
مهمترین دستاوردهاي اجراییوتاالسمی در ایرانازپیشگیريي تاریخچه
آزمایشی برنامه ریزي وانجام1375سپس تا سال هاي .برنامه پیشگیري از تاالسمی در وزارت بهداشت مطرح شد1370از حدود سال 

برنامه در . به کامل شدن طرح کمک کرد) مازندران ، فارس ، گیالن ، خوزستان و اصفهان ( استان کشور5طرح در برخی از شهرستان هاي 
فردي غیر ناقل براي ازدواج واگر زوجی هر دو ناقل بودند، توصیه به جدایی یا انتخابابتدا، منحصر به غربالگري زوج ها در زمان ازدواج بود

این شیوه با توجه به این . پیشنهاد می شد واگر زوج ها این پیشنهاد را نمی پذیرفتند، راه هاي پیشگیري از بارداري به آنها توصیه می شد
.واقعیت که گزینه تشخیص پیش از تولد وسقط جنین مبتال به تاالسمی در عمل وجود نداشت ، انجام می شد

بصورت یک برنامه در سطح وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پـزشکیبرنامه پیشگیري از تاالسمی ؛ توسط ، 1375ر سال از اواخـ
ي هادلیل گسترش برنـامه و اصرار زوجنیـاز بـه تشخیص پیش از تولد به1376در سـال .کشوري در سطح کشوري در دستورکارقرار گرفت

از طرفی با پیشرفت سریع روش هاي تشخیص ومتدهاي آزمایش ژنتیک در ایران ؛ . شدشدت مطرحن فرزنـد بهبه داشتبه ازدواج و عالقهناقل 
این بد.سازماندهی خدمات ژنتیک وآزمایش هاي پیش از تولد در کشور، پیشگیري از بروز بتا تاالسمی ماژور را وارد مرحله ي ویژه اي نمود

دلیل برخورداري از خدمات ژنتیک، استقبال بیشتري ها بهشد و بعد خانوادهفراهمزوج هاي ناقلتاندارد اسي ي مشاورهترتیب ابتدا امکان ارائه
.شـد تـا مـوارد جـدیـد بتـا تاالسمی ماژور کاهش چشمگیري یابداین امر مـوجب. دادندبراي استفاده از آن و داشتن فـرزنـدان سـالم نشان

. شدها، امکان بررسی و کنترل بروز در نظام مراقبت بیماري بیش از پیش فراهمبه آزمایشگاهها زوجدلیل مراجعههمچنین به

ي براساس این استراتژي خانواده. پیشگیري از تاالسمی انجام شداستراتژي دوم برنامه 1380در سال . این برنامه هاي بتدریج کاملترشد
وتمایل به داشتن فرزند دیگري داشته باشنـدو درصـورتی که فرزند سالم نـداشتهفتهگرشده و تحت مشاوره قراربیماران تاالسمی شناسایی

.شوندمی، براي داشتن فرزند سالم به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجاعباشند

ي اول سـال نیمهاین استراتـژي از . شـدهاي اجـرایی آن مطرحاستراتژي سـوم برنـامه مـورد بحث قـرارگـرفت و فعالیت, 1382در سال 
انـد و کردهازدواج) شـدن برنـامهسـال کشوري(1376هایی کـه قبل از سـال براساس آن، زوج. یافتهـاي پـرشیـوع استقراردر استـان1384

ی مـاژور در خانواده فـرزنـد مبتال بـه تـاالسمتولدو از دهتـا درصـورتی کـه زوج نـاقـل باشند مشاوره شنددمی شفرزند سالم دارند بـررسی
.دگردپیشگیري

ال حاضر تعداد بیماران ایران براساس حدر. بتا تاالسمی باشند درصد جمعیت ایران ناقل ژن 4- 5تخمین زده می شود بطور متوسط بین 
در هرسال به طور متوسط یک بروز مورد انتظار تاالسمی بتا در ایران .نفراست18000ثبت موارد در مراکز تزریق خون سراسر کشور بالغ بر 

در شرایط اجراي برنامه هاي پیشگیري .این در شرایطی است که برنامه هاي پیشگیري در حال اجرا نباشد. تولد زنده است1000مورد در 
انتخاب هاي "همچنین با فراهم شدن .وکنترل بیماري، بروز به تناسب موفقیت برنامه در هر استان  و در نتیجه در کل کشور کاهش می یابد

مورد در سال به 1000بروز بیماري از از این طریقتحول چشمگیري در کنترل بروز بیماري تاالسمی ایجاد شد و"پیشگیري ژنتیک متنوع و
.سال اجراي برنامه کاهش یافت15طی اجراي ، مورد سالیانه 200کمتر از 

میر بیماران هر سال روند نزولی داشته و کیفیت زندگی براي بیماران تاالسمی بتا در ایران ، مرگ وبه دلیل اجراي برنامه درمانی خاص
به حدود 1376سال در سال 15درحال حاضر سن متوسط بیماران مبتال به تاالسمی ایران از . بیماران به طور روز افزون افزایش یافته است

.سال افزایش یافته است35
:هاي برنامه پیشگیري از بتا تاالسمی چکیده دست آورد

معرفی به عنوان مدل موفق پیشگیري ژنتیک مبتنی بر جامعه
 هزار زوج درسال800پوشش کامل گروه هدف شامل
جلسه به ازاي هرخانواده3شناسایی شده به تعداد حداقل ) در معرض خطر( هزار زوج ناقل3مشاوره ژنتیک با
مورد1300یانه تشخیص ژنتیک پیش از تولد سال
 سال به طور متوسط براي هرخانواده5(فرزند سالم 2هزار خانواده در معرض خطر تا زمان تکمیل خانواده با 20مراقبت ژنتیک

 مدیریت مستمر داده ها و اطالعات ، بررسی مبتنی بر شواهد دائمی سیستم  و به روز رسانی برنامه شامل تصحیح روش هاي
علمی برنامه و روش هاي مدیریت آن        

گروه پیشگیري و کنترل بیماریهاي غیرواگیر


