
  :مصوبه هيات وزيران 

آزمايش تشخيص ناقلين تاالسمي قبل از ازدواج اجباري شود ودفاتر ازدواج گواهينامه مربوط رااز نامزدها مطالبه 
  .وپس ازبايگاني آن به عقد ازدواج وثبت آن با قيد موجود بودن گواهينامه ياد شده اقدام نمايند 

  10/1/1376مورخه جلسه 

  : تاريخچه 

ميال دي يك پزشك متخصص كودكان روي بيماران  1925تاالسمي واژه اي است كه براي نخستين بار در سال 
  .مبتال به كم خوني شديد با عال ئم بزرگي طحال و تغيير شكل استخوان صورت و جمجمه گذاشت

  

ادغام برنامه پيشگيري از بروز تاالسمي . آغاز شد  تاالسميبتابرنامه ي كشوري پيشگيري از بروز  1376از سال 

از ادغام خدمات ژنتيك در شبكه بهداشتي درماني است كه براي ارائه در سطح جامعه به آموزش ويژه   نمونه اي

  . گروههاي هدف در قالب يك سيستم كه بر آموزش گروههاي جوان در آستانه ازدواج تاكيد دارد 

  : تعريف بيماري 

ك بيماري ارثي است كه بدليل نقص در ساخت زنجيره هموگلوبين حادث مي شود و هموگلوبين معيوب تاالسمي ي
ظاهر ) مينور(و خفيف ) ماژور(اين بيماري به صورت شديد . ن رساني مطلوب به اعضاي بدن نيست ژقادربه اكسي

  . كه به صورت ژنتيك از نسلي به نسل ديگر منتقل ميشود  شود مي
  : اساس توارث در بروز بتاتاالسمي ماژور 

از والدين به ما ارث ميرسد و براي انتقال برخي صفت ها دو عامل ... و   تمام ويژگي ها اعم از رنگ چشم ، مو ، قد

اين دو ژن يا با هم يكسان و يا متفاوت . به نام ژن الزم است كه يكي از پدر و ديگري از مادر به ارث ميرسد 

ي ساخته شدن گلبول قرمز دو ژن يكي از پدر و ديگري از مادر به فرزند به ارث ميرسد ، اگر والدين برا. هستند 

هر دو سالم باشند ، ژن هاي سالم را به فرزند خود منتقل مي كنند ، در اين صورت فرزند سالم است و داراي 

  . گلبول هاي قرمز كامل ميشود 

    
  : انواع مهم بتا تاالسمي 

  )سالم ناقل ( سمي مينور بتا تاال – 1

  ) بيماري تاالسمي ( بتا تاالسمي ماژور   - 2

    
  ) : سالم ناقل ( بتا تاالسمي مينور  - 1



اگر فردي يك ژن سالم را از يك والد و يك ژن ناسالم را از والد ديگر براي ساختن گلبول هاي قرمز به ارث ببرد ، 

محسوب نمي شود ، زيرا داراي يك ژن سالم است كه درست كار اين فرد مبتال به تاالسمي مينور است و بيمار 

و آزمايش هاي زمان ازدواج   افراد سالم ناقل زندگي عادي دارند و فقط در زمان ازدواج بايد مراقب باشند. ميكند 

  . را با دقت انجام دهند 

  ) بيماري تاالسمي ( بتا تاالسمي ماژور   - 2

احتمال وجود دارد كه هر دو ژن ناسالم به % 25باشند در هر بارداري ) مينور ( اگر پدر و مادر هر دو سالم ناقل   

به همين دليل الزم است در هر بارداري . شود ) ماژور ( كودك به ارث برسد و فرزند آنها مبتال به بيماري تاالسمي 

  . ابتالي كودك به بيماري بررسي شود 

    
  : تقال صفت تاالسمي از والدين به كودكان چگونگي ان

امكان انتقال صفت تاالسمي به كودك را ندارند و تمام . اگر هيچ كدام از والدين حامل ژن تاالسمي نباشند  – 1

  . فرزندان طبيعي خواهند شد 

و ) مينور ( م ناقل سال% 50و والد ديگر سالم باشد نيمي از فرزندان ) مينور ( اگر يكي از والدين سالم ناقل  – 2

  . سالم خواهند بود و اين والدين هيچ كودك بيمار تاالسمي نخواهند داشت % 50

، بيمار ) مينور ( كودك آنها سالم ناقل  باشند ممكن است) مينور ( سالم ناقل ) پدر و مادر ( اگر هر دو والد  – 3

% 50احتمال دارد بيمار باشد و % 25. احتمال دارد سالم باشد % 25تاالسمي ماژور و يا سالم باشد در هر بارداري 

  . باشد و اين احتمال در هر بارداري تكرار ميشود ) مينور ( احتمال دارد سالم ناقل 

  : ر تاالسمي اهميت شناسايي داوطلبين ازدواج از نظ

با توجه به مباحث فوق انجام آزمايش خون و بررسي جواب آزمايش توسط پزشكان مشاور تاالسمي در صورتيكه 

باشند تحت آموزش و مشاوره ويژه قرار مي ) مينور ( سالم ناقل ) عروس و داماد ( هر دو فرد داوطلب ازدواج 

السمي و مشكالت بيماران تاالسمي تصميم صحيح بگيرند و اين گيرند تا براي ازدواج با اطالعات كامل از بيماري تا

  : نكته بسيار مهم را بدانند 

امكان دارد كه داراي فرزند % 25با يكديگر در هر بار حاملگي ) مينور ( كه در صورت ازدواج دو فرد سالم ناقل 

  : بيمار تاالسمي شوند 

  :يا بايد از ازدواج با يكديگر منصرف شوند : پس 



ا در صورت ازدواج در هر بار حاملگي با انجام آزمايشات ژنتيك كه در دو مرحله انجام ميشود از وضعيت جنين و ي

  . خود با خبر شوند 

  : آزمايشات ژنتيك تشخيص پيش از تولد 

قبل از بارداري و جهت مشخص نمودن موتاسيون و نقشه ژني ژن تاالسمي در پدر و مادر كه با : مرحله اول  –الف 

  . خواهر و برادر هر دو نفر و نمونه خون داوطلبين ازدواج انجام ميگيرد  ،تهيه نمونه خون از پدر و مادر 

ري و انجام آزمايشات ژنتيك مشخص ميشود كه باردا 12با تهيه نمونه از جنين تا قبل از هفته : مرحله دوم  –ب 
كه   )است و يا بيمار تاالسمي است ) مينور ( يا سالم است يا سالم ناقل ( جنين از نظر تاالسمي چه وضعيتي دارد 

  ماهگي جنين 3در صورتيكه جنين بيمار تاالسمي باشد با مجوز پزشكي قانوني و تا قبل از 
  : سمي ماژور راههاي پيشگيري از بروز بتا تاال

براي زوج هايي كه هر دو ناقل ژن تاالسمي هستند راههاي متعددي براي پيشگيري از تولد كودك بيمار وجود   

  :دارد كه عبارتند از 

             ازدواج نكردن دو فرد ناقل ژن تاالسمي با يكديگر – 1

  در صورت ازدواج با يكديگر خودداري از بچه دار شدن   - 2

  انتخاب فرزند خوانده  – 3

در صورت     استفاده از خدمات آزمايشگاههاي تشخيص پيش از تولد در هر بارداري و آزمايش ژنتيكي جنين – 4

روند بارداري   بيمار بودن جنين سقط جنين و پيشگيري از تولد آن و در صورتي كه جنين سالم و يا مينور بود

  . ادامه داشته و كودك متولد مي شود 

  . احتمال دارد كه جنين بيمار ماژور باشد % 25زم به ذكر است در هر بارداري ال* 

هفته سن دارد  9-11، زماني كه جنين  )از جنين ژنتيك انجام آزمايش(امروزه تشخيص قبل از تولد اين بيماري  

امكانپذير است اما فراموش نكنيد كه هزينه اين آزمايشات در مقابل آزمايش مربوط به تشخيص ناقالن بسيار 

  .گران خواهد بود 

 :مقدماتي وتكميلي  آزمايش  پيگيري انجام دو مرحله)آزمايش ژنتيك (اساس تشخيص قبل از تولد 
  قبل از بارداري): 1مرحله (مرحله مقدماتي   
 بررسي وضعيت ژنتيك جنين و تشخيص قطعي ابتال يا سالم بودن) : 2مرحله(مرحله تكميلي  

راي هر بارداري انجام آزمايشات تكميلي ب و  بارداري10- 16انجام آزمايش تكميلي بعد از بار داري ودر هفته    
 ضروري است 

    



  بازوهاي اجرايي برنامه تاالسمي
 : آزمايشگاه غربالگري ناقلين تاالسمي - 1

در قالب يك شبكه از آزمايشگاه منتخب در شهرهاي سراسر كشور سازمان دهي شده كه وظيفه آنها شناسايي زوجهاي 
  .ناقل ومشكوك از ميان متقاضيان ازدواج را دارد 

  :شبكه آزمايشگاه  هاي تشخيص ژنتيك  - 2
  . وظيفه اصلي اين شبكه انجام آزمايش هاي ژنتيك تشخيص پيش از تولد تاالسمي است 

 :شبكه مشاوره ژنتيك - 3
متشكل از تيم هاي مشاوره ژنتيك است اين تيم ها در هر شهرستان در يك يا چند مركز مركز بهداشتي درماني بر حسب 

  .ساير بيماريهاي ژنتيك مي باشند جمعيت مستقر هستند ومسئول مشاوره زوج هاي ناقل تاالسمي و
   :شبكه مراقبت بهداشتي زوجهاي ناقل تاالسمي  وساير بيماريهاي ژنتيك ادغام شده در شبكه  - 4

متشكل از اعضاء تيم سالمت در مراكز بهداشتي ودرماني كه زوجين را تحت مراقبت تنظيم خانواده تا اطمينان از تكميل 
  مراحل تشخيص قبل از تولد 

  .ديبهشت هر سال بنام روز جهاني تاالسمي نامگذاري شده است ار 18
فراهم آمدن . هدف از نامگذاري اين روز به نام اين بيماري ، توجه بيشتر مسئولين و مردم به مسئله تاالسمي است

و عدم  امكانات درماني مطابق با استاندارد هاي جهاني و دستيابي به خون سالم و كافي براي همه بيماران تاالسمي
تولد بيمار تاالسمي دركشوراهداف عمده اي است كه همه افراد و سازمان هاي درگير در اين بيماري به آنها مي 

  .انديشند و براي دستيابي به آن تالش مي كنند


