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اهداف آموزشی
امید است خوانندگان محترم پس از مطالعه:
اهمیت انجام مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج را بیان کنند.
علل اختاللهای ژنتیک را بیان کنند.
مراحل انجام مشاوره ژنتیک را توضیح دهند.
هدف از انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج را توضیح دهند.
مشاوره ژنتیک را تعریف کنند.

مقدمه
قرآن کریم میفرماید« :از نشانههای قدرت و رحمت خدا
این است که همسران شما را از جنس شما آفرید تا در کنار
آنها احساس آرامش کنید و میان شما محبت و رحمت قرار
داد .به تحقیق در این نکته نشانههایی است برای آنها که
میاندیشند».
خانواده واحد تشکیل دهنده جامعه اسالمی است و ازدواج
زیربنای این واحد است .افزایش آ گاهی زوجها پیش از ازدواج
و در آستانه ازدواج از اقدامهای بسیار مهم برای تقویت بنیان
خانواده است .آموزش و مشاورههای هنگام ازدواج فرصتی
مناسب است برای مطر حکردن مطالب الزم در زمینههای
مختلف ارتباط زوجها با محور قراردادن سالمت در ابعاد
مختلف جسمی ،ذهنی ،اجتماعی و معنوی و بیان مسایل
سالمت باروری که بر عقیده و رفتار جوانان در آستانه ازدواج
تأثیرگذار است.

مشاوره
در هر  8دقیقه یک نوزاد معلول به دنیا میآید .تولد یک
نوزاد معلول در خانوادهها هزینههای گزافی را بر خانواده و
جامعه تحمیل میکند و آرامش و سالمت خانوادهها را به
خطر میاندازد ،با توجه به این که همیشه پیشگیری مقدم
بر درمان است و هزینه کمتری نیز دارد ،انجام مشاوره ژنتیک
قبل از ازدواج اقدامی مؤثر برای ارتقای سطح سالمت و تحکیم
بنیان خانواده است.
تا کنون حدود  16هزار بیماری ژنتیکی شناخته شدهاست.
بیماریهای ژنتیکی در کشورها و مناطق مختلف تنوع
گستردهای داشته و در کشور ما نیز به علت تعدد ازدواجهای
فامیلی و قومی از شیوع بسیار باالیی برخوردار است .در نتیجه
مشاورهژنتیکیبهعنوانیکیاز اولویتهایجامعهمطرحاست.
مشاوره ژنتیک چیست؟
مشاوره ژنتیک در واقع شاخهای از ژنتیک پزشکی است که
به بررسی احتمال بروز بیماریهای ژنتیکی و ارایه راهکارهای
مناسب جهت جلوگیری از تکرار بیماری با هدف آینده و نسلی
سالم میپردازد.
ازدواج هر دو فرد غیر فامیل نیز احتمال خطری در حدود  2تا 3
درصد دارد .این احتمال در ازدواج با خویشاوندان ،باالتر بوده
و برحسب درجه خویشاوندی متفاوت است .ا گر چه بیشتر
متخصصان ژنتیک به شرط وجود سابقه خانوادگی عاری از
بیماریهای وراثتی ،برای ازدواج خویشاوند درجه سه به باال
مانعی نمیبینند ولی تاحد امکان ،بهتر است قبل از ازدواج
در هر مورد با متخصص ژنتیک مشورت شود .از اصلیترین
اهداف مشاوره ژنتیک ،مشخصکردن خطر ابتال یا تکرار یک
بیماری ارثی در هر حاملگی است.
مشاوره ژنتیک شامل تالش فرد یا افراد آموزشدیده در
جهات زیر است:
 .1تفهیم واقعیتهای پزشکی شامل تشخیص ،سیر بیماری و
درمانهای در دسترس
 .2تعیین نقش توارث در ایجاد بیماری و تعیین احتمال بروز
دوباره آن
 .3فهم راههای مختلف برخورد با احتمال بروز بیماری
 .4گرفتن تصمیم مناسب با در نظرگرفتن احتمال بروز بیماری،
ارزشها و معیارهای اخالقی خانواده
 .5کمک به اعضای خانواده درگیر بیماری برای تطابق با مسأله

هدف از مشاوره ژنتیکی
کمک به شناخت بهتر بیماری ژنتیکی ،نشانهها و روشهای
تشخیصی ،پیشبینی و کنترل بهتر نشانههای بیماری
جلوگیری از ابتال یا تکرار بیماری
پیشنهاد راهکارهای مناسب مانند تشخیص پیش ازتولد
منطبق بر اصول ،ارزشها واعتقادات خانواده
علل اختاللهای ژنتیکی
 .1نقایــص ژنــی :در ایــن بیماریهــا ،اختاللهــای ژنتیکــی از
طریــق بــه ارث رســیدن یــک ژن معیــوب از پــدر  ،مــادر یــا هــر
دو بــه وقــوع میپیونــدد .ماننــد کــم خونــی داســی شــکل،
هموفیلــی ،کوررنگــی.
 .2اختاللهــای کروموزومــی :ایــن بیماریهــای ژنتیکــی
بــه علــت اختــال در ســاختمان یــا تعــداد کروموزمهــا ایجــاد
میشــوند .شــایعترین اختــال کروموزومــی ســندرم داون یــا
منگولیســم اســت .بــا افزایــش ســن مــادر  ،احتمــال ایــن اختــال
بیشــتر میشــود ،بــه طــوری کــه در یــک خانــم  ۲۰ســاله احتمــال
بــه دنیــا آوردن فرزنــد مبتــا به منگولیســم حــدود یــک در  ۲۰۰۰و
در خانــم  ۴۰ســاله یــک در  ۱۰۰اســت.
تفاوت بین اختالل ژنتیکی و اختالل مادرزادی
اختالل ژنتیک ،یک ناتوانی است که به علت تغییر یا ایجاد
فرم غیرطبیعی در قسمتی از یک ژن یا همه آن اتفاق میافتد.
اختاللهای ژنتیکی میتوانند به سایر اعضای خانواده از
طریق ارث منتقل شوند.
اختالل مادرزادی نیز یک ناتوانی است که به طور مادرزادی و
از دوران داخل رحمی شروع میشود و نوزاد با بیماری ،اختالل
و ناهنجاری متولد میشود که میتواند ژنتیکی یا ا کتسابی
باشد.
مرکز مشاوره ژنتیک
مرکزی است که در آن خدمات مشاوره ژنتیک با حضور پزشک
متخصص یا پزشک عمومی و کارشناسی که دوره آموزشی
مشاوره ژنتیک را گذراندهاند ،ارایه میشود .در صورت نیاز به
انجام دادن آزمایشهای تخصصی مراجعان به آزمایشگاههای
معتبر معرفی میشوند تا پس از آماده شدن جواب آزمایشها
توصیههای الزم و نهایی به وسیله مشاور ژنتیک مرکز به
مراجعان ارایه شود.
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چه کسانی باید برای مشاوره ژنتیک مراجعه کنند؟
مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج ،قبل از بارداری ،در دوران بارداری
و برای افراد دارای فرزند مبتال و بیماریهایی با بروز دیررس
(سرطانهای فامیلی ،بیماریهای تخریبکننده اعصاب و)...
در موارد ذیل توصیه میشود:
نگرانی از خطر بروز مکرر یك بیماری فامیلی
افرادی که قصد ازدواج فامیلی دارند.
ممکن است زوج مراجعهکننده حتی فامیل نباشند ولی در
خانواده آنها کودک یا فردی با معلولیت و اختالل ژنتیکی
وجود داشته باشد.
سابقه عقب ماندگی ذهنی در خانواده یا بستگان نزدیك
كوتولگی و اختالل رشد یا افرادی که در خانواده خود دچار
این گونه نقایص هستند.
سابقه اختاللهای سوختوساز مواد در افراد خانواده مانند
بیماری فنیل كتونوری
حاملگی در سنین باالتر از  35سال
بیماریهای عصبی مزمن ،سرطان ،دیابت و بیماریهای
قلبی در فرد یا افراد خانواده
كسب اطمینان از ناقل نبودن یك بیماری ژنتیكی شایع در
جمعیت (مثل تاالسمی ،هموفیلی ،كم خونی داسی شكل و)...
تشخیص ،تقاضا و احساس نیاز فرد برای انجام مشاوره

پیشنهادها
ادغام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در مراقبتهای اولیه
بهداشتی
آموزش مشاوره ژنتیک به همکاران بهداشتی درمانی و
بهورزان به عنوان گامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت جامعه
منابع
 .1ازدواج و مبانی اسالمی روابط عاطفی و اجتماعی ،روابط
زناشویی ،باروری سالم ،وزارت بهداشت درمان وآموزش
پزشکی معاونت بهداشت ،دفتر سالمت جمعیت ،خانواده و
مدارس اداره باروری سالم
 .2اصول پایه مشاوره ژنتیک برای کارشناسان نظام سالمت،
دکتر پانته آ ایزدی ،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
معاونت بهداشتی ،مرکز مدیریت بیماریهای غیروا گیر ،اداره
ژنتیک
 .3نشریات کلینیک مشاوره ژنتیک مرکز تحقیقات ژنومیک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .4سازمان جهانی بهداشت ،مترجم :دکتر اشرف سموات
.5دستورالعمل کشوریژنتیکاجتماعیویرایشخردادسال94
 .6کتابچه مشاوره ژنتیک سالمتی وخانواده مخصوص بهورزان
تهیه شده توسط مرکز مشاوره ژنتیک جهاد دانشگاهی مشهد

مدارک الزم برای مشاوره ژنتیک
اطالعات کامل پزشکی از افراد خانواده درجه اول ،دوم و سوم
همه مدارک پزشکی و آزمایشهای انجام شده مربوط به
افرادی که قصد مشاوره ژنتیک دارند
اطالعات کامل پرونده پزشکی و نام بیماری افراد مبتال به
بیماری در خانواده
نتیجهگیری
ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت موض ــوع و تأثی ــر آن ب ــر س ــامت خان ــواده
و جامع ــه ،به ــورزان ب ــه اف ــرادی ک ــه قص ــد ازدواج دارن ــد و ب ــا
تأ کی ــد بیش ــتر ب ــه اف ــرادی ک ــه در خان ــواده آن ــان اف ــراد مبت ــا ب ــه
بیماریه ــای ارث ــی وج ــود دارن ــد و نی ــز کس ــانی ک ــه در انتظ ــار
فرزن ــد هس ــتند ی ــا نگ ــران تک ــرار ی ــک بیم ــاری ارث ــی در خان ــواده
هس ــتند ،توصی ــه کنن ــد ب ــه مش ــاور ژنتی ــک مراجع ــه کنن ــد و
بهتری ــن زم ــان ب ــرای انج ــام مش ــاوره ژنتی ــک قب ــل از ازدواج
اس ــت.

74

بهـ ــورز| به این موضوع امتیـــاز دهید (  1تا  | )100کد موضــوع  | SMS 30007273010001 | 94216نحوه امتـیاز دهی :امتیاز-شماره مقاله:مثال:
ا گر امتــیاز شـما  80باشد 94216-80

