عدم اقدام به موقع و یا به جواب نرسیدن و یا در

مراجعه دیر هنگام (بعد از هفته  16بارداری) و عدم امکان و یا دیر به جواب رسیدن به خانواده تذکر
داده شود و در گرفتن رضایتنامه نیز اعالم شود.

 )5-3-2ثبت داده های :PND

بعد از انجام آزمایشات و ارائه گزارش ،آزمایشگاه میبایستی دادههای مربوط به خانواده را در سامانه اداره
ژنتیک در فواصل و با استانداردهای اعالم شده و بهنگام ثبت نماید .نحوه ثبت دادهها از طریق
دستورالعملهای جداگانهای به اطالع آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص رسیده است.
چنانچه جواب آزمایشات خونشناسی مادر مربوط به دوران بارداری ایشان باشد تما در سامانه ثبت گردد.
نكته مهم :شخص مسوول فنی مسئول صحت و تکمیل دادههای ارسالی است.

سایر نکات مورد تاکید در انتهای قسمت تشخیص قبل از تولد تاالسمی بتا ا مر له اول ذکر شده است.
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 )5-4تشخیص پیش از تولد مرحله اول برای زوجهای بتا -مشكوک (که یكي ناقل قطعي بتا و دیگری
دارای( MCV<75 flو/یا  MCH<26 pgو/یا  HbA2>3.2و  HbF≥3هستند)

افراد ناقل گاما-دلتا-بتای تاالسمی و نیز افراد واجد دلتا-تاالسمی میتوانند مقدار  HbA2و  HbFطبیعی داشته
باشند ،از طرفی امکان جواب اشتباه در الکتروفورز هموگلوبین و  ...وجود دارد و در مواردی ممکن است فردی ناقل
بتا-تاالسمی ،مقدار  MCVو یا  MCHنزدیک به  76و  26داشته باشد .نکته دیگری که باید توجه کرد آن است که
با توجه به فراوانی الفا-تاالسمی در کشور ،تایید ناقل آلفا-تاالسمی بودن یک فرد دلیل بر ناقل بتا-تاالسمی نبودن
وی نیست.
با توجه به اینکه ازدواج این افراد با فرد ناقل بتا-تاالسمی میتواند منجر به تولد فرد مبتال شود ،لذا الزم است هر گاه
یک طرف ناقل قطعی بتا-تاالسمی بود و طرف دیگر مشکوک به بتا-تاالسمی یا آلفا بود ،به علت تاکید دستور العمل
کشوری به پیشگیری از بتا -تاالسمی و نیز شدت و یا ا تمال باالی وابسته به خون شدن این بیماران ،فرد مشکوک
برای رد ناقل بتا-تاالسمی بودن مورد آزمایش قرار گیرد.
 )5-4-1پذیرش عمومي:

پذیرش خانواده و یا بیمار با معرفی پزشک مشاوره ژنتیک از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک همراه
فرم ارجاع (فرم شماره  )3صورت میگیرد .برای شروع آزمایشات مر له اول تشخیص قبل از تولد الزم است
خانواده به همراه نتایج کلیه آزمایشات انجام گرفته (آزمایشات خونشناسی CBC ،و مقدار  HbA2و  )HbFبه
آزمایشگاه ژنتیک ارجاع شوند.
تبصره :چنانچه پذیرش بیمار از طریق معرفی پزشک متخصص صورت گیرد .باید فرم ارجاع (فرم شماره )3
از مرکز بهداشتی و درمانی ویژه مشاوره ژنتیک توسط خانواده دریافت و به آزمایشگاه تحویل داده شود.

 )5-4-2انجام آزمایش:

برای فرد ناقل قطعی بتا ،باید مر له اول بتا-تاالسمی انجام و برای فرد مشکوک ،بررسی بتا-تاالسمی صورت
گیرد .بررسی بتا-تاالسمی باید با انجام تعیین توالی ژن بتا برای رد و یا تایید وجود جهش بیماریزا در ژن بتا-
گلوبین و یا بررسی عدم وجود ذف در خوشه ژنی بتا-گلوبین انجام شود .برای بررسی عدم وجود ذف،
آزمایشگاه میتواند مستقیما از روش  MLPAاستفاده کند و یا اول از چند  SNPو یا RFLPهای اطراف ژن بتا-
گلوبین استفاده کند .در صورتی که هر یک از SNPها و یا  RFLPهای داخل و یا اطراف ژن بتا-گلوبین گویا
بودند میتوان تفسیر کرد که فرد فاقد ذف ژنی است .البته آزمایشگاه باید به عدم وجود ذف اطمینان اصل
نماید .در صورتی که وجود جهش نقطهای و یا ذف با این روشها تایید شد فرد ناقل بتا-تاالسمی خواهد بود و
چون زوج وی نیز ناقل قطعی بتا است مانند زوج ناقل بتا-تاالسمی کار ادامه یابد.
در صورتی که آزمایشگاه اطمینان پیدا کرد که فرد مشکوک ،ناقل بتا-تاالسمی نیست اقدام بیشتری الزم نیست و
گزارشی مبنی بر عدم نیاز به  PNDمر له دوم برای بتا-تاالسمی به خانواده داده میشود.
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 )5-4-3گزارش مرحله اول بتاـ تاالسمي  /مشكوک

بعد از انجام آزمایشهای ذکر شده ( بر اساس موارد فوق ) آزمایشگاه میبایست گزارش کتبی تهیه کرده و به
خانواده ،پزشک مرکز بهداشتی ،درمانی ویژه مشاوره ژنتیک و یا در صورت درخواست قانونی به مراجع
ذیصالح ارائه دهد.

 )5-4-3-1گزارش میبایست شامل موارد زیر باشد:

 -1نام و نام خانوادگی زوجین
 -2شماره پرونده/شماره مولکولی
 -3نحوه معرفی به آزمایشگاه ( مرجع معرفی خانواده )
 -4تاریخ مراجعه خانواده
 -5محل نمونهگیری از خانواده و یا ارسال نمونه و نوع نمونه
 -6آدرس و مشخصات آزمایشگاه (گزارش در سربرگ آزمایشگاه نوشته شود)
 -7تاریخ صدور گزارش
 -8روشهای مولکولی مورد استفاده
 -9نتیجه موتاسیون خانواده
 -10نتیجه روش غیرمستقیم خانواده
 -11نتیجه نهایی نیاز یا عدم نیاز به  PNDمر له دوم بتا-تاالسمی
( Disclaimer -12ذکر ا تمال خطا)
 -13نام و نام خانوادگی و امضاء و مهر مسئول فنی و نام کارشناسی که مسئول پرونده است
آورده شود.

تبصره  :1این دستورالعمل برای جلوگیری از تولد کودکان مبتال به بتا-تاالسمی ماژور تدوین شده است و
بنابراین مراکز درگیر در این فرایند (از مراکز بهداشت ،پزشکان متخصص منتخب و آزمایشگاههای درگیر)
مسئولیتی در خصوص تولد کودکان مبتال به انواع بیماریهای مربوط به آلفا-تاالسمی ندارند .با توجه به
این که در مورد زوجهای بتا -مشکوک ،بر طبق این دستورالعمل نیازی به بررسی آلفا-تاالسمی نیست،
بنابراین مراکز درگیر در این فرایند ،مسئولیتی در خصوص  Hemoglobin Barts hydrops fetalisو
 HbH Diseaseدر مورد این زوج ها ندارند.

تبصره  :2برای انجام هر ( PNDمر له اول ،مر له اول و دوم) میبایست کلیه مستندات آزمایشگاهی

شامل فرم پذیرش،کاربرگهای آزمایشگاهی  ،)Work sheetبرگه تصمیمگیری ،برگههای آنالیز نتایج،
دفتر آزمایشات ،فرم ردیابی نمونه ،پرونده خانواده به همراه فرم رضایت نامه تکمیل شده (Consent
)formو بقیه موارد که توسط آنها میتوان آزمایشات خانواده را پیگیری کرد وجود داشته باشد .توصیه
میشود که در پرونده آزمایشگاهی هر خانواده روند کار بصورت فرم پیگیری روزشمار آورده شود .مانند
روز و یا روزهای مراجعه ،دریافت نمونه خون ،دریافت نمونه جنینی ،دریافت آزمایشات خونشناسی ،شروع
و پایان کار آزمایشگاهی و  .....مشخص شود.
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 )5-4-4ثبت دادههای :PND

بعد از انجام آزمایشات و ارائه گزارش ،آزمایشگاه موظف به ثبت دادههای مربوط به خانواده در سامانه اداره ژنتیک
در فواصل و با استانداردهای اعالم شده و بهنگام است .نحوه ثبت دادهها از طریق دستورالعملهای جداگانهای به
اطالع آزمایشگاههای عضو شبکه تشخیص رسیده است.
نكته مهم :شخص مسئول فنی مسئول صحت و تکمیل داده های ارسالی است.

سایر نکات مورد تاکید در انتهای قسمت تشخیص قبل از تولد بتا تاالسمی مر له اول ذکر شده است.
 )5-5تشخیص پیش از تولد مرحله اول برای زوجهای مشكوک/مشكوک

 )5-5-1تشخیص پیش از تولد مرحله اول برای زوجهای مشكوک – مشكوک ،که هر دو
دارای( MCV<75 flو/یا  MCH<26 pgو/یا  HbA2>3.2و  HbF<3هستند).

افراد ناقل گاما-دلتا-بتای تاالسمی و نیز افراد واجد دلتا-تاالسمی می توانند مقدار  HbA2و  HbFطبیعی داشته
باشند ،از طرفی امکان جواب اشتباه در الکتروفورز هموگلوبین و  ...وجود دارد و در مواردی ممکن است فردی
ناقل بتا-تاالسمی ،مقدار  MCVو یا  MCHنزدیک به  76و  26داشته باشد .نکته دیگری که باید توجه کرد آن
است که با توجه به فراوانی الفا-تاالسمی در کشور ،تایید ناقل آلفا-تاالسمی بودن یک فرد دلیل بر ناقل بتا-
تاالسمی نبودن وی نیست.
با توجه به این که ازدواج این افراد با یکدیگر می تواند منجر به تولد فرد مبتال شود ،لذا الزم است هر گاه زوج هر
دو مشکوک به بتا-تاالسمی یا آلفا بودند ،به علت تاکید دستورالعمل کشوری به پیشگیری از بتا-تاالسمی و نیز
شدت و یا ا تمال با الی وابسته به خون شدن این بیماران ،داقل یکی از دو فرد مشکوک برای رد ناقل بتا-
تاالسمی بودن مورد آزمایش قرار گیرد.
برای این زوجها یكي از دو حالت زیر امكان پذیر است که در ادامه به هر کدام از آنها اشاره شده است:
 )5-5-1-1مواردی که حداقل یكي از دو طرف MCH ≥ 23 ،با مقدار  A2نرمال داشته باشند.

در این موارد باید بررسی بتا-تاالسمی در داقل یکی از دو طرف صورت گیرد .بررسی بتا-تاالسمی باید با
انجام تعیین توالی ژن بتا برای رد و یا تایید وجود جهش بیماریزا در ژن بتا-گلوبین و یا بررسی عدم وجود
ذف در خوشه ژنی بتا-گلوبین انجام شود .برای بررسی عدم وجود ذف ،آزمایشگاه میتواند مستقیما از روش
 MLPAاستفاده کند و یا اول از چند  SNPو یا  RFLPهای اطراف ژن بتا-گلوبین استفاده کند .در صورتی
که هر یک از SNPها و یا  RFLPهای داخل و یا اطراف ژن بتا-گلوبین گویا بودند میتوان تفسیر کرد که
فرد فاقد ذف ژنی است؛ البته هر چند وظیفه آزمایشگاه است که به عدم وجود ذف اطمینان اصل نماید.
در صورتی که وجود جهش نقطهای و یا ذف با این روشها تایید شد فرد ناقل بتا-تاالسمی خواهد بود و باید
زوج وی از نظر بتا-تاالسمی نیز بررسی شود .چنانچه هر دو ناقل بتا-تاالسمی باشند مانند زوج ناقل بتا-
تاالسمی کار ادامه یابد .در صورتی که آزمایشگاه اطمینان پیدا کرد که داقل یکی از دو فرد مشکوک ناقل
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بتا-تاالسمی نیست اقدام بیشتری الزم نیست و گزارشی مبنی بر عدم نیاز به  PNDمر له دوم برای بتا-
تاالسمی به خانواده داده میشود.
الزم به ذکر مجدد است که این دستورالعمل برای جلوگیری از تولد کودکان مبتال به بتا-تاالسمی ماژور تدوین
شده است و بنابراین مراکز درگیر در این فرایند (از مراکز بهداشت ،پزشکان متخصص منتخب و آزمایشگاههای
درگیر) مسئولیتی در خصوص تولد کودکان مبتال به انواع بیماریهای مربوط به آلفا-تاالسمی ندارند .با توجه به
این که در مورد زوجهای مشکوک– مشکوک ،که داقل یکی از دو طرف MCH ≥ 23 ،داشته باشند ،بر طبق
این دستورالعمل نیازی به بررسی آلفا تاالسمی نیست ،بنابراین مراکز درگیر در این فرایند ،مسئولیتی در
خصوص  Hemoglobin Barts hydrops fetalisو  HbH Diseaseنیز در مورد این زوج ها ندارند.
 )5-5-1-2مواردی که زوج هر دو  MCH > 23داشته باشند.

هرگاه زوجین معرفی شده از طرف مرکز بهداشت دارای  MCH<23باشند (با الکتروفورز هموگلوبین نرمال)
باشند اول بررسی بتا-تاالسمی (جهش نقطهای و ذفها) در یکی از زوجین صورت میگیرد .بررسی بتا-
تاالسمی باید با انجام تعیین توالی ژن بتا برای رد و یا تایید وجود جهش بیماریزا در ژن بتا-گلوبین و یا
بررسی عدم وجود ذف در خوشه ژنی بتا-گلوبین انجام شود .برای بررسی عدم وجود ذف ،آزمایشگاه می-
تواند مستقیما از روش  MLPAاستفاده کند و یا اول از چند  SNPو یا RFLPهای اطراف ژن بتا-گلوبین
استفاده کند .در صورتی که هر یک از SNPها و یا  RFLPهای داخل و یا اطراف ژن بتا-گلوبین گویا بودند
میتوان تفسیر کرد که فرد فاقد ذف ژنی است البته هر چند وظیفه آزمایشگاه است که به عدم وجود ذف
اطمینان اصل نماید .در صورتی که وجود جهش نقطهای و یا ذف با این روشها تایید شد فرد ناقل بتا-
تاالسمی خواهد بود و باید زوج وی از نظر بتا-تاالسمی نیز بررسی شود .چنانچه هر دو ناقل بتا باشند مانند
زوج ناقل بتا-تاالسمی کار ادامه یابد .در صورتی که آزمایشگاه اطمینان پیدا کرد که داقل یکی از دو فرد
مشکوک ناقل بتا-تاالسمی نیست ،زوجین باید برای جلوگیری از ا تمال هیدروپس فتالیس ( Hemoglobin
 )Barts hydrops fetalisدر بارداری بررسی شوند .آزمایشگاه میبایست با روشهایی مانند بررسی ذفهای
شایع ،و در نهایت بررسی ذفهای ناشایع و  ...وجود جهش به صورت  Cisرا در یکی از زوجین رد کند .البته
آزمایشگاه ممکن است از طریق بررسی اندکسهای خونی والدین آقا و خانم به این نتیجه برسد که آنها واجد
جهش به صورت ترانس هستند .هر گاه جهش به صورت  Cisدر یکی از زوجین یافت شد طرف مقابل نیز باید
مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که هر دو ناقل جهش به صورت  Cisبودند تشخیص قبل از تولد برای
جلوگیری از تولد کودک مبتال به هیدروپس فتالیس توصیه شود.
این دستورالعمل برای جلوگیری از تولد کودکان مبتال به بتا-تاالسمی ماژور تدوین شده است و مراکز درگیر در
این ف رایند (از مراکز بهداشت ،پزشکان متخصص منتخب و آزمایشگاههای درگیر) مسئولیتی در خصوص تولد
کودکان مبتال انواع بیماریهای مربوط به آلفا-تاالسمی ندارند .در خصوص هیدروپس فتالیس (مربوط به
ذفهای سیس در خوشه ژنی آلفا-گلوبین) که در جریان بررسی بتا-تاالسمی ماژور و بعد از رد آن و با
داشتن  MCH<23و  A2نرمال مشکوک به ا تمال تولد کودک مبتال به هیدروپس فتالیس خواهند بود
بررسی جهشهای سیس بر مبنای دستورالعمل اجرا شود.
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 )5-5-2گزارش مرحله اول زوج های مشكوک  /مشكوک

بعد از انجام آزمایشهای ذکر شده ( بر اساس موارد فوق ) آزمایشگاه میبایست گزارش کتبی تهیه کرده و
به خانواده ،پزشک مرکز بهداشتی ،درمانی ویژه مشاوره ژنتیک و یا در صورت درخواست قانونی به مراجع
ذیصالح ارائه دهد.
 )5-5-2-1گزارش میبایست شامل موارد زیر باشد:

 .1نام و نام خانوادگی زوجین
 .2شماره پرونده/شماره مولکولی
 .3نحوه معرفی به آزمایشگاه ( مرجع معرفی خانواده )
 .4تاریخ مراجعه خانواده
 .5محل نمونه گیری از خانواده و یا ارسال نمونه و نوع نمونه
 .6آدرس و مشخصات آزمایشگاه (گزارش در سربرگ آزمایشگاه نوشته شود)
 .7تاریخ صدور گزارش
 .8روشهای مولکولی مورد استفاده
 .9نتیجه موتاسیون خانواده
 .10نتیجه روش غیرمستقیم خانواده
 .11نتیجه نهایی نیاز یا عدم نیاز به  PNDمر له دوم بتا-تاالسمی یا هیدرپس فتالیس
( Disclaimer .12ذکر ا تمال خطا)
 .13نام و نام خانوادگی و امضاء و مهر مسئول فنی و نام کارشناسی که مسئول پرونده است
آورده شود.

 )5-5-3ثبت داده های :PND

ب عد از انجام آزمایشات و ارائه گزارش ،آزمایشگاه موظف به ثبت دادههای مربوط به خانواده در سامانه اداره
ژنتیک است .نحوه ثبت دادهها از طریق دستورالعملهای جداگانهای به اطالع آزمایشگاههای عضو شبکه
تشخیص رسیده است.
نكته مهم :شخص مسئول فنی مسئول صحت و تکمیل داده های ارسالی است.

سایر نکات مورد تاکید در انتهای قسمت تشخیص قبل از تولد بتا تاالسمی مر له اول ذکر شده است.
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 ) 5-6ضمائم
 )5-6-1شکل  :1پرایمرهای ( ARMS-PCRپرایمرهای موتانت)
 )5-6-2شکل  :2پرایمرهای ( ARMS-PCRپرایمرهای نرمال)
 )5-6-3شکل :3جایگاههای RFLPدر خوشه ژنی بتا -گلوبین
 )5-6-4شکل  :4پرایمرها و آنزیمهای مرتبط با جایگاه های  RFLPدر خوشه ژنی بتا -گلوبین
 )5-6-5شکل  :5پرایمرهای مربوط به  Gap-PCRبرای بررسی ذفهای شایع خوشه ژنی آلفا گلوبین
 )5-6-6شکل  :6محل قرارگیری پرایمرها برای بررسی ذفهای آلفا و نتیجه اصله بر روی ژل الکتروفورز
 )5-6-7شکل  :7نمونهای از ( Disclaimerذکر ا تمال بروز خطا) که میبایست در تمامی گزارشات آورده شود.
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شكل  :1پرایمر های ( ARMS-PCRپرایمرهای موتانت)
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شكل  :2پرایمر های ( ARMS-PCRپرایمرهای نرمال)
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شكل :3جایگاه های RFLPدر خوشه ژني بتا -گلوبین
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شكل  :4پرایمرها و آنزیم های مرتبط با جایگاه های  RFLPدر خوشه ژني بتا -گلوبین
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شكل  :5پرایمرهای مربوط به  Gap-PCRبرای بررسي حذف های شایع خوشه ژني آلفا گلوبین

شكل  : 6محل قرار گیری پرایمرها برای بررسي حذف های آلفا و نتیجه حاصله بر روی ژل الكتروفورز
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دستورالعمل کشوری

تاالسمي-تشخیص ناقلین و تشخیص قبل از تولد بتا

It is of utmost importance for all clinicians involved in the care of families requesting
prenatal diagnosis, and the families themselves to be aware of the risk of errors in DNA
analysis. Incorrect diagnosis may result from (1) Incorrect hematological data and clinical
diagnosis for thalassemia (2) Incomplete family studies and history (3) Mix-up of DNA or
blood samples both in transportation or in the lab(4)Paternity problems, adoptions, IVF (5)
Maternal contamination of CVS (6) Rare molecular events (7) New or spontaneous mutations
(8) Technical errors.
The risk of error from DNA recombination in diagnosis by polymorphism is approximately
0.3%. The risk of error from the various reasons mentioned above and several other factors is
approximately 0.5% whereas the chances of technical error of all types of DNA analysis are
estimated to be 0.5%.
We at Medical Genetics Laboratory of  نام آزمایشگاه گزارشدهندهroutinely perform both direct
mutation analysis and RFLP. We also apply other QC to reduce the risk of errors to the
minimum. Any feedback from our colleagues in the clinical field would be most welcomed.
Comments can be given either in written form or calling us at the numbers given below or by
email.

. (ذکر احتمال بروز خطا) که مي بایست در تمامي گزارشات آورده شودDisclaimer  نمونه ای از:7 شكل

- :) مستندات6
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گزارش نتیجه مطالعات در زمینه پیادهسازی غربالگری آلفا تاالسمی
در بستر برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور 1399 -
مقدمه 

تاالسمی شایع ترین بیماری تک ژنی شناخته شده در جهان بوده است که در اثر فقدان یا کاهش تولید زنجیره های گلوبین

سازنده هموگلوبین ایجاد می شود .مهم ترین انواع تاالسمی در جهان دو فرم آلفا و بتا تاالسمی هستند که به ترتیب در اثر کاهش

تولید زنجیره آلفا و بتا گلوبین ایجاد می شوند.
ژنهای آلفا گلوبین تولید کننده زنجیره آلفا در ساختار هموگلوبین می باشند .هر فرد دارای دو نسخه ژن  HBA1و دو نسخه ژن
 HBA2می باشد .تاکنون تغییرات ژنتیکی متعددی در ژنهای آلفا گلوبین شناسایی شده اند که بسته به نوع و ترکیب آنها می توانند
باعث چهار وضعیت مختلف ناقل خاموش ،ناقل آلفا تاالسمی  ،بیماری  Hو )Hemoglobin Bart's hydrops fetalis( Hb Bart
شوند .موارد شدید بیماری  Hمی توانند وابسته به تزریق خون گردند و موارد  Hb Bartبا حیات سازگاری ندارند .با توجه به خطر
هیدروپس ناشی از  Hb Bartبرای مادران باردار ،تشخیص پیش از تولد برای زوج های در معرض خطر این بیماری توصیه می شود.
با توجه به فراوانی باالی ناقلین تاالسمی در ایران ،برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور در سال  1376آغاز شده است.
طی این برنامه زوج های ناقل بتا تاالسمی و نیز زوج های مشکوک به تاالسمی غربالگری شده و جهت انجام آزمایشات ژنتیک
تشخیص قبل از تولد به آزمایشگاههای ژنتیک عضو شبکه تاالسمی ارجاع می گردند .هدف برنامه پیشگیری از بروز بتا تاالسمی
ماژور می باشد اما با توجه به امکان شناسایی زوج های در معرض خطر تولد فرزند مبتال به  Hشدید (وابسته به تزریق خون) یا Hb

 Bartدر برنامه پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور ،تحقیقی در خصوص تعیین نقطه برش بهینه اندکس های هماتولوژی غربالگری
تاالسمی جهت تعیین مشکوکین پرخطر نیازمند به بررسی تشخیص ژنتیک آلفا صورت گرفت تا مقدمات پیاده سازی غربالگری آلفا
تاالسمی در بستر برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور فراهم گردد .نتایج این طرح می تواند باعث افزایش بازدهی و
صرفه جویی اقتصادی در اجرای برنامه غربالگری تاالسمی گردد.

طراحی و اجرای مطالعه 

جمع آوری ،تکمیل و بررسی صحت داده ها

داده های مربوط به آزمایشگاههای ژنتیک عضو شبکه تاالسمی واقع در مناطق جغرافیایی مختلف ایران ،از طریق سامانه ثبت اطالعات
تاالسمی اداره ژنتیک به کمک نرم افزار  excelجمع آوری گردید .این داده ها شامل نتایج خونشناسی ( )MCV, MCH, HbA2و
نتیجه بررسی ژنتیکی بتا و آلفا مربوط به  4000زوج بودند .با بررسی داده ها ،موارد تکراری حذف گردید .از طرفی با تحلیل تخصصی
داده ها از دیدگاه هماتولوژی و ژنتیک پزشکی صحت تمامی داده ها بررسی گردید و از طریق تماس تلفنی و مکاتبات اداری با
آزمایشگاهها ،موارد نقص یا دارای ابهام تا حد امکان تصحیح گردید .جهت تحلیل نقطه برش نیز مراحل باال بصورت اختصاصی برای
 7000زوج مشکوک -مشکوک انجام شد.
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تعیین هدف غربالگری آلفا

بر اساس مقاالت و مطالعات انجام شده در مورد تاالسمی و با بهره گیری از نظر متخصصین ژنتیک پزشکی ،هماتولوژی  ،اپیدمیولوژی
و ژنتیک اجتماعی ،با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در خصوص تابلوی بالینی موارد ابتال به آلفا و بنابراین عدم امکان تعیین
فنوتیپ دقیق افراد مبتال به بیماری  Hبر اساس ژنوتیپ ،قرار شد تا قبل از تکمیل اطالعات در این زمینه ،تنها زوجینی جهت
آزمایشات ژنتیک آلفا ارجاع شوند که در معرض خطر  Hb Bart's Hydrops Fetalisهستند .تصمیم گیری در خصوص لزوم
غربالگری در خصوص  H diseaseبه بعد از اجرای مطالعات بیشتر موکول گردید.
کل زوج های ارجاعی به آزمایشگاههای ژنتیک را می توان به سه دسته زوج های ناقل بتا – ناقل بتا  ،ناقل بتا – مشکوک و مشکوک
– مشکوک تقسیم کرد .با توجه به اینکه احتمال خطر  Hb Bart's Hydrops Fetalisبرای زوج های مشکوک – مشکوک که بتا
تاالسمی در آنها رد شده باشد ،بیشتر از موارد دیگر است مقرر گردید که تنها این دسته از زوج ها مورد غربالگری آلفا قرار گیرند.
در خصوص جهش مورد غربالگری نیز با توجه به اینکه تنها زوج هایی در معرض خطر  Hb Bart's Hydrops Fetalisهستند که
هر دو دارای جهش حذفی سیس باشند (حذف دو ژن  HBA1و  HBA2روی یک کروموزوم) ،موارد دارای حذف سیس به عنوان
هدف غربالگری در نظر گرفته شد.
الزم به ذکر است در چند سال ابتدایی شروع برنامه پیشگیری از بروز بتا تاالسمی ماژور تمام زوج هایی که اندکس انها پایین تر از
نقطه برش بود ( چه ناقلین قطعی بتا و چه زوجین مشکوک به تاالسمی بتا ) برای بررسی ژنتیک ارجاع می شدند .در سالیان بعد با
بررسی اپیدمیولوژی ،هماتولوژیک و ژنتیک زوج های مشکوک به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم شده و فقط زوج های مشکوک
پرخطر به آزمایشگاه های ژنتیک ارجاع می شدند که تا حدی منجر به کاهش بار مالی هزینه ها ناشی از انجام تست های ژنتیک
شد.
در حال حاضر بر اساس این طرح فقط زوج های مشکوک پرخطری به آزمایشگاههای ژنتیک ارجاع می شوند که دارای ریسک تولد
نوزاد مبتال به  Hb Bart's Hydrops Fetalisداشته باشند .بنابراین این طرح نظام ارجاع زوج های مشکوک به تاالسمی آلفا را کامال
هدفمند ساخته و سبب کاهش هزینه ها می شود و از طرف دیگر از ایجاد خطر برای مادران به دلیل هیدروپس فتالیس جلوگیری
می کند.
تحلیل آماری

در تحلیل آماری ،موارد زیر بررسی گردید:
همبستگی پارامترهای خونی )(MCV, MCH

عملکرد تک متغیره پارامترهای خونی در حذف سیس
عملکرد چند متغیره پارامترهای خونی در حذف سیس
عملکرد پارامتر تلفیقی پیشنهادی سایر مطالعات موجود
2
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تعیین نقطه برش بهینه پارامتر(های) منتخب با استفاده از تحلیل ROC

نتایج
نتایج مهم بدست آمده حاصل از این مطالعه شامل موارد زیر بود:
 MCH<23به عنوان سطح برش برای غربالگری انتخاب شد .به این ترتیب مقرر شد برای زوج های مشکوک -مشکوک که خانم و
آقا هر دو  MCH<23و  HbF<3دارند ،درخواست  PNDمرحله اول بتا و آلفا تاالسمی داده شود.
 بر اساس بررسی نتایج مربوط به حدود  7000زوج مشکوک -مشکوک ،نقطه برش  ،23می تواند امکان غربالگری با حساسیت برابربا  %94و مثبت کاذب برابر با  %42را فراهم کند.
 بر اساس نتیجه بررسی انجام شده روی داده های برنامه کشوری تاالسمی ،زوج های مشکوک – مشکوک ،حدود  %30از کل زوجهای ارجاعی به آزمایشگاههای ژنتیک را شامل می شوند و از میان این زوج های مشکوک – مشکوک ،تنها در  16درصد موارد ،خانم
و آقا هر دو دارای  MCHکمتر یا مساوی  23بوده و الزم است برای بررسی تشخیص ژنتیک آلفا ارجاع شوند .در خصوص این زوجین
با توجه به اینکه در صورت رد حذف سیس در یکی از طرفین ،خطر ابتالی جنین به هیدروپس مطرح نمی باشد و نیازی به بررسی
طرف مقابل نیست ،مقرر شد اول در یکی از زوجین بررسی ژنتیک انجام شده و بر اساس نتیجه طرف اول ،در خصوص لزوم بررسی
طرف دوم تصمیم گیری شود .بر اساس نتیجه تحلیل داده ها ،در کل برای حدود  %10از زوج هایی که خانم و آقا هر دو دارای MCH

کمتر یا مساوی  23هستند پس از بررسی یک طرف (خانم یا آقا) ،نیاز به بررسی آزمایش ژنتیک آلفا برای طرف دیگر می باشد.
با توجه به موارد ذکر شده ،الگوریتم زیر برای مراحل غربالگری تاالسمی در آزمایشگاهها طراحی گردید:

3
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مشارکت کنندگان در مطالعه
نتایج این مطالعه حاصل همکاری افراد به شرح زیر می باشد:
-

دکتر اشرف سموات (رئیس اداره ژنتیک)

-

دکتر سیروس زینلی (عضو هیات علمی انستیتوپاستور ایران و مسوول فنی آزمایشگاه مرجع کشوری تاالسمی)

-

دکتر علیرضا معافی (متخصص هماتولوژی)

-

دکتر محسن شتی (متخصص اپیدمیولوژی)

-

دکتر مرتضی کریمی پور (عضو هیات علمی انستیتوپاستور ایران و رئیس آزمایشگاه مرجع کشوری تاالسمی)

-

سیده سارا عظیمی (کارشناس اداره ژنتیک و دانشجوی دکترای اپیدمیولوژی)

-

دکتر محمدصادق فالح (دکترای ژنتیک)

-

دکتر الهام داودی دهاقانی (عضو هیات علمی انستیتوپاستور ایران و سوپروایزر آزمایشگاه مرجع کشوری تاالسمی)

-

سارا آزادمهر (کارشناس ارشد ژنتیک)

5
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142/290 :

1399/08/22 :

د��ﺧﺎﺎ� �ﻮرای ﻋﺎ�ﯽ ���ﻪ ﺳﻼ�ﺖ ��ﻮر

 :ﻧﺪارد

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاري

وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎد دژﭘﺴﻨﺪ

وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﯽ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺎﻻري

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﻧﺎﺻﺤﯽ

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎري

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(

آﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﻮروزي

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي رﺿﺎ ﻋﻮض ﭘﻮر

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪي

رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم درﻣﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺋﯿﺴﯽ

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﻣﻮﺿﻮع  :اﺑﻼﻏﯿﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺎت؛

ﺑﺎ ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮام؛ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  100/945ﻣﻮرخ
 1398/7/25رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺪﻣﺖ و اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮو ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎي ﺷﻮرايﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص
آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر و اﺟﺮا ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .1ﻧﺤﻮه و ﻣﻌﯿﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 305/7211د ﻣﻮرخ (1399/05/22

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻮاﻧﮏ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،روﺑﺮوي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،33ﻃﺒﻘﻪ دوم ،ﺗﻠﻔﻦ - 81455877 :ﻧﻤﺎﺑﺮ 88082673 :
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142/290 :

1399/08/22 :

د��ﺧﺎﺎ� �ﻮرای ﻋﺎ�ﯽ ���ﻪ ﺳﻼ�ﺖ ��ﻮر

 :ﻧﺪارد

 .2ﻧﺤﻮه ﭘﺬﯾﺮش و اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺸﻮري
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 305/11241د ﻣﻮرخ (1399/08/11

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻮاﻧﮏ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ،روﺑﺮوي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،33ﻃﺒﻘﻪ دوم ،ﺗﻠﻔﻦ - 81455877 :ﻧﻤﺎﺑﺮ 88082673 :
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305/11241د

دارد

1399/07/23

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ رﺿﻮي
دﺑﯿﺮ و رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﻮﺿﻮع :ارﺳﺎل ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺧﺼﻮص آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺟﻠﺴﻪ  99/7/21ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﯿﺎر درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ

ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻃﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻧﺎﻗﻠﯽ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﻮرخ

 ،99/07/21ﻣﺴﺘﻨﺪات اداره ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﺑﻼغ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد:
-

ﻣﻌﯿﺎر و ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي

-

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﺎر ﭘﺬﯾﺮش و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي

ع پ )ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎره 305/7211د ﻣﻮرخ (99/05/22

دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺸﻮري ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزﻧﮕﺮي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ؛ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (1

-

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗ – ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ،ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ )ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎره (2

روﻧﻮﺷﺖ:

آدرس :ﺷﻬﺮك ﻗﺪس  -ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي  -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻮاﻧﮏ  -وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺑﻠﻮك  -Aﻃﺒﻘﻪ 15

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 1467664961 :ﻧﻤﺎﺑﺮ81454357 :

ﺻﻔﺤﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖhttp://Health.behdasht.gov.ir :
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305/7211د

دارد

1399/05/22

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه/داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ...
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﯿﺮو اﻋﻼم ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز
ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور
ﺑﺎ ﺳﻼم اﺣﺘﺮام
ﭘﯿﺮو ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺷﻤﺎره 305/4924د ﻣﻮرخ  ،99/04/15ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻋﻀﻮ ﺷﺒﮑﻪ

ﮐﺸﻮري ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺘﺎ و آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ ﺑﺮگ واﺣﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ

درج ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺘﺎ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﺑﺲ ﻓﺘﺎﻟﯿﺲ و ﺑﯿﻤﺎري  Hﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح

ﻣﯽ ﮔﺮدد:

»آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ) (PND1آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ-

ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ MCH<23 ،و  HbF<3دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ زوﺟﯿﻦ
آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺶ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺰا در ﯾﮏ

ﺑﺮگ واﺣﺪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ

ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ ) HD-GO-00-MN-WI-006-01ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده اﻧﺪﮐﺲﻫﺎي

ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم
آن ﻣﺸﻤﻮل ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﻣﺎن ازدواج ،ﻫﻤﮑﺎران ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و از ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻓﻮق در ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

آدرس :ﺷﻬﺮك ﻗﺪس  -ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي  -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻮاﻧﮏ  -وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺑﻠﻮك  -Aﻃﺒﻘﻪ 15

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 1467664961 :ﻧﻤﺎﺑﺮ81454357 :
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305/4924د

دارد

1399/04/15

ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه /داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ...
ﻣﻮﺿﻮع:اﻋﻼم ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺘﺎ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ دارﯾﺪ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮري ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﻮارد »ﺑﺘﺎ« ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در روﻧﺪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻀﺎً اﻣﮑﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﺑﺲ ﻓﺘﺎﻟﯿﺲ و ﺑﯿﻤﺎري H

ﺷﺪﯾﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در راﺳﺘﺎي رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺤﻮه
درﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

»آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ) (PND1آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ-

ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ MCH<23 ،و  HbF<3دارﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮدد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ
زوﺟﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺶ ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در دو ﺑﺮﮔﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺮدد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ
ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ در ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺘﺎ

ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ ) HD-GO-00-MN-WI-006-01ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ( ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ آﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺑﺮاي زوﺟﯿﻦ ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده اﻧﺪﮐﺲﻫﺎي

ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺑﺘﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور ﻏﯿﺮ ﺿﺮوري ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم
آن ﻣﺸﻤﻮل ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ

ﺳﻼﻣﺖ اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت زﻣﺎن ازدواج و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺘﺮم
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد و از ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻓﻮق در ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.

آدرس :ﺷﻬﺮك ﻗﺪس  -ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي  -ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﻮاﻧﮏ  -وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  -ﺑﻠﻮك  -Aﻃﺒﻘﻪ 15

ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ 1467664961 :ﻧﻤﺎﺑﺮ81454357 :
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ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺷﻤﺎﺭﻩ:
ﺗﺎﺭﯾﺦ:

۳۹۹/۱۰۰/۷۰/۳۸۶۶۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ...
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ...

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ۱۴۲/۲۹۰ﻣﻮﺭﺥ  ۹۹/۸/۲۲ﺩﺑﯿﺮ ﻭ ﺭﯾﯿﺲ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯾﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ

ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺁﻟﻔﺎ ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﯾﻔﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻝﺍﺣﻤﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺷﯽﻣﻘﺪﻡ)ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ( ،ﭘﻼﮎ  ١١٩ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ١٤٣٩٨٣٧٩٥٣ :ﺻﻨﺪﻭﻕﭘﺴﺘﯽ١٤٣٩٥/١٥٩٩:
ﺗﻠﻔﻦ٨٤١٣٠ :

ﻧﻤﺎﺑﺮ٨٨٣٣١٠٨٣ :

https://irimc.org
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مكاتبات انجام شده با انجمن
۱۴۲/۲۶۴ :

۱۳۹۹/۰۸/۱۴ :
 :ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ

ﮐﺸﻮﺭ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪﺍﺭﯼ

ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺗﻌﺎﻭﻥ،ﮐﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺩﮊﭘﺴﻨﺪ

ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﺋﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻇﻔﺮﻗﻨﺪﯼ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻧﺎﺻﺤﯽ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺎﻻﺭﯼ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻣﯿﺮ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ

ﺭﻩ

ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ  -۷۹ﺍﺑﻼﻏﯿﻪ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﺍﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﯾﮋﻩ
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ )) NICUﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ )(Ped.ICU
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺗﺤﯿﺎﺕ؛

ﺑﺎ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ)ﺹ( ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ؛ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺥ ) ١٣٩٩/٠٨/١١ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻘﯿﻤﯽ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﺍﻥ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖﻫﺎﯼ
ﻭﯾﮋﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ) (NICUﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ) ،(Ped.ICUﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ
ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺑﻼﻍ ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﮎ ﻗﺪﺱ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻮﺍﻧﮏ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ،٣٣ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺗﻠﻔﻦ - ٨١٤٥٥٨٧٧ :ﻧﻤﺎﺑﺮ ٨٨٠٨٢٦٧٣ :
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۱۴۲/۲۶۴ :

۱۳۹۹/۰۸/۱۴ :
 :ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ

ﻋﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ

»ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺳﺘﯿﺎﺭﺍﻥ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﯾﮋﻩ ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ ) (NICUﻭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ

ﮐﺸﻮﺭ

) (Ped.ICUﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﯿﻢ )ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ( ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ  ١٢ﺗﺨﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﯾﮋﻩ ،ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ :
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯾﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﯾﺤﯿﯽ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯾﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮﺭ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮﺳﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻔﯿﺪﯼ ﭘﻮﺭ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺁﻣﻮﺯﻧﺪﻩ ﺍﻣﺴﺎﮎ  -ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯽ ﺻﺮﺍﻑ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﮎ ﻗﺪﺱ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻮﺍﻧﮏ ﺷﺮﻗﯽ ،ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،
ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  ،٣٣ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ،ﺗﻠﻔﻦ - ٨١٤٥٥٨٧٧ :ﻧﻤﺎﺑﺮ ٨٨٠٨٢٦٧٣ :
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مكاتبات انجام شده با انجمن
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مكاتبات انجام شده با انجمن
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از کلیــه متخصصیــن کــودکان تقاضــا میشــود تــا در ســامانه جامــع انجمنهــای علمیپزشــکی ایــران بــه آدرسwww. :
ـودهضتـــاـا بـمـهیصـشــود
ـودکاننمـ تقا
ـای کـ
تخصمربو
وارد وشـ فـ
متخصصیــن
ـمت ثبـکلیـ
 ima-net.irدر قسـ از
ـورت عضــو رســمیانجمن
تكمیــل
صطهـــه را
ـوق فــرم
ـوند و
ـهــام اعضــاء
ـت ن
نهــای علمــی پزشــکی ايــران بــه آدرس:
درآینــاـد.در ســامانه جامــع انجم 
پزشــکان کــودکان تـ
 www.ima-net.irدر قســمت ثبــت نــام عضــو جدیــد در ســامانه وارد
شــوند و فــرم مربوطــه را تكميــل نمــوده تــا بــه صــورت عضــو رســمی انجمــن
پزشــکان کــودکان ایــران درآينــد ،خواهشــمند اســت کــه جهــت ثبــت
نــام دقیــق و بــدون اشــکال ابتــدا راهنمــای ثبــت نــام در ســامانه مذکــور را
مطالعــه و از آن در جهــت ثبــت نــام صحیــح خــود اســتفاده فرماینــد.
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تسلیت

چش
از شمار دو م یک تن کم

 وز شمار خِرد زهاران شیب

***** ***** ***** ***** ***** *****
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت استاد اخالق و پایه گذار طب نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران،
جناب آقای دکتر نصرت اله رضی و درگذشت استاد سرکارخانم دکتر قمر حسینی الهاشمی،
فوق تخصص نفرولوژی کودکان و بانوی فرهیخته و اندیشمندی که از افتخارات جاویدان جامعه
پزشکی کشور و استان فارس بودند را به همه همکاران گرامی ،شا گردان و خانوادهای محترم
این بزرگواران تسلیت عرض نموده و از خداوند مهربان برای اساتید فقید ،آرامش ابدی و برای
بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

انجمن پزشکان کودکان ایران
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تسلیت
هچ زیبا از قفس رپواز کردند

مقام عشق را احراز کردن

خدا داند همه اعجاز کردند

دوا کردند ردد خود پسندی

با قلبی سرشار از غم و اندوه شهادت سوگ آفرین همکاران گرانقدر سرکارخانم دکتر مهتا فاطمه بصیر و
جناب آقای دکتر علیرضا حقیقی ،فوق تخصص نوزادان و جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی ،فوق تخصص
نفرولوژی کودکان را به همه همکاران گرامی و خانواده های محترم ایشان تسلیت عرض نموده ،از خداوند
منان برای بازماندگان محترم این عزیزان صبر و شکیبایی و برای تمامی همکاران جان بر کفی که ا کنون در
میدان مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند ،سالمتی مسئلت مینماییم.

***** ***** ***** ***** ***** *****
با کمال تاسف و تاثر درگذشت استاد و همکار گرامی جناب آقای دکتر سید جواد روحانی رانکوهی،
فوق تخصص نفرولوژی کودکان را خدمت همکاران محترم تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم
غفران الهی و برای خانواده محترم ایشان سالمتي و صبر جمیل از درگاه ایزد منان آرزومندیم.
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ایران
اعضایانجمن
ناماع�ای
ثبتنام
فرمثبت
فرم
كودكانایران
پزشكان کودکان
انجمن پزشکان
نام :

نام خانواد�ی :

Name:

نام �در :

شماره شناسنامه:
کد ملی :

last Name:

شماره ن�ام پزشکی :

تاری� تولد:

فار � التحصی� دانشکده پزشکی :

سال اخ� دکترا :

متخص� رشته :

سال اخ� تخص� :

دانش�اه :

نام موسسه مربو�ه:

رتبه دانش�اهی:

نو� کار :

آزاد :

دولتی :

مح� تولد :

آدرس م�ب :

تلفن :

آدرس مح� کار :

تلفن :

آدرس منزل :

تلفن :

آدرس �س� الکترونی�:

تلفن همراه:
مح� مهر و ام�اء
تاری� :

مدارک مورد نیاز:
 ۲ -۱ق��ه عک� ( ۳ × ۴برای اع�ای �دید)
 -۲فتوک�ی (آخرین مدرک تخصصی ،شناسنامه ،کارت ن�ام پزشکی ،کارت مل�) از هر کدام  ۱برگ (برای اع�ای �دید)
 -۳تکمی� فرم �ب� نام ،نام و نام خانواد�ی به �تین نیز نوشته شود( .خوانا)
ً
 -۴ل�فا آدرس کام� را مرقوم فرمای�د.
مدارک.)۰۲۶
.)450ـر (کــد
(کدبزر�مهـ
مرکزیـ�به
ـارت ،شـ
ـ� تجـ
 ۰۱۲۳۵۴۵۹۸۲بانـ
شــماره
�ــاری
حســاب
ریــالبهبــه
مبلــ�
ع�ویــ�بهبــه
-۵
فوق
شعبه
تجارت،
 45060721بانک
شماره
جاری
حساب
۵۰۰۰۰۰ریال
1.200.000
مبلغ
حــقعضویت
پرداخــ� حق
 -5پرداخت
گردد.
ارسال
انجمن
نشانی
پرداختی به
عضویت
فیش حق
مدارکهمراه
�ردد.
ارسال
انجمن
نشانی
پرداختی به
ع�وی�
فی� حق
اصلبا ا��
فوق باهمراه
تهران :خیابان ولی�صر ،خیابان بزر�مهر ،ت�ا�� فلس�ین ،شماره  ،۲۰کد �ستی ۱۴۱۶۹۳۴۸۹۶

IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS
No: 20, Bozorgmehr Street, Valiasr avenue, Tehran, Iran Zip code 1416934896
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