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این ماده وقتی احیاء می .آنزیم ضروري براي احیائ ماده اي به نام گلوتاتیون است  G6PDآنزیم 

شود ،گلبول قرمز را در برابر اکسید شدن توسط مواد اکسیدان حفظ می کند این اختالل ارثی و 

میلیون نفر در دنیا را تحت تاثیر قرار داده و یکی  200کمبود این آنزیم بیش از . است  Xوابسته به 

تزریق خون در زمان حمله لیز اغلب ضروري .ز علل قابل پیشگیري بستري در بیمارستان استا

در استان هاي تهران و  G6PDدر حال حاضر غربالگري نوزادان براي بررسی کمبود آنزیم .است 

  .مازندران و فارس همراه با غربالگري کم کاري مادر زادي تیروئید  در حال انجام است

در .مشخص نیستثبت بیماري ها در کشور ، شیوع و بار بیماري در کشورود نظام به دلیل عدم وج

درصد اعالم شده است و پیش  4و  10برخی مطالعات بروز کمبود آنزیم در مردان و زنان به ترتیب 

  .بینی ممی شود در مناطقی که شیوع ماالریا باال بوده است ، باالترین شیوع را داشته باشد

  :دو سندرم کلینیکی ایجاد می شود   G6PDدر کمبود آنزیم 

 حمله ي کم خونی همولیتیک که به وسیله عوامل عفونی یا داروها القاء می شود .1

  مزمن) خود به خود یا غیر القایی (آنمی همولیتیک .   2      

  . ساعت مواجهه با مواد اکسیدان ایجاد می شود 48تا  24عالیم بالینی بعد از 

  :داروهایی که این خاصیت رادارند شایع ترین 

  اسپیرین با دوز باال،سولفونامیدها و داروهاي ضد ماالریا مثل پریماکین 

به این حمله فاویسم می گویند که . در برخی بیماران خوردن باقال ایجاد حمله ي لیز گلبولی می کند 

  .در خون کاهش می یابد در موارد شدید ایجاد همو گلوبینوري و زردي می کند و غلظت هموگلوبین

  :     مقدمه



  

  

  

  

   لسانی گویاخانم  :   ستاد معاونت بهداشتی  

  خانم حسن دوست:شهرستان شهریار 

  آقاي عیوضی:شهرستان رباط کریم 

  خانم صفی خانی:شهرستان بهارستان 

  خانم الیاسی:شهر قدس 

  خانم عبدالملکی:شهرستان مالرد 

  سهیال ترابیخانم  :مرکز غرب 

  خانم فاطمه دربندي :مرکز شمال غرب 

  

  

  هدف کلی

 G6PDکاهش عوارض کمبود       

  اهداف اختصاصی

  شناسایی موارد مبتال به نقص آنزیم

  آموزش در راستاي کاهش عوارض کمبود   

  کاهش عوارض کمبود آنزیم

  :   کارشناسا ن برنامه  

  :   برنامه   ژي هاي  اهداف و استرات



  :استراتژي ها 

 ثبت وگزارش دهی بیماري از بیمارستانها به مراکز بهداشت برقراري نظام .1

  

  روزه 5-3غربالگري نوزادان .2

  

  آموزش و راهنمایی والدین .3

  

  استقرار نظام آموز عموم در مناطق پرشیوع .4

  

  توسعه آموزش برخورد با موارد مبتال به کمبود آنزیم و حمالت لیز بیماران براي پزشکان مرتبط .5

  

استقرارنظام راهنمایی و مشاوره ي والدین بیماران براي پیشگیري و کاهش مواجهه با مواد اکسیدان .6



  
  

  

  

  شرح وظایف دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

طرح و بحث برنامه در کمیتۀ دانشگاهی ژنتیک متشکل از رئیس دانشگاه، معاونین بهداشت، درمان، غذا و دارو و اعضاي مؤثر،  -1

 فعال هیئت علمی و عوامل اجرایی مؤثر از بخش ها و سازمان هاي ذیربط  

 بیماري هاي غیرواگیر وزارت متبوع  پی گیري و نظارت  بر حسن اجراي دستورالعمل و آیین نامه هاي ارسالی از مرکز مدیریت -2

  

  :شرح وظایف معاونت بهداشت

  دبیري کمیته دانشگاهی ژنتیک انجام هماهنگی هاي الزم براي برگزاري جلسات و پی گیري مصوبات  -١

  طراحی برنامه عملیاتی  -2

  اجراي آموزش مستمر گروه هاي هدف برنامه با مشارکت سایر معاونت ها و عوامل ذي ربط -3

  هماهنگی و مشارکت در پایش و نظارت مستمر بر اجراي برنامه-4

  پی گیري و مشارکت در تدارك مستمر و توزیع امکانات الزم جهت اجراي صحیح بخش هاي مختلف دستورالعمل برنامه  -5

  ي معاونت درمانپی گیري معرفی بیمارستان منتخب مرکز استان، آزمایشگاه طرف قرارداد براي انجام آزمایش تایید از سو-6

  دریافت مکتوب نتیجه آزمایشات  و ارسال آن به ستاد پی گیري بیماري هاي شهرستان-7

  تکثیر متون آموزشی و دستورالعمل، آئین نامه ها و فرم هاي مربوطه و توزیع آنها به  -8

  بخش هاي مرتبط در سطوح ذي ربط برنامه 

عات  و ارسال آنها به مرکز مدیریت بیماریهاي غیرواگیر  مطابق دستورالعمل پی گیري و هماهنگی براي ثبت و جمع آوري اطال -9

  کشوري برنامه

  ارائه گزارش مطابق درخواست نحوه اجراي برنامه به مرکز مدیریت بیماریهاي غیرواگیر -10

   

  :     شرح وظایف 



1:  

    

  

           

  

                  

  

  

  

 

 

 

   

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  :   برنامه   فلوچارت اجرایی 

  

  

بیمار و ثبت وقایع در پرونده وي در فرم ثبت اولین مراجعه و راهنمایی والدین براي مقابله با اورژانس هاي احتمالی و  تحویل پرونده به بیمار ،اتصال برگه راهنما به دفترچه

  ارجاع به بیمارستان منتخب شهرستان

  ارجاع بیمار به بیمارستان منتخب مرکز استان

خروج از 

  برنامه

جواب آزمایش آیا 

  مثبت است ؟

  فوري و راهنمایی والدین براي احتراز از شرایط و مواد اکسیدانو هشدار در مورد زردي نوزاد توسط مرکز بهداشتی تحت پوششدعوت 

  گزارش فوري به مرکز نمونه گیري یا ستاد شهرستان

  نوزادروزگی نوزاد  و ثبت تاریخ مراجعه در پرونده  120راهنمایی و توصیه براي انجام آزمایش تایید در 

  روزگی نوزاد 120انجام آزمایش تایید  در بیمارستان منتخب  مرکز استان در 

روز  5تا  3 غربالگريمراجعه جهت 

 بعد از تولد 

 از پاشنه پا تهیه نمونه خون در مرکز نمونه گیري

 ثبت نام نوزاد و اخذ اطالعات و تکمیل فرم هاي مخصوص

خروج از 

  برنامه

 G6PDآیا کمبود 

  دارد؟ 

  ارسال نمونه تهیه شده بر روي کاغذ فیلتر به آزمایشگاه منتخب مرکز استان 

ادامه مراقبت طبی در صورت بروز مشکل و مراجعه بیمار و ثبت 

وقایع در فرم مراجعات دوره اي به بیمارستان منتخب شهرستان و در 

 بیمارستان منتخب استان صورت لزوم ارجاع وي به



  

 

 تائید شده درنوزادان زنده متولد شده  G6PD difشناسائی وتشخیص .1

   

  100*کل موارد غربالگري شده تعداد / تعداد موارد شناسایی و تایید شده مبتال              

         

  

  شده تائید G6PD dif کنترل و مراقبت.2

  

  100*شده  شناسایی تعداد کل موارد / مبتال مراقبت و کنترل شده تعداد موارد 

  

  
  

  

  :   برنامه   شاخص هاي 



 

  

  غربالگريمراکز ایش ازپ

  پایش از مرکز بهداشت شهرستان

   فوکال پوینت برنامهپایش از 

  زمایشگاهپایش از آ

  

  

 

•  •  

•  

فرم ها چك ليست

دستورالعمل
آخرين 
وضعيت

  :   برنامه   نحوه پایش 

G6PD_1.pdf


