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بخش اول -آشنایی با سندرم داون ،ضرورت غربالگری بیماری و روش های آن
میزان بروز اختالت عمده ای كه در هنگام تولد آشكار هستند 2-3 ،درصد است .این اختالالت عامل بخش
قابل توجهی از مرگهای دوره نوزادی محسوب می شوند .بیش از یك چهارم تمام پذیرش های بیمارستانی
گروه سنی كودكان مربوط به اختالالت ژنتیكی است .اختالالت كروموزمی جایگاه مهمی در بررسی اهمیت
بیماریهای ژنتیكی دارند و عامل  50درصد مرگهای رویان 5-7 ،درصد موارد مرگ جنین و  6-11درصد موارد
مرده زایی و مرگ نوزادان محسوب می شوند .همچنین در  0.9درصد نوزادانی كه زنده متولد می شوند وجود
دارند .انواع تریزومی ها مسئول حدود  25درصد سقط ها و  4درصد مرده زایی هستند .دراكثر موارد
تریزومی های اتوزوم ،علت تریزومی عدم جدایی كروموزوم ها در جریان میوز است كه در این حالت یكی از
اتفاقات زیر رخ می دهد )1:كروموزومها قادر به جفت شدن نیستند )2كروموزومها به درستی جفت می شوند،
اما پیش از موعد از یكدیگر جدا می شوند ،و یا  )3كروموزومها قادر به جدا شدن از هم نیستند .خطر تریزومی
با باالرفتن سن مادر افزایش می یابد.
با توجه به این كه تریزومی  21شایعترین تریزومی غیركشنده است ،بیشتر از همه در كانون توجه برنامه های
غربالگری ژنتیكی ،قرار گرفته است .خطر ابتال به سندرم داون با افزایش سن مادر افزایش می یابد .با توجه به
باالتر رفتن سن ازدواج و سن مادر در زمان حاملگی ،غربالگری سندرم داون به عنوان یكی از برنامه های مهم و
ضروری جهت اجرا و ادغام در نظام سالمت كشور حائز اهمیت می باشد.
النگدان داون  J.l.Downدر سال  1866گروهی از كودكان مبتال به عقب ماندگی ذهنی را كه دارای ویژگی
های فیزیكی مشخصی بودند توصیف كرد .تقریبا"  100سال بعد Lejeune ،و همكاران( )1959دریافتند كه
عامل سندروم دوان ،تریزومی  21است.حدود  95درصد موارد سندرم داون در اثر عدم جدایی كروموزوم
21مادر به وجود می آیند75( .درصد در جریان میوز یك و 25درصد در جریان میوز دو) و  5درصد
باقیماندهی موارد سندروم داون ،حاصل موزائیسم یا جابه جایی هستند .به طور كلی سندرم دوان در یك مورد
از هر  800-1000نوزاد دیده می شود ( .)1شیوع بیماری در كل دنیا بین  1در  1000تا  1در  1100تولد می
باشد ( .)2از هر  691نوزاد به دنیا آمده در آمریكا ،یكی مبتال به سندرم داون می باشد .در فاصله سالهای
 1999تا  2003شیوع در آمریكا  11/8از  10هزار تولد زنده بوده است بطوریكه هر ساله  6000نوزاد مبتال
متولد شده و بیش از  400هزار فرد مبتال در آمریكا زندگی می كنند .در سال  2008میزان سندروم داون در
آمریكا 47/8در  100هزار تولد زنده بوده است ( .)3در سال  2003شیوع در انگلستان  23/81از  10هزار تولد
زنده و مرده ( )4و در سال  1999شیوع در كانادا  12/7از  10هزار تولد زنده گزارش شده است(.)5
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اگرچه راههای معمولی برای پیشگیری از بروز سندرم داون برای مادران وجود ندارد ،مادران می توانند قبل
حاملگی اقداماتی را انجام دهند و بارداری سالمی داشته باشند .این مراحل شامل مصرف مولتی ویتامین (
دارای  40میكروگرم اسید فولیك) و اجتناب از مصرف سیگار و الكل در طی بارداری است(.)7
برای غربالگری سندرم داون در كشورهای صنعتی آمینوسنتز و مطالعات كروموزومی جنین به طور ابتدایی به
زنان در معرض خطر( زنان حامله مسن تر از  40سال ،زنانی كه هم اكنون دارای فرزند مبتال به سندرم داون و
یا ناقل بازآرایی كروموزومی هستند ) پیشنهاد می شد .به موازات افزایش ظرفیت آزمایشگاهی ،محدودیت سن
زنان در این غربالگری كاهش یافته است .با وجود این ،تغییرات جمعیت شناختی تولد كودكان مبتال به سندرم
داون از مادران مسن را در كشور های صنعتی كاهش داده و این موضوع به جستجوی آن دسته از آزمایش
های غربالگری منجر شده است كه می توان به زنان جوانتر پیشنهاد كرد(. )8
عالئم سندرم داون:

چینهای اپی كانتال با شیار های پلكی متمایل به باال ،پل صاف بینی ،سركوچك همراه با ناحیهی پس سری
صاف ،هیپوتونی شدید همراه با بیرون آمدن زبان از عالئم این سندرم است .به طور شایع ،پوست ناحیهی پشت
گردن شل است و عالوه برآن،كوتاهی انگشتان دست ،خط كف دستی واحد ،هیپوپالزی فالنكس میانی انگشت
پنجم دست و فضایی مشخص (شكاف كفش صندل  )Sandal-toe-gapبین انگشتان اول و دوم پا ،چانه
كوچك ،ماكرو گلوسیا ،صورت پهن ،گردن كوتاه ،نقاط سفید روی عنبیه و شل بودن مفاصل دیده می شود.
اختالالت عمده ای كه ممكن است در بررسی یا سونوگرافی دیده شوند شامل ناهنجاری قلبی (بویژه نقایص
بالشتك اندوكاردی  )Endocardial cushion defectsو ناهنجاری های گوارشی مانند آترزی دوازدهه
می باشد .دركودكان مبتال به سندروم داون ،میزان بروز لوسمی و بیماری تیروئید افزایش می یابد .ضریب
هوشی ( )IQاین بیماری از  25تا  50متغیر است و تعداد اندكی از بیماران IQباالتری دارند .مهارتهای

اجتماعی اكثر كودكان به طور متوسط  3-4سال عقبتر از سن عقلی آنهاست(.)1
خطر عود:

اگر یك خانم در حاملگی خود ،جنینی دچار تریزومی  21ناشی از عدم جدایی كروموزومی داشته باشد ،در
حاملگی بعدی این خانم احتمال ابتالی جنین به یكی از انواع تریزومی حدود یك درصد خواهد بود .این خطر
تا زمانی كه از (خطر وابسته به سن) بیشتر است ،تداوم می یابد و پس از آن میزان خطر در این زنان براساس
همان میزان (خطر وابسته به سن) تعیین می شود .بررسی های كروكوزومی والدین ،فقط در صورتی ضرورت
دارند كه تریزومی ناشی از جابه جایی نا متعادل باشد( .)1افراد مونث مبتال به سندروم داون دارای قدرت
باروری هستند و حدود یك سوم فرزندان آنها دچار سندروم داون خواهند بود (  Scharrerو همكاران
 . )1975افراد مذكر مبتال به سندروم داون دچار كاهش چشمگیر اسپرماتوژنز می شوند و تقریبا" همیشه
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نابارور هستند .البته موارد اندكی از قدرت تولید مثل در مردان گزارش شده است Pradhan( .و همكاران
 Zuhlke ،2006و همكاران .)1994
جدول  :1خطر مرتبط با سن مادر از نظر سندرم داون در حاملگی تك قلویی

سن مادر(سال)

سه ماهه دوم

هنگام ترم

35

1در 250

1در 384

36

1در 192

1در 303

37

1در149

1در 227

38

1در 115

1در 175

39

1در 89

1در 137

40

1در 69

1در 106

41

1در 53

1در 81

42

1در 41

1در 64

43

1در 31

1در 50

44

1در 25

1در 38

45

1در 19

1در 30

انواع شاخص های آزمایشگاهی و رادیولوژی مورد استفاده در غربالگری سندرم داون:

استراتژی پذیرفته شده به منظور تشخیص این بیماری در مرحله قبل از تولد با انجام تست های غربالگری
آغاز می شود .این شاخص ها در دو گروه عمده آزمایشگاهی ( بیوشیمی و مولكولی) و رادیولوژی قرار

می گیرند.


شاخص های آزمایشگاهی غربالگری سندرم داون:

شاخص های آزمایشگاهی كه در دوگروه عمده بیوشیمیایی و مولكولی قرار می گیرند شامل موارد زیر
می باشند:
الف –) Pregnancy Associated Plasma Proein A ( PAPP-A
گلیكوپروتئین دارای مولكول های درشت با منشاء جفت است و غلظت آن در طول مدت یك بارداری طبیعی
بطور ثابت افزایش می یابد .ثابت شده كه كاهش قابل توجه این ماده با اختالالت كروموزومی در جنین به
خصوص سندرم داون مرتبط است و این همبستگی در هفته  10-14به حداكثر خود می رسد) 1(.
ب: HCG -
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این هورمون كه در دوران بارداری ابتدا با منشاء جسم زرد و سپس كوریون و جفت ترشح می شود با ترشحی
افزاینده به حداكثر مقدار خود در هفته  10بارداری می رسد) 200،000 -100،000 IU/L( .و سپس در
اوایل سه ماهه دوم افت نموده و در هفته  18به غلظتی در حد  20،000 IU/Lمی رسد)1( .
تركیبات مختلف این هورمون یعنی  Free β hCGو  Intact or Total hCGرا می توان در غربالگری
سندرم داون اندازه گیری نمود ولی باید توجه داشت كه عملكرد هر كدام بسته به هفته بارداری كه در آن
اندازه گیری می شوند متفاوت است .نشان داده شده كه اندازه گیری  Free β hCGدر هفته 11-13
بیشترین ارزش تشخیصی را در مورد سندرم داون دارد و در تركیب با سایر ماركرهای سه ماهه اول قدرت
تشخیص  2-3درصد از  Total hCGباالتر است  .این اثر در هفته  13برعكس می شود یعنی ارزش
تشخیصی فرم كامل این هورمون قوی تر می گردد)2(.
ج) Unconjucated Estriol( UE3 -
مسیر متابولیك تولید این هورمون ،آدرنال و كبد جنین و بافت جفت را درگیر می كند .دی هیدرواپی
آندوسترون سولفات تولید شده در آدرنال جنین در كبد به فرم هیدروكسیله تبدیل می شود كه در نهایت در
بافت جفت متابولیزه شده و به استریول تبدیل می گردد  .بخشی از این استریول وارد جریان خون مادر
می شود و با توجه به اینكه تمامی مقدار استریول غیركونژوگه در سرم مادر منشاء جنینی دارد می توان از
تعیین مقدار آن در تشخیص سندرم داون استفاده نمود)1( .
د)Alpha-Fetoprotein( AFP -
ابتدا در كیسه زرده و سپس در كبد جنین تولید و از راه جفت وارد جریان خون مادر می شود .مقدار این
پروتئین در خون مادر در سه ماهه دوم افزایش می یابد .در بارداری با جنین مبتال به سندرم داون مقدار آن
كمتر از حد معمول و مورد انتظار می باشد)1( .
ه)Dimeric Inhibin –A ( DIA -
گلیكوپروتئین دایمریك متشكل از دو زنجیره آلفا و بتا است كه از تخمدان ها و جفت ترشح می شود با
افزایش سن بارداری به خصوص در سه ماهه آخر عمدتا منشا جفتی دارد .در موارد ابتالی جنین به سندرم
داون مقدار این ماده در خون مادر افزایش می یابد)1( .
وCell Free Fetal DNA -
سكانس های  DNAآزاد جنین از هفته چهارم بارداری در خون مادر قابل جداسازی است .این مقدار با
افزایش هفته های بارداری بیشتر شده و تا 10درصد میزان  DNAآزاد در پالسمای مادر می رسد .مدت زمان
پایداری آنها در خون مادر بسیار محدود بوده و نیمه عمری در حد  16دقیقه دارند .پس از زایمان كلیه
سكانس های جنینی ظرف مدت  2ساعت از خون مادر پاک می شوند .حساسیت و ویژگی بسیار باالی این
روش موجب شده تا به شیوه ای قابل توجه درخواست انجام آن در غربالگری مادران باردار باال رود .با استفاده
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از روش های  sequencingكه به دو صورت  massive parallel shotgunیا  targetedانجام می
گیرد ،امروزه می توان  Fetal amplified DNAرا از خون مادر جدا نموده و برای استفاده های تشخیصی
مورد بررسی قرار داد .هر چند این روش از حساسیت و ویژگی باالیی برخوردار است اما به علت وجود
محدودیت های عملكردی چون عدم امكان تشخیص نقایص تك ژنی ،عدم پاسخگویی در تعدادی از موارد
انجام شده ( )no callو محدودیت در مطالعات انجام گرفته برای تعیین ارزش پیشگویی كننده مثبت تست
در مادران كم خطر و همچنین هزینه باالی آن كه علیرغم افزایش تعداد تولیدكنندگان سیستم های تجاری،
اندازه گیری همچنان در كشورهای مختلف با رقمی بیش از  500دالر انجام می گیرد.
با وجود این  CFF DNAهم اكنون به عنوان یك روش انتخابی برای مادران با خطر باال در غربالگری سندرم
داون مطرح می باشد هرچند مطالعات وسیع و متعددی هم اكنون جهت مشخص نمودن ارزش تست در برنامه
های دو مرحله ای به شكل  contingent sequentialو به منظور بررسی هزینه اثر بخشی آن درحال
اجرا است .
در طول  30سال گذشته بیشترین تحقیقات بر دستیابی به روشهای غیر تهاجمی شناسایی جنین مبتال
بر اساس جداسازی و بررسی سلولهای جنینی در جریان خون مادر متمركز شده است .اگر انجام غربالگری،
فقط به زنان باردار بیش از  38سال محدود شود 5 .درصد از كل جمعیت زنان باردار از این نظر در گروه
"پرخطر" قرار می گیرند ،كه  30درصد كودكان مبتال به تریزومی  21حاصل بارداری این گروه از مادران
هستند)9( .
 شاخص های رادیولوژی ( سونوگرافی)

اندیكاتورهایی كه در اولتراسونوگرافی آنوپلوئیدی ها مطرح می باشند شامل نقایص ساختاری ،ناهمخوانی های
بیومتریك و تغییراتی در آناتومی نرمال بدن است كه آخری را تحت عنوان ماركرهایی می شناسند كه
وجودشان به خصوص در مواردی كه بیش از یكی باشد احتمال ابتالی جنین را چندین برابر می كند.
الف:) NT ( Fetal Nuchal Translucency-
افزایش ضخامت بافت نرم خلف گردن شناخته شده ترین و پر استفاده ترین ماركر است كه بسیار زود قابل
تشخیص بوده و هم اكنون در آلگوریتم های غربالگری بسیاری از برنامه های ملی جای دارد .ثابت شده است
كه با اندازه گیری میزان ترانسلوسنسی چین خلفی گردن در جنین در نمای مید ساژیتال در فاصله هفته
 13- 10بارداری می توان وجود ادم میان بافتی را كه یكی از عالیم تشخیصی به نفع سندرم داون می باشد
تشخیص داد  .چنانچه این اندازه از  3میلی متر بیشتر باشد ارزش دارد .البته باید توجه داشت كه تنها در
نیمی از موارد افزایش قابل توجه ضخامت چین خلف گردن ،جنین مبتال به تریزومی  21می باشد ( .)11علل
دیگری مانند  Cystic Hygromaیا نقایص قلبی نیز موجب ایجاد چنین نمایی می شوند كه باید در هنگام
بررسی های تكمیلی در نظر گرفته شده و افتراق داده شوند.
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ب :)NB( nasal bone -عدم تشكیل یا هیپوپالزی استخوان بینی در سه ماهه دوم بارداری یكی از عالیم
كمك كننده است.
ج -نارسایی دریچه سه لتی (  )Tricuspid Regurgitationو مشاهده وجود ناهنجاری در شكل امواج
داپلر مجرای وریدی ( )Flow Ductus Venususهر دو از عالیمی هستند كه مشاهده آنها احتمال
وجود این بیماری را در جنین تقویت می كند.
انواع روش های غربالگری
از سال  1980روشهای جدید تری معرفی شد كه نه تنها سن مادر ،بررسی میزان بعضی محصوالت جفتی ـ
جنینی در جریان خون مادر مثل آلفافیتوپروتئین ) ،(AFPاستریول غیركونژوگه) (UE3و free ß-hCG
در نظر گرفته شد .این روش غربالگری بسیار موثرتر از سن مادر به تنهایی بود و می توانست  50تا  70درصد
از جنین های مبتال به تریزومی  21را مشخص كند.
در سال  1990تركیبی از سن مادر و ضخامت لوسنسی پشت گردن Fetal nuchal -
) – translucency(NTدر سن بارداری  11هفته تا  13هفته و  6روز معرفی شد كه می توانست 75
درصد از جنین های مبتال را تشخیص دهد)9(.

در سونوگرافی جنین مبتال به تریزومی  ،21در  75درصد موارد افزایش ضخامت لوسنسی پشت گردن) (NTو
در  60تا  70درصد موارد فقدان استخوان بینی مشاهده می شود()9( .تصاویر  1و )2

تصویر 1ـ جنین با تجمع مایع زیر جلدی در ناحیه پشت گردن Dr Eva Pajkrt, University of Amsterdam.
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تصویر 2ـ تصویر سونوگرافی یك جنین مبتال به تریزومی  ،21با افزایش ضخامت  NTو فقدان استخوان بینی.

اخیراً سن مادر در تركیب با  NTجنین و تستهای بیوشیمی مادر ) (Free ß-hCG , PAPP-Aدر سه
ماهه اول بارداری در حدود  85تا  90درصد جنین های مبتال را مشخص می كنند .از سال  2001مشخص شد
كه در  60تا  70درصد جنین های مبتال به تریزومی  ،21استخوان بینی در سن بارداری  11هفته تا  13هفته
و  6روز ،قابل مشاهده نیست .استفاده از تصاویر سونوگرافی كه یافته فوق را تأیید كند ،به همراه سایر موارد
می تواند میزان شناسایی ( )detection rateرا تا حد  95درصد هم افزایش دهد( .جدول  )9( )2و (.)10

جدول  2ـ مقایسه میزان شناسایی ) (DRبرای روشهای مختلف غربالگری تریزومی 21
میزان شناسایی
)DR(%

روش غربالگری
سن مادر

30

سن مادر و تستهای بیوشیمی مادر در هفته 18ـ  15بارداری

 70ـ 50

سن مادر و بررسی میزان شفافیت پشت گردن جنین ) (NTدر هفته 14ـ  11بارداری

 80ـ 70

سن مادر و بررسی سونوگرافیك میزان شفافیت پشت گردن جنین ) (NTو میزان  ß-hCGآزاد
و  PAPP-Aمادر در هفته 11–13+6بارداری

 90ـ 85

سن مادر و بررسی سونوگرافیك میزان شفافیت پشت گردن جنین ) (NTو استخوان بینی جنین )(NBدر هفته 90
11–13+6بارداری
سن مادر و  NTو  NBجنینی و میزان  ß-hCGآزاد و  PAPP-Aمادر در هفته 11–13+6بارداری

95

HCG: Human Chorionic Gonadotropin
NT: Fetal nuchal translucency
NB: Fetal Nasal Bone
PAPP-A: Pregnancy-Associated Plasma Protein

وقتی حاصل حاملگی جنین مبتال به سندرم داون است ،به طور معمول آلفا فیتوپروتیئن سرم مادر طی
بارداری پایین است و استریول غیركونژوگه به نسبت پایین و گنادوتروپین كوریونیك انسانی افزایش می یابد .با
8

بررسی آزمایشات بیوشیمیایی و سن مادر و نتایج سونوگرافی می توان خطر سندرم داون را در جنین برآورد
نمود (.)8
تا اواسط دههی  1980تست تشخیصی پره ناتال از نظر آنوپلوئیدی جنین ،فقط در زنانی صورت می گرفت كه
در هنگام زایمان  35سال یا بیشتر داشتند .پس از اینكه  Merkatzو همكاران ( )1984گزارش كردندكه
سندرم داون با میزان كم آلفا فیتو پروتئین ( )AFPسرم مادر در هفته های  15-20حاملگی همراه است،
غربالگری سندرم داون در زنان جوانتر نیز صورت گرفت .در طی دو دهه گذشته حوزه تشخیص پره ناتال شاهد
پیشرفت های شگرفی بوده است .با افزودن سایر آنالیزهای سرمی به روند غربالگری سه ماهه دوم  ،میزان
تشخیص تریزومی  21سه تا چهار برابر افزایش یافته است و با تست چهار ماركری ،به حدود  80درصد رسیده
است ( .)1احتماال" جالب ترین مساله این است كه با سنجش ترانس لوسنسی گردن جنین همراه با اندازه
گیری ماركرهای سرمی ،می توان به نتابج قابل مقایسه ای در هفته های  11-14دست پیدا كرد .لذا كالج
متخصصان زنان و مامایی آمریكا در سال  2007توصیه كرده است در تمام زنانی كه قبل از هفته  20برای
مراقبت های پره ناتال مراجعه می كنند غربالگری پیشنهاد شود.
در برنامه های غربالگری سندرم داون انواع روش های غربالگری برحسب استانداردهای تعیین شده عبارتند از :
 -1تست های غربالگری سه ماهه اول:

الف -اندازه گیری  + NTسن مادر
ب Double Marker -شامل تعیین میزان  PAPP-Aو  Free β hCGدر سرم مادر  +سن مادر
ج Combined test -شامل اندازه گیری  NTدر سونوگرافی به همراه تعیین میزان سرمی PAPP-A
و + Free β hCGسن مادر
 -2تست های غربالگری سه ماهه دوم:

الف–  Triple markerشامل تعیین میزان  Total β hCGو  AFPو  UE3در سرم مادر در هفته
15-17
ب Quadruple test -شامل  Total β hCGو  AFPو  UE3و )Inhibin –A ( DIAدر هفته
15-17
 -3آزمایشات غربالگری تلفیقی یا مرحله ای:

انجام تست های سه ماهه اول و دوم به شكل دو مرحله ای یكی از روش هایی است كه علیرغم افزایش
میزان تشخیص ،چنانچه به طور مستقل انجام گیرد با افزایش موارد مثبت كاذب نیز همراه خواهد بود ،از
همین رو استراتژی های مطرح كنونی برای برنامه های دو مرحله ای  ،خطر نهایی را پس از بررسی هر دو
مرحله تعیین می نماید و عبارتنداز:
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الف–  : Integratedشامل انجام تست های  NT + PAPP-Aدر سه ماهه اول با در نظر گرفتن سن
مادر و انجام تست كوادراپل در سه ماهه دوم و محاسبه نهایی خطر براساس مجموعه موارد است.
ب : Serum Integrated -انجام تست  PAPP-Aدر سه ماهه اول و تست كوادراپل در سه ماهه دوم و
محاسبه خطر نهایی براساس كلیه نتایج است.
ج :Stepwise sequential -در این روش تست های سه ماهه اول انجام می گیرد و خطر محاسبه
می گردد .
براساس خطر محاسبه شده افرادی كه مشخصا در خطر باال ( خطر باالتر از  ) 1/50قرار می گیرند مشخص
شده و برای آنها مشاوره و انجام تست تشخیصی پیشنهاد می شود .سایر موارد كه ریسك كمتری دارند برای
انجام آزمایشات كوادراپل در سه ماهه دوم ارجاع می شوند و اقدامات الزم بعدی پس از محاسبه خطر نهایی و
تعیین وضعیت نسبت به  Cut offسه ماهه دوم صورت می پذیرد.
د Contingent sequential -در این روش نیز به دنبال انجام تست های سه ماهه اول ریسك ابتال
محاسبه می گردد ،اما این بار نتایج براساس مرز بندی های مشخص و با فاصله در سه گروه خطر باال  ،خطر
متوسط و خطر پایین قرار می گیرند .موارد با خطر باال برای تست های تشخیصی ارجاع می شوند  ،برای
موارد با خطر پائین اقدام بیشتری انجام نمی شود و افراد با خطر متوسط برای انجام آزمایشات كوادراپل و یا
تست های مولكولی و محاسبه خطر نهایی ارجاع می گردند.
عملكرد هر یك از آلگوریتم های مورد استفاده در غربالگری براساس موارد زیر محاسبه می گردد:
 میزان تشخیص موارد مبتال در غربالگری های به عمل آمده (حساسیت یا )Detection Rate(تعداد موارد تشخیص داده شده به كل موارد غربالگری )
-

درصد موارد سالم كه به طور كاذب نتیجه غربالگری آنها مثبت شده است:

(  False Positive Rateیا ) Specificity
 احتمال مثبت شدن نتیجه غربالگری در موارد ابتالی جنین) (Odds Of Being Affectedموارد مبتال كه نتیجه تست در آنها مثبت شده است به موارد
سالم با نتیجه مثبت كه در واقع معادل معادل ) Posetive Predictiv Value( PPV
می باشد.
Affected OAPR (Odds of Being
 ) given a Positive Resultكه در واقع معادل PPV
) Valueمی باشد
()
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( Positive Predictive

روشهای تشخیصی :
اگر نتایج آزمایش های غربالگری خطر باالی ابتالی جنین به سندرم داون را محاسبه نماید ،نمونه گیری از
جنین به منظور انجام آزمایش تشخیص ژنتیك (كاریوتایپ ) توصیه می شود .نمونه گیری از جنین به یكی از
روش های زیر امكان پذیر است:
 .1آمنیوسنتز :در هفته  15تا  20بارداری ( با احتمال عارضه سقط 1در)200
 .2نمونه برداری از پرزهای كوریونیك ) : )Chorionic Villus Sampelingدر هفته  10تا 14
بارداری ( با احتمال عارضه سقط 1در)200
 .3نمونه گیری از خون بند ناف از طریق پوست :بعد از  18هفتگی بارداری ،معموال آخرین انتخاب در مواردی
است كه نتایج سایر تستها مبهم باشد.
الزم است تمامی زنان در مورد تفاوت های بین تست های غربالگری و تستهای تشخیصی مشاوره شوند و
گزینه بررسی تشخیص تهاجمی به زنان پیشنهاد شود.
تشخیص بعد از تولد
 .1عالئم بالینی :وجود این عالیم احتمال ابتال به سندرم داون را مطرح می كند :چانه كوچك ،شكاف
پلكی مورب با چین پوستی اپی كانتیك در گوشه داخلی چشم ،تون ضعیف عضالنی ،پل بینی پهن،
وجود یك خط كف دستی ،ماكرو گلوسیا و زبان بیرون آمده ،صورت پهن ،گردن كوتاه ،نقاط سفید
روی عنبیه ،شل بودن مفاصل ،فاصله زیاد بین انگشت شصت پا و انگشت دوم و انگشتان كوتاه
 .2كاریوتایپ :روش تشخیص قطعی در مواردی است كه وجود عالیم فوق احتمال ابتال به سندرم داون را
مطرح می نماید.
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بخش دوم  :اهداف  ،استراتژی ها و شیوه اجرا
هدف کلی :
پیشگیری از تولد نوزادان مبتال به سندرم داون
اهداف اختصاصی:
غربالگری جنین ها از نظر ابتال به سندروم داون
شناسایی نوزادان مبتال به سندرم داون جهت بهره برداری از خدمات بالینی استاندارد

استراتژی ها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

آموزش گروه های هدف
ساماندهی خدمات غربالگری مادران باردار از نظر ابتالی جنین به ناهنجاری های كروموزومی
تشخیص ژنتیك در جنین های در معرض خطر
مشاوره ژنتیك زنان در معرض خطر داشتن فرزند مبتال به سندروم داون
مراقبت ژنتیك مادران در معرض خطر داشتن فرزند مبتال به سندروم داون
پایش و ارزشیابی برنامه
ارتقاء مبتنی بر شواهد برنامه

فعاليت ها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

آموزش كاركنان نظام سالمت در مورد برنامه
آموزش گروه های هدف (زنان در سن باروری و زنان باردار)
استاندارد سازی فرآیند های غربالگری ،ارجاع و پیگیری مادران بارداربر اساس استاندارد های برنامه
شناسایی ادغام یافته مادران واجد شرایط غربالگری
پیگیری و ارجاع برنامه ریزی شده زنان واجد شرایط
تشخیص ژنتیك استاندارد در اختالالت كروموزومی در كشور
برنامه ریزی برای ثبت ،جمع آوری اطالعات و گزارش دهی و نظارت بر حسن اجرای برنامه در سطوح
مختلف
انجام هماهنگی های الزم برای تامین پوشش بیمه
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روش اجرا
ابتدا منطقة پایلوت با توجه به شرایط منطقه و توانایی های دانشگاه علوم پزشكی و نیازهای طرح انتخاب
می شود .بعد از بررسی طرح و دستورالعمل با مسئولین مربوطه در دانشگاه و تعدیل الزم در طرح كشوری بر
اساس شرایط منطقه برنامة عملیاتی محلی مربوط ترسیم می شود.
تداركات برحسب استانداردهای تعیین شده در طرح آغاز می شود و كلیه مراكز منتخب ارجاع بالینی(متخصص
زنان منتخب) ،آزمایشگاهی ،سونوگرافی و نمونه برداری از جنین تعیین و با طرح هماهنگ می شوند.
همزمان مواد آموزشی با توجه به اهداف ،فعالیت ها و اقدامات معلوم شده در طرح تهیه می شوند .پس از تهیه
كلیه مواد آموزشی ،آموزش كاركنان سطوح مختلف درگیر در برنامه به انجام می رسد .برنامه ریزی آموزش
گروههای هدف در طرح ،بعد از این مرحله آغاز می شود.
در مرحلة بعد ،ارجاع از سطوح مختلف نظام سالمت شامل بخش های مراقبت بارداری ،مامایی ،متخصصین
زنان و زایمان ،پزشكان عمومی براساس دستورالعمل و با فرم های ارجاع آغاز می شود.
براساس دستورالعمل ،مراقبت و پایش مستمر به انجام می رسد و روند اجرایی در طول اجرا به طور مستمر
بهبود می یابد و نواقص مرتفع می شود .با توجه به شاخص های تعیین شده در برنامه و اطالعات ثبت و جمع
آوری شده در مورد متغیرهای مورد نظر و همچنین نتایج پایش ها و نظارت های به عمل آمده در پایان یك
سال ،ارزشیابی عملكرد برنامه انجام و ارتقاء استانداردها صورت می گیرد .در نهایت در صورت فراهم بودن
الزامات اجرای كشوری برنامه به صورت كشوری اجرا می شود.
*انجام غربالگری می بایست به همه مادران باردار توصيه شده و از ابتدا هدف از غربالگری برای مادر توضيح داده
شود  .کارکنان مرتبط نظام سالمت ،می بایست مراحل مختلف مورد نياز غربالگری را از ابتدا و در هر
مرحله از برنامه غربالگری به مادر گوشزد نمایند .در این شرایط مادر می تواند در هر مرحله ای از
فرآیند غربالگری ،از ادامه روند انصراف دهد.
*چنانچه در شروع مراقبت بارداری ،در مادر ،همسر وی یا در بستگان درجه یک هر یک از آنها ،سابقه بيماری
کروموزومی یا ژنتيک وجود دارد ،مادر مستقيما به مشاوره ژنتيک ارجاع داده می شود.
* مادرانی که از روش های کمک باروری استفاده کرده اند نيز مستقيما به متخصص زنان ارجاع داده می شوند .
این دو گروه به عنوان" مادر پر خطر" وارد فرآیند ویژه غربالگری خواهند شد.
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در مورد سایر مادران ،اولین اقدام در غربالگری ،تعیین سن بارداری بر اساس  LMPیا سونوگرافی سه ماهه
اول بارداری است .شیوه غربالگری بر اساس امكان دسترسی به سونوگرافی  ، NTبه یكی از دو روش زیر
انجام می گردد:
روش اول  :غربالگری در مناطقی که به سونوگرافی جهت تعیین NTاستاندارد ،دسترسی دارند:

مادران باردار در محدوده این استان ها امكان استفاده از برنامه غربالگری به روش های مختلف
 Combinedو  Quadrupleرا بر اساس زمان مراجعه مادر( سن بارداری) دارند.
الف -سن بارداری کمتر از  14هفته :
مادر جهت انجام سونوگرافی  NTو تست های بیوشیمیایی شامل  Free β hCGو  PAPP- Aدر
فاصله  11تا  13هفته و شش روز بارداری ،ارجاع داده می شود.
انجام سونوگرافی  NTبر آزمایشات بیو شیمی مقدم است .چنانچه  NT>3 mmباشد ،آزمایشات بیوشیمی
انجام نشده و مادر توسط رادیو لوژیست ،مستقیما به متخصص زنان منتخب برنامه ،ارجاع می شود تا بعد از
توجیه مادر در این مرحله برای انجام نمونه برداری از جنین و كاریوتایپ ارجاع داده شود .اگر NT< 3
 mmباشد ،مادر به طور مستقیم برای انجام آزمایشات بیوشیمی ارجاع داده شده و در نهایت پزشك مركز
بر اساس نتایج سونوگرافی و آزمایشات بیوشیمی ،مادر را راهنمایی می نماید .در مواردی كه مادر از نظر
سندرم داون كم خطر (خطر <  ) 1/250باشد ،ادامه مراقبت های معمول بارداری صورت می گیرد .در
مواردی كه میزان خطر باال (خطر >  ) 1 /250محسوب می گردد ،مادر به متخصص زنان منتخب برنامه
ارجاع داده می شود.
ب -سن بارداری بين  14تا  16هفته و  6روز :
در این موارد از  Quadruple Testشامل  UE3، AFP، Total hCGو  Inhibin–Aدر 14هفته
تا  16هفته و  6روز استفاده می شود .پزشك مركز بر اساس نتایج آزمایشات مادر را راهنمایی می نماید.
موارد با خطر كم (<) 1/270تحت مراقبت های معمول بارداری قرار می گیرند .مادران با میزان خطر باال
(> ) 1/270به متخصص زنان منتخب برنامه ارجاع داده می شوند.
روش دوم  :غربالگری در مناطقی که به سونوگرافی جهت تعیین NTاستاندارد دسترسی ندارند:

در این مناطق به دلیل عدم دسترسی به سونوگرافی استاندارد  Serum Integrated Test ،NTیا
 Quadruple Testبر اساس زمان مراجعه مادر( سن بارداری) انجام می شود:
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الف  -سن بارداری کمتر از  14هفته:
از روش  Serum Integratedاستفاده می شود؛ یعنی اندازه گیری  PAPP Aدر  11هفته تا 13
هفته و  6روز بارداری
و
اندازه گیری  Quad markerشامل  UE3 ،AFP،Total hCGو Inhibin –Aدر  14هفته تا 16
هفته و 6روز بارداری.
پزشك مركز بر اساس نتایج این دو مرحله مادر را راهنمایی می نماید .موارد با خطر كم (< ) 1/270تحت
مراقبت های معمول بارداری قرار می گیرند .مادران با میزان خطر باال (> ) 1/270به متخصص زنان منتخب
برنامه ارجاع داده می شوند.
نكته  :چنانچه در این روش مادری پس از  17هفته ،مراجعه نماید و فقط نتیجه  PAPP Aرا داشته باشد،
می بایست به متخصص زنان ارجاع داده شود.
ب -سن بارداری بين  14هفته تا  16هفته و  6روز :در این موارد از  Quadruple Testشامل
 Total hCGو  AFPو  UE3و Inhibin –Aدر 14هفته تا  16هفته و  6روز استفاده می شود.
میزان خطر بر اساس نتایج آزمایشات توسط پزشك مركز محاسبه می گردد .موارد با خطر كم (<1/270
)تحت مراقبت های معمول بارداری قرار می گیرند و مادران با میزان خطر باال (> ) 1/270به متخصص زنان
ارجاع داده می شوند.
در هر یك از روش های فوق ،در ادامه روند غربالگری ،متخصص زنان مادر پر خطر را جهت انجام كاریوتایپ
به آزمایشگاه تشخیص ژنتیك ارجاع می دهد.
روش نمونه گیری از جنین بر اساس نظر متخصص زنان ،بسته به شرایط و سن بارداری می تواند آمنیوسنتز
یا  )Chorionic Villous Sampelling( CVSباشد.
چنانچه بر اساس نتیجه آزمایش تشخیص ژنتیك ،جنین از نظر این اختالل ،سالم باشد مراقبت های معمول
بارداری ادامه می یابد .در صورت ابتالی جنین به سندرم داون یا هر یك از اختالالت كروموزومی ،آزمایشگاه
تشخیص ژنتیك می بایست طی گزارش تلفنی فوری نتیجه را به متخصص زنان اطالع دهد .كلیه مادران
دارای جنین مبتال به اختالالت كروموزومی می بایست توسط متخصص زنان به مشاور ژنتیك ارجاع داده
شوند .ارجاع به مشاوره ژنتیك در صورتی كه مادر از اقدام برای ختم بارداری امتناع می كند ،ارجاع فوری
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است .در غیر از این موارد ،مشاوره ژنتیك بر اساس شرایط می تواند قبل و یا بعد از سقط و لزوما قبل از
بارداری بعدی صورت گیرد.
در همه موارد فوق  ،تیم مشاوره ژنتیك و متخصص زنان ملزم اند ،نتیجه تشخیص ژنتیك را به مركز
بهداشت ارجاع دهنده اعالم نمایند.
نكته :در دو قلویی معیار ها ی غربالگری ،با بارداری تك قلویی یكسان می باشد ولی در بارداری های بیش از
دو قلو ،معیار غربالگری فقط بر اساس  NTاست.
در مورد سایر اختالالت كروموزومی :چنانچه خطر سایر اختالالت كروموزومی در غربالگری باال گزارش شود،
مسیر ارجاعات و اقدامات تشخیص و پس از تشخیص به ترتیب سندرم داون است.
نكته :زمان های انتخاب شده برای هر یك از مراحل غربالگری در این دستورالعمل ،با توجه به قوانین موجود
در مورد سقط انتخابی جنین در ایران ،تعین شده است.
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وش اول

ش وع م اقبت با دا ی

تعیین سن با دا ی ب اساس /LMPسونو سه ماهه اول

>17w+1d

13w+6d- 11w

ا جاع به مت صص
زنان

د

14w-17w

واست  Combined Testتوس پزشک
م ز

د

واست  Quad Testتوس پزشک م ز

اهنمایی توس پزشک م ز

پ

ا جاع به مت صص زنان

جنین
سال

انجا آزمایش تش یص ژنتیک

جنین مبتال به ا تالل

ادامه م اقبت های معمول
با دا ی

وموزومی

ا جاع به مت صص زنان/مشاو ه ژنتیک جهت اهنمایی ب ای ت با دا ی

17

<11w

آموزش ب ای م اجعه د
 11هفتگی

ش وع م اقبت با دا ی

وش دو

تعیین سن با دا ی ب اساس LMP

>17w+1d

ا جاع به مت صص
زنان

14w-17w

13w+6d- 11w

د

آموزش ب ای م اجعه د  11هفتگی

واست  PAPP Aتوس پزشک م ز

د

واست  Quad testتوس پزشک م ز

اهنمایی توس پزشک م ز

پ

ا جاع به مت صص زنان

انجا آزمایش تش یص ژنتیک

جنین سال

ادامه م اقبت های معمول
با دا ی

جنین مبتال به ا تالل

وموزومی

ا جاع به مت صص زنان/مشاو ه ژنتیک جهت اهنمایی ب ای ت با دا ی
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بخش سوم – ساختار و شرح وظایف


معاونت بهداشت ستاد وزارت

بهداشت:

) اداره سالمت مادران-اداره ژنتیک-آزمایشگاه مرجع سالمت (

 .1تدوین برنامه و استاندارد ها
 .2فراهم نمودن تمام امكانات الزم جهت اجرای استاندارد برنامه شامل مدیریت مالی  ،جذب و تخصیص
بودجهی موردنیازجهت اجرای برنامه و ....
 .3ابالغ برنامه به دانشگاه های علوم پزشكی
 .4انجام هماهنگیهای درونبخشی به منظور:
▪ ارتقای دانش و مهارت پرسنل مسئول انجام آزمایشهای الزم ازطریق كنترل كیفی مستمر؛
▪ ارتقای كیفیت انجام آزمایشهای الزم ازطریق كنترل كیفی مستمر و استفادهی مطلوب از
تـوانمندیهـای بالقوه در بخش خصوصی و دولتی؛
▪ ایجاد ،توسعه و تكمیل شبكهی آزمایشگاههای تشخیص پیش از تولد(مرجع و محیطی) ،بـررسی
 DNAو PND؛
▪ تـوسعهی همكاری و همـاهنگی بـا مـركـز مرتبط جهت استفاده از پوشش بیمه  ،دسترسی هر چه
بهتر خانواده های در معرض خطر بیماری كم بضاعت و بیبضاعت بـه خـدمـات تخصصی و ...
 .7تدوین برنامههای آموزشی
 .8تهیهی مواد آموزشی و پیشنهاد شیوههای آموزشی
 .9نظارت و پایش برنامه در دانشگاهها ،ارائهی پسخـوراند و تهیه و تحویل گزارشها به مقامهای ارشد
 .10گردآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،تفسیر و انتشار آن
 .11برگزاری گردهماییهای علمی ساالنه
 .12پایش و ارزیابی اجرای برنامه در سطح دانشگاههـا و ارائه راهكارهای مناسب جهت بهبود روند اجرای
برنامه
.18ارسال گزارش دوره ای به معاونت های بهداشت و درمان وزارت متبوع در زمینة شاخص های اصلی برنامه
كشوری
 .19پیگیری و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و آیین نامه های ارسالی از معاونت بهداشت
 معاونت درمان ستاد وزارت بهداشت
تبدیل دستورالعمل برنامه به راهنمای اجرایی بیمارستانی و پاراكلینیكی و ابالغ به بیمارستان ها از طریق
معاونت درمان دانشگاه های علوم پزشكی
تامین اعتبار مورد نیاز خدمات درمانی مرتبط
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تعیین تعرفه خدمات مورد نیاز
پیگیری پوشش بیمه خدمات مورد نیاز برنامه
تامین و مدیریت خدمات كلینیك و پاراكلینیك مورد نیاز برنامه
 دانشگاه  /دانشکده علوم پزشکی:
الف -معاونت بهداشت:
مسئولیت اجرای استاندارد برنامه بر عهده معاونت بهداشت بوده و تقسیم وظایف به شرح زیر می باشد:

سامان دهی امور مربوط به غربالگری (شناسایی) مادران باردار در معرض خطر از نظر سندرم داون،
بر عهده گروه سالمت جمعيت و خانواده و امور مربوط به مشاوره ژنتيک ،تشخيص ژنتيک و
مراقبت ژنتيک بر عهده گروه مبارزه با بيماری ها می باشد.
 .1طراحی و ارتقاء مستمر برنامه عملیاتی با هماهنگی سایر معاونتها
 .2آموزش پرسنل درگیر اجرای برنامه شهرستانهای تحت پوشش برابر دستورالعمل مربوط
 .3تكثیر و ارسال مطالب آموزشی مورد نیاز
 .4نظارت و پایش شهرستانهـا ،تكمیل چك لیست مربوطه  ،ارائهی پسخورانـد و تهیه و تحویل گزارش به
مدیران ارشد
 .5گردآوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،تفسیر و انتشار آن در قـالب گزارش وضعیت موجود برنامه
 .6گردآوری نقطه نظرات ،پیشنهاد ها در سطح دانشگاه و انعكاس به معاونت بهداشت و پیگیری تـا دریافت
پاسخ مناسب
 .7اعالم مـوارد مهاجـرت افراد تحت پوشش مراقبت (واردشده و خارج شده) ژنتیك
 .8انجام هماهنگی های الزم جهت معرفی مراكز پاراكلینیكی (دولتی و /یا خصوصی) مورد نیاز برنامه و
تعیین نحوه ارجاع زوجین به مراكز مذكور به شهرستان های تحت پوشش
 .9انجام هماهنگی های الزم جهت معرفی شماره تماس و اسامی كاركنان مسوول پیگیری شهرستان های
تحت پوشش به متخصصین زنان ،مراكز پاراكلینیكی (دولتی و/یا خصوصی) مورد نیاز برنامه
 .10ارسـال بـه مـوقع آمار و اطالعـات
ب  -حوزه معاونت درمان:
 .1شركت نمایندگان فعال ،موثر و ثابت از بخش های مختلف از معاونت درمان در جلسات
 .2مشاركت در طراحی و ارتقاء مستمر برنامه عملیاتی با هماهنگی معاونت بهداشتی
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 .3مشاركت در اجرای آموزش دوره ای گروه های هدف در سطح منطقه تحت پوشش برنامه با هماهنگی
معاونت بهداشتی
 .4معرفی بیمارستان منتخب برای بیماران متولد شده با سندرم داون مركز استان
 .5تعیین مراكز پاراكلینیك رفرال و رفرانس طرف قرارداد برای انجام اقدامات تشخیصی با هماهنگی معاونت
بهداشتی و عقد قراردادهای مربوط برابر با ضوابط و اعالم موارد در دستورالعمل كشوری و ضوابط و
شرایط انتقال نمونه
 .6نظارت و كنترل كیفی موثر آزمایشگاه های غربالگری  ،مراكز رادیولوژی غربالگری ،متخصصین و
آزمایشگاه های تشخیص ژنتیك بطور مستمر و گزارش وضعیت به رییس دانشگاه
 .7تثبیت نظام ثبت اطالعات بر اساس دستورالعمل كشوری در بخش های مختلف و حمایت از ارسال
اطالعات درخواست شده به معاونت بهداشت
- .8هماهنگی با معاونت بهداشت در توسعه همكاری با بخش ها و سازمان های موثر در مدیریت برنامه نظیر
هالل احمر ،كمیته امداد امام خمینی (ره) و مجمع خیرین به منظور تسهیل خدمات بیماران بی بضاعت
 مرکز بهداشت شهرستان
در مركز بهداشت شهرستـان نیز ،مسئولیت اجرای استاندارد برنامه و تقسیم وظایف به شرح زیر می باشد:
سامان دهی امور مربوط به غربالگری (شناسایی ) مادران باردار در معرض خطر از نظر سندروم داون بر عهده
واحد سالمت جمعیت و خانواده و امور مربوط به مشاوره ژنتیك ،تشخیص ژنتیك و مراقبت ژنتیك بر عهده
گروه مبارزه با بیماری ها می باشد.
.1
.2
.3
.4
.5

.6

انجام فعالیتهـای آموزشی مرتبط با كاركنان بهداشتیدرمانی
تكثیر دستورالعمل و فرمهای مربوطه و ارسال آن به سطوح محیطی
توسعهی همكاری و هماهنگی با مدیر درمان در سطح شهرستان در جهت اعالم موارد جدید بیماری از سوی
بخش های مختلف درمان
معرفی و اعالم نشانی مـراكـز ویـژهی مشاورهی ژنتیك به مراكز بهداشتیدرمانی شهری و روستایی تحت
پوشش
انجام مكاتبه با پزشكی قانونی استان جهت تسهیل در سقط قانونی جنین مبتال در زمان مشخص شده
ب -معرفی فرد مسوول پیگیری ستاد مبارزه با بیماریهای شهرستان به معاونت بهداشت دانشگاه جهت
معرفی به متخصصین زنان ،مراكز پاراكلینیكی (دولتی و /یا خصوصی) مورد نیاز برنامه
نظارت و پایش مستمر عملكرد سطوح محیطی توسط چك لیستهای مـربوط و ارائهی پسخـوراند
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 .7تكمیل فرم بررسی اپیدمیولوژیك بروز بیماری های ژنتیك در مورد متولدین جدید مبتال به سندروم داون و
ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشكده
 .8اعالم مـوارد مهاجـرت افراد تحت پوشش مراقبت (واردشده و خارج شده) ژنتیك
 .9ارسال فرم اعالم وضعیت مراقبت دریافت شـده از مـركـز مشاوره ژنتیك به مركز بهداشتی درمانی مربوط
جهت انجام پیگیریهای الزم
تذكر :درصورتی كه خانواده تحت مراقبت ساكن شهرستـان دیگری باشند ،فرم "اعالم وضعیت مراقبت
ژنتیك" به معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشكدهی مربوطه ارسال می شود.
 .10جمعبندی و ارسـال به موقع فرمهـای آماری بـه معاونت بهداشتی دانشـگاه /دانشكده
 .11معرفی افراد در معرض خطر شناسایی شده جدید بر اساس فرم مربوطه ،به تیم مشاوره ژنتیك و مركز
بهداشتی درمانی محل سكونت
 .12گردآوری آمار و اطالعات ،تجزیـه و تحلیل ،تفسیر و انتشار وضعیت مـوجـود اجرای برنـامه در شهرستان و
ارائهی یك نسخه به معاونت بهداشتی دانشگاه /دانشكده
 .13بایگانی و نگهداری كتب ،جزوهها ،دستورالعملها و نامههـای مـدیریتی در آرشیـو قسمت مـربوطه (مشاوره
ژنتیك ،آزمایشگاه و .)...
 مرکز بهداشتیدرمانی روستایی
 .1سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به برنامه در خانههای بهداشت
 .2ارسال دستورالعمل و جزوههـای آموزشی و فرمهای مورد نیاز جهت خانههای بهداشت
 .3برنامهریزی در زمینهی ارتقای سطح آگاهی بهورزان در رابطه با اجزاء و اهمیت بازه های زمانی در برنامه و
موارد نیازمند اقدامات فوری
 .4برنامهریـزی در زمینهیارتقای سطح آگـاهی جامعهی روستایی با تأكید بر گروه های هدف و جمعبنـدی
مشكالت و ارائـهی راهحلهـا و پیشنهادات به مـركـز بهداشت شهرستان.
 .5بایگانی و نگهداری تمام كتابها ،جـزوهها ،دستورالعملها و نامههای مدیریتی دریافتی در آرشیو قسمت
مربوط.
 .6ارجاع افراد در معرض خطر به مركز بهداشتیدرمانی ویژهی مشاورهی ژنتیك
 .7اعالم مشخصات افراد در معرض خطر معرفی شـده از مـركـز بهداشت شهرستان ،بر اساس فـرم "اعالم
وضعیت مراقبت ژنتیك" به خانههـای بهداشت تحت پوشش جهت پیگیری و مراقبت ویژه
 .8گردآوری فرمهای آماری از سطح خانههای بهداشت تحت پوشش ،رفع نواقص احتمالی و ارسال آمار صحیح
و جمعبندی شده فصلی بـه مـركز بهداشت شهرستان
كارشناس /كاردان مركز باید از ارسال مستقیم فرم های دریافتی از خانههای بهداشت خودداری و پس از رفع
نواقص ،نسبت به جمعبندی و نوشتن مجدد و ارسال آن به مركز بهداشت شهرستان اقدام نماید.
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 مرکز بهداشتی درمانی شهری /پایگاه /خانه بهداشت
 1سرپرستی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به برنامه در مراكز /پایگاه های بهداشت
 2ارسال دستورالعمل و جزوههـای آموزشی و فرمهای مورد نیاز جهت مراكز /پایگاه های بهداشت
 3برنامهریزی در زمینهی ارتقای سطح آگاهی كاركنان در رابطه با اجزاء و اهمیت بازه های زمانی در
برنامه و موارد نیازمند اقدامات فوری
 4برنامهریـزی در زمینهی ارتقای سطح آگـاهی جامعهی تحت پوشش با تأكید بر گروه های هدف و
جمعبنـدی مشكالت و ارائـهی راهحلهـا و پیشنهادات به مـركـز بهداشت شهرستان
 5بایگانی و نگهداری تمام كتابها ،جـزوهها ،دستورالعملها و نامههای مدیریتی دریافتی در آرشیو قسمت
مربوط
 6ارجاع افراد در معرض خطر به مركز بهداشتیدرمانی ویژهی مشاورهی ژنتیك
 7اعالم مشخصات افراد در معرض خطر معرفی شـده از مـركـز بهداشت شهرستان ،بر اساس فـرم "اعالم
وضعیت مراقبت ژنتیك" به خانههـای بهداشت تحت پوشش جهت پیگیری و مراقبت ویژه
 8گردآوری فرمهای آماری از سطح مراكز/پایگاه های بهداشت تحت پوشش ،رفع نواقص احتمالی و ارسال
آمار صحیح و جمعبندی شده فصلی بـه مـركز بهداشت شهرستان

كارشناس /كاردان مركز باید از ارسال مستقیم فرم های دریافتی ازمراكز/پایگاه های بهداشت خودداری و پس از
رفع نواقص ،نسبت به جمعبندی و نوشتن مجدد و ارسال آن به مركز بهداشت شهرستان اقدام نماید.
 وظایف مراقب سالمت /بهورز /کاردان /کارشناس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

توجه به محتوای علمی-اجرایی و اهمیت بازه های زمانی در برنامه و موارد نیازمند اقدامات فوری
ثبت مشخصات و نتایج غربالگری اولیه مراجعهكنندگان در پرونده ،كارت سالمت  ،فرم ها و دفاتر
مربوطه
ارجاع مادران دارای عامل خطر فامیلی و یا بیماری های ژنتیك به پزشك تیم سالمت جهت بررسی و
تایید
ارجاع مادران باردار برای انجام غربالگری به پزشك مركز
اعالم آمار فصلی كل افراد شناسایی شده دارای عامل خطر سندرم داون و اختالالت كروموزومی و
ژنتیك به مركز بهداشت شهرستان
انجام مراقبت ژنتیك (مطابق با برنامه ژنتیك اجتماعی )
ارجاع متولدین جدید مبتال به سندروم داون جهت تایید تشخیص به پزشك و اعالم موارد تایید شده به
مركز بهداشت
بـایگانی و نـگهداری تمـام كتابهـا ،جـزوههـا ،دستـورالعملهـا و نامههای مدیریتی دریـافتی در آرشیو
پزشك خانواده
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 پزشک عمومی سطح : 1
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

توجه به محتوای علمی-اجرایی و اهمیت بازه های زمانی در برنامه و موارد نیازمند اقدامات فوری
بررسی و تایید موارد ارجاع شده از سوی مراقب سالمت /بهورز بعد از انجام غربالگری از نظر وجود عامل خطر
فامیلی و یا بیماری های ژنتیك
ارجاع افراد دارای عامل خطر فامیلی به تیم مشاوره ژنتیك جهت بررسی و تایید
در خواست آزمایشات غربالگری و تفسیر نتایج
نظارت بر تهیه و ارسال آمار ،ثبت دفاتر و ...
ارجاع مادران پر خطر از نظر سندرم داون به متخصص زنان /مشاوره ژنتیك بر اساس الگوریتم
ارجاع مادرانی كه از روش های كمك باروری استفاده كرده اند( موارد پر.خطر) به متخصص زنان
ارجاع مادران بارداری كه در اولین مراجعه سن بارداری بیش از  17هفته دارند ،به متخصص زنان جهت
بررسی امكان غربالگری
تایید آمار فصلی

 مرکز بهداشتی درمانی ویژه مشاوره ژنتیک :
مطابق با وظایف تیم مشاوره ژنتیك در برنامه كشوری ژنتیك اجتماعی
 آزمایشگاه ها:
الف ) آزمایشگاه های ارسال کننده نمونه (به عنوان آزمایشگاه سطح اول):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

توجه به محتوای علمی-اجرایی و اهمیت بازه های زمانی در برنامه و موارد نیازمند اقدامات فوری
نمونه گیری و ارسال نمونه براساس دستورالعمل مكتوب آزمایشگاه و مطابق با استانداردهای مصوب كشوری
(استاندارد های آزمایشگاهی برنامه )
تكمیل و ارسال فرم اطالعات مورد نیاز همراه نمونه
بررسی مناسب بودن سن حاملگی و تطبیق آن با نوع تست درخواستی در هنگام پذیرش
اطالع رسانی درمورد نحوه انجام آزمایش ها و دریافت نتایج كلیه مراجعین قبل از نمونه گیری
تكمیل فرم رضایت نامه برای هر یك از مراجعین قبل از نمونه گیری
نگهداری سوابق مربوط به نمونه های ارسالی به مدت  5سال

ب) آزمایشگاههای منتخب غربالگری شهرستان (به عنوان آزمایشگاه سطح دوم )
 .1توجه به محتوای علمی-اجرایی و اهمیت بازه های زمانی در برنامه و موارد نیازمند اقدامات فوری
 .2عقد قرار داد با مركز بهداشت  /شبكه بهداشت و درمان
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.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

پذیرش فوری و ثبت كلیه موارد ارجاع شده از آزمایشگاه های سطح یك ،مراكز بهداشتی درمانی و كلینیك
های متخصصین زنان /پره ناتولوژیست های همكار برنامه
انجام كلیه آزمایشات غربالگری با رعایت استاندارد
ارسال جواب نمونه های غربالگری ارسالی به محل ارجاع و ثبت جواب آزمایشات غربالگری مثبت در دفتر
ثبت اطالعات
گزارش فوری موارد با ریسك باال (تلفنی /فاكس) جهت پیگیری فوری موارد به مركز بهداشت شهرستان یا
مراكز خصوصی ارجاع دهنده بیمار
شركت در برنامه های آموزشی تعیین شده توسط سطوح باالتر
تحویل رسید انجام نمونه گیری به مادر و راهنمایی ایشان برای پیگیری و دریافت جواب مكتوب آزمایش
آرشیو منظم و قابل دسترس آئین نامه ها ،دستورالعمل ها ،كتب آموزشی و یك نمونه از فرمهای مرتبط و
پی گیری به روزرسانی آنها

 مرکز سونوگرافی منتخب :
 .1عقد قرار داد با مركز بهداشت
 .2پذیرش فوری و ثبت موارد ارجاع
 .3اعالم فوری (تلفنی ) موارد پرخطر ( )NT> 3 mmبه مركز بهداشت شهرستان
 .4ارجاع مادر پرخطر ( )NT> 3 mmبه مركز مشاوره ژنتیك و مراكز خصوصی ارجاع دهنده بیمار
 .5ارجاع سایر موارد( ) NT< 3 mmبه آزمایشگاه
نكته :چنانچه در سونوگرافی انجام شده موارد غیر طبیعی دیگری تشخیص داده شود بارداری جزء گروه پرخطر
غربالگری محسوب میگردد.
 .6اعالم ماهیانه موارد مطایق فرم و دستورالعمل به مركز بهداشت
 .7مشاركت در برنامه های آموزشی الزم در زمینه انجام سونوگرافی
 متخصص زنان همکار برنامه:
 .1رعایت استاندارد های برنامه
 .2ثبت نام در سامانه الكترونیك برنامه سندرم داون
 .3ارسال پسخوراند به مراكز بهداشت
 .4شركت در جلسات هماهنگی در برنامه غربالگری سندرم داون
 بیمارستان های تحت پوشش:
 -1همكاری و هماهنگی با شبكه /مركز بهداشت در اجرای پروتكل های ابالغی
 -2اعالم موارد جدید متولدین مبتال به سندرم داون (موارد بروز) به مركز بهداشت شهرستان
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بخش چهارم  :شاخص ها ،فرم ها
الف  -شاخص های برنامه
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

میزان بروز موارد سندرم داون
درصد موارد بروز غربالگری نشده
درصد نتایج پرخطر در غربالگری (به تفكیك روش غربالگری )
درصد نتایج مثبت سندروم داون در آزمایش تشخیص ژنتیك() DR
درصد نتایج مثبت سایر اختالالت كروموزومی (تریزومی 13،18و  )...در آزمایش تشخیص ژنتیك
درصد سقط انتخابی در موارد مبتالی شناسایی شده
درصد موارد مثبت كاذب غربالگری (به تفكیك روش غربالگری )
درصد موارد بروز در مادران غربالگری شده
میانگین سن حاملگی مادر در زمان مراجعه به پزشك قانونی
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ب -فرم های برنامه:
فرم های برنامه در فرآیندهای مربوط به مشاوره  ،مراقبت و تشخیص ژنتیك ،فرم های موجود در برنامه ژنتیك اجتماعی بوده و تغییرات اعمال شده در فرم های برنامه مادران به شرح زیر است :

دفتر مراقبت ممتد مادران( از دوران پيش از بارداری تا پس از زایمان )
مرکز بهداشتی -درمانی /پایگاه بهداشتی :

مرکزبهداشت شهرستان:
سال

خانه بهداشت :

13

ارزیابی معمول بارداری با تعيين تاریخ مراجعه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سن ( سال )

مراقبت پيش از بارداری

زایمان قبلی
وضعيت بارداری
قبلی
فعلی

سابقه بارداری و

به بيماری

سابقه یا ابتال فعلی

هفته 6-10

هفته 11- 15

هفته 16-20

هفته 21- 25

سقط

هفته26 - 30

هفته 31- 34

هفته 35 -37

زایمان زودرس

هفته 38

هفته 39

هفته 40

هفته 41
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زایمان دیررس

تاریخ اولين روز آخرین قاعدگی

بارداری

تاریخ تقریبی زایمان

شماره خانوار  /کد شناسه

شرح حال ابتدای

دفتر مراقبت ممتد مادران (از دوران پيش از بارداری تا پس از زایمان)

خانه بهداشت :
مرکز بهداشتی -درمانی /پایگاه بهداشتی :
مرکز بهداشت شهرستان:

توضيحات

وضعيت غربالگری جنينی

سقط جنين مبتالبه سندرم داون

ایمن سازی با توأم

کالس آمادگی برای زایمان

تاریخ زایمان

نوع زایمان

محل زایمان

عامل زایمان

تعداد نوزاد

مرده زایی

تاریخ مراجعه

مرگ نوزاد در  6ساعت اول پس از زایمان

مرگ مادر

BMIغير طبيعی

بارداری نا خواسته با ذکر روش

تاریخ مهاجرت

تاریخ انجام مراقبت ویژه

خير

ط

بلی غ
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1-3

10-15

42- 60
خير

مالقات

مالقات

مالقات

بلی

ارزیابی معمول پس از زایمان با تعيين

سال

13

در ستون وضعيت غربالگری جنينی بلی باشد:
نتيجه طبيعی=ط
نتيجه غير طبيعی=غ
نتيجه غربالگری در فرم داخل پرونده توسط پزشک مرکز بررسی و ثبت شود و در پایگاههای بهداشتی نتيجه توسط پزشک مرکز در برگه ارجاع ثبت و بهه مهادر
ارائه دهد و پس از ارائه به واحد بهداشت خانواده در پرونده الصاق شود( .در دستورالعمل اجرای برنامه غربالگری در حوزه بهداشت ثبت شود

در راهنمای کد گذاری در بخش شرح حال ابتدای بارداری ،در قسمت وضعيت بارداری فعلی:

کد  =11مادر پر خطر غربالگری جنينی اضافه شود.

در بخش سقط /حاملگی خارج رحمی:
کد  4برای سقط ناشی از ناهنجاری جنينی تعریف شود.
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اطالعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران  /مناطق شهری (مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه ها) در سال 1393
دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی:
..................................................................
1

2

ردیف

نام شهرستان

3

4

18
16

5

17
وضعیت غربالگری سندم داون

تعداد زنان
زایمان کرده

تعداد سقط/
حاملگی خارج از
رحم

حداقل 2

افراد
مراقبت پیش
از بارداری

ماماروس

دوره

زایمان

بارمراقبت

تا و

ندیده/

زودرس

پس از

بهورزماما

مامامحلی/

……

هیچكس

31

زایمان

تعداد
غرباگری
انجام شده

تعداد
موارد
طبیعی

تعداد
موارد
غیر
طبیعی(
خطرباال )

تعداد
موارد
سقط

اطالعات آماری بر اساس دفتر مراقبت ممتد مادران  /مناطق روستائی (خانه های بهداشت) در سال 1393
دانشگاه /دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی:
..................................................................
1

2

ردیف

نام شهرستان

3

4

5

16

15

17

عامل زایمان
تعداد زنان
زایمان کرده

تعداد سقط/
حاملگی خارج از
رحم

حداقل 2

افراد
مراقبت پیش از
بارداری

….

ماماروس

دوره

زایمان

بارمراقبت

پزشک،

تا و

ندیده/

زودرس

پس از

ماما

بهورزماما

مامامحلی/
هیچكس

0
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18
وضعیت غربالگری سندم داون

زایمان

تعداد
غرباگری
انجام شده

تعداد
موارد
طبیعی

تعداد
موارد
غیر
طبیعی(
ریسک
باال و
متوسط)

تعداد
موارد
سقط

