
 
 
 

از  یکیهمکارانمان در  شنیده ایم. با توجه به اهمیت موضوع مشاوره ژنتیک،آنرا  ادیاست که ز یکلمه ا مشاوره ژنتیک

 این موضوع در قالب این مقاله پرداخته اند. یبه بررس (رصد یولوژیپاتوب شگاهیتهران )آزما یشگهایآزما نیمجهزتر

پردازد. مشاوره ژنتیک به های ژنتیک میاریدر مشاوره ژنتیک، پزشک متخصص ژنتیک به بررسی اختالالت مرتبط با بیم

ها فرد مبتال به بیماری ج فامیلی دارند یا در خانواده آنافرادی که قصد ازدواج دارند به خصوص افرادی که قصد ازدوا

تواند قبل از ازدواج، قبل یا حین بارداری صورت گیرد تا ازطریق آن شود. مشاوره ژنتیک میمیدارد توصیه ژنتیکی وجود 

 ود.مبتال به بیماری ژنتیکی پیشگیری ش از تولد کودک

باشد تا به شناسایی اختالالت شرح حال و رسم شجره خانوادگی می دهد گرفتناولین اقدامی که یک مشاور ژنتیک انجام می

. در مرحله بعدی پزشک مشاوره ژنتیک ممکن است، رث ژنتیکی مراجعه کنندگان بپردازدفتن الگوی تواژنتیکی و یا

های مهمی در کاهش خطر انتقال بیماری نقش هاه آنها پیشنهاد کند. این آزمایشهای ژنتیکی پیش از ازدواج را بآزمایش

 ژنتیکی ارثی از والدین به فرزندان دارند. 

های کند بلکه راهکارگیرد و یا تصمیمی را به آنها تحمیل نمیک هیچگاه به جای افراد تصمیم نمینتیبا این حال پزشک ژ

 بتوانند تصمیم درست را اتخاد کنند.مشاوره شوندگان کند تا مناسب را به آنها پیشنهاد می

های فامیلی ازدواج ذهنی در هایگیمعلولیت ها و عقب ماند ،نابینایی ،میزان بروز بیماری های ژنتیکی از جمله ناشنوایی

باشد. هر چند در برخی از درصد می 40تا  38امیلی در ایران های فباشد. میانگین ازدواجهای غیرفامیلی میدو برابر ازدواج

سیستان و  جنوبی،ت عمومی در استان های رسد. به صوردرصد هم می 70ازدواج فامیلی به  روستاهای ایران میانگین

ریب درون همسری کرمان و کرمانشاه میانگین ازدواج فامیلی بسیار باال است. عالوه بر این در ایران ض ،لرستان ،بلوچستان

که قصد ازدواج دارند دارای پدربزرگ و مادربزرگ مشترک  یعنی عالوه بر اینکه دو فرد مشاوره شوندهباشد. هم بسیار باال می

 دیگر رابطه خویشاوندی دارند.یک ها نیز باآنمادربزرگ  و زرگپدرب خود ،هستند

درصد می باشد که  185/0د. ضریب درون همسری در ایران شووذ یک ژن در آن خانواده بیشتر میبنابراین ضریب نف

اساس باالست. برک ارثی در ایران بسیار عددی بسیار بزرگ است. بنابراین مشاهده می کنیم که میزان اختالالت متابولی

 های فامیلی مشاوره ژنتیک صورت پذیرد. پیش از ازدواجشود که حتما  دسترس توصیه میاین اطالعات در

فوق، چه کسانی به مشاوره ژنتیک احتیاج دارند؟ در طول مشاوره ژنتیک چه اتفاقی می افتد؟ پیش  توجه به مطالب با

همراه باشید تا در ادامه به بررسی تمام این شبکه آزمایشگاهی رصد  دربا ما  و ....  آگهی بیماریهای ژنتیک چگونه است؟

 سواالت بپردازیم:

 



 
 

 چه کسانی به مشاوره ژنتیک احتیاج دارند؟ 

که ممکن  یلیبهره مند شوند. دال کیهستند ممکن است از مشاوره ژنت یارث یماریب کیکه نگران  ییخانواده ها ای افراد

 ارجاع شود عبارتند از: ک،یمشاور ژنت کیفرد به  کیاست 

 یسرطان ارث ای یاختالل کروموزوم ،ینقص مادرزاد ،یکیژنت یماریب کی یخانوادگ ای یشخص سابقه. 

  به دنیا آوردن نوزاد مرده ای ،یی، مرده زانیسقط جنچند مرتبه  ای دوسابقه 

  رشد. ریتاخ ای یذهن یناتوان ،یشناخته شده، نقص مادرزاد یاختالل ارث کیبا  یکودکداشتن 

 بعد از آن باردار شود. ای یسالگ 35قصد دارد در سن  ایکه باردار است  یزن 

 است. یکروموزوم ای یکیژنت یماریب کی که نشان دهنده یعیرطبیغ شیآزما جینتا 

 فرد. کی یقوم نهیشیخاص بر اساس پ یکیاختالل ژنت کیانتقال  ایخطر ابتال  شیافزا 

 زدواج فامیلیا 

 است. کیژنت اتشیآزماانجام  یبرا یریگ میتصم ندیاز فرآ یبخش مهم کیژنت مشاوره

 افتد؟ یم یچه اتفاق کیدر طول مشاوره ژنت

مراجعه کننده پاسخ خاص  یها یو به سواالت و نگران ،دهد یرا ارائه م یاطالعات کیژنت مشاورههمان طور که گفته شد، 

در مورد سابقه  کیمتخصص ژنت کیاست،  یکیجزء ژنت کی یدارا یماریب کی ایآ نکهیا نییکمک به تع ی. برامیدهد

 نهیممکن است معا نیهمچن کی. متخصص ژنتجمع آوری میکندمفصل  یخانوادگ خچهیتار کیپرسد و  یفرد م یپزشک

 کند. هیمناسب را توص یپزشک یها شیانجام دهد و آزما یکیزیف

بودن  ینحوه ارث ص،یدر مورد تشخ یاطالعات کیداده شود، متخصص ژنت صیتشخ یدر فرد یکیژنت یماریب کی اگر

 .دهدیو درمان ارائه م شیآزما یهانهیو گز ندهیآ یهابه نسل یماریب نیشانس انتقال ا ،یماریب

 موارد را انجام خواهد داد: نیا کیمتخصص ژنت کیمشاوره،  کیطول  در

 یپزشک دهیچیو انتقال اطالعات پ ریتفس. 

 ردیخود بگ یبارور یها نهیو گز در مورد مراقبت ها یآگاهانه و مستقل ماتیتا تصم کمک کردن به مراجعه کننده. 

 میگذاردهر فرد احترام  یسنت ها و احساسات فرد د،یعقا به. 

 تواند: ینم کیمتخصص ژنت کی

 ردیرا بگ میکدام تصم دیینفر بگو کی به. 

 



 
 

 دنداشتن اجبار کن ایو شوهر را در مورد بچه دار شدن  زن. 

 دهد. انیبه آن پا ایخود ادامه دهد  یزن به باردار کیکه  دکن هیتوص 

 ست؟یچ یکیژنت یماریب کی یآگه شیپ

 یآگه شیبه پ پزشککه  یآن است. هنگام جهیو نتبیماری مدت  ،یشامل دوره احتمال یکیژنت یماریب کی یآگه شیپ

مادام  یکیژنت یها یماریحال، اکثر ب نیباشند. با ا زین یشانس بهبود یکنند، ممکن است به معنا یاشاره م یماریب کی

 شوند. یم تیریدرمان، مد یالعمر هستند و به جا

 دارد که عبارتند از: یمختلف یجنبه ها یماریب یآگه شیپ

 (یبه زندگ دیاختالل چقدر است )ام نیزنده ماندن فرد مبتال به ا احتمال 

 داریدر طول زمان پا ای( ی)و با چه سرعت شوندیبدتر م ایآ نکهیو ا شوندیم جادیا یها چه زمانو نشانه عالئم 

 هستند

 روزانه یها تیمانند استقالل در فعال ،یزندگ تیفیک 

  بیماری بالقوهعوارض 

 یدارد. گاه یخاص فرد بستگ یو عالئم و نشانه ها صیاز جمله تشخ یادیبه عوامل ز یکیژنت یماریب کی یآگه شیپ

و  ریس ن،یبدهد. عالوه بر ا یآگه شیپ یبرا ییتواند سرنخ ها یمرتبط، در صورت شناخته شدن، م یکیژنت انتیاوقات وار

 یهایماریب یآگهشیدارد. پ یبستگ یتیریمد یکردهایو رو ماندر یبه در دسترس بودن و اثربخش یماریب کی جهینت

فرد ناشناخته باشد، ممکن  صیاند. اگر تشخشده ییاز افراد مبتال شناسا یتعداد کم رایدشوار باشد، ز تواندینادر م اریبس

 باشد. رممکنیغ ایدشوار  زین یآگه شیاست پ

 یتنوع احتماال  ناش نی. امتفاوت است کامال یماریافراد مبتال به همان ب نیدر ب یاغلب حت یکیاختالالت ژنت یآگه شیپ

از  یاز آنها ممکن است دشوار باشد. برخ یاریبس ییاست که شناسا یزندگ وهیو ش یطیمح ،یکیاز عوامل ژنت یبیاز ترک

 نیناسازگار است. ا عادی یاست که با زندگ دیشد یشود که به حد یم یو رشد یمباعث مشکالت جس یکیاختالالت ژنت

مدت  ای دیایب ایممکن است نوزاد مبتال مرده به دن ایشود  دهید بیآس نیجن ای نیممکن است باعث سقط جن طیشرا

کنند اما به  یزندگ یرگسالبز ای یدارند ممکن است تا دوران کودک یکمتر عالئمکه  ی. افرادردیپس از تولد بم یکوتاه

و  یعیممکن است با طول عمر طب ترفیخف عالئممربوط به اختالل آنها، طول عمر آنها کوتاه شده است. مشکالت  لیدل

 مرتبط باشد. یترکممشکالت 

دوره  کیاختالل  نیکه ا ستیکه احتمال دارد، اما مطمئن ن یمعن نیبر اساس احتمال است، به ا یماریب کی یآگه شیپ

تواند  یاست. او مخاص  یکیژنت تیوضع یآگه شیاطالعات در مورد پ یمنبع برا نیبهتر پزشکخاص را دنبال کند. 

 ارائه دهد. یآگه شیرا از پ نیتخم نیتر قیکند تا دق یابیرا ارز و نشانه ها ئمو عال یپزشک خچهیتار



 
 

 د؟نشو یداده م صیچگونه تشخ یکیژنت بیماریهای

 صیبه تشخ یغربالگر شیآزما جیبر اساس نتا ایفرد  یو سابقه خانوادگ یکیزیف یها یژگیممکن است بر اساس و پزشک

 .مشکوک شود یکیژنت یماریب کی

 یکردهایکنند. رو یاستفاده م یکیژنت یها یماریب صیتشخ یاست که پزشکان برا یابزار نیاز چند یکی کیژنت شیآزما

 :عبارتند از یکیژنت صیتشخ

را  یکیاختالل ژنت کی صیتواند تشخ یصورت، م زیمتما یها یژگیمانند و ،یکیزیف یها یژگیاز و ی: برخیکیزیف نهیمعا

مانند  ییها یریدهد که ممکن است شامل اندازه گ یکامل انجام م یکیزیف نهیمعا کی کیمتخصص ژنت کینشان دهد. 

 ستمیس ناتیمانند معا یتخصص ناتیممکن است معا طیو پاها باشد. بسته به شرا اچشم ها و طول بازوه نیفاصله ب ،دور سر

 یاسکن توموگراف کس،یاز جمله اشعه ا یربرداریممکن است از مطالعات تصو نیانجام شود. پزشک همچنچشم  ای یعصب

 .داخل بدن استفاده کند یاختارهاس بررسی یبرا (MRI) یسیرزونانس مغناط یربرداریتصو ای (CT) یوتریکامپ

 یبرا ییتواند سرنخ ها یگردد، م یفرد، که اغلب به زمان تولد برم ی: اطالعات مربوط به سالمتیشخص یپزشک سابقه

و  مارستانیشدن در ب ی، بستربیماریهای قبلیشامل مسائل مربوط به  یشخص یارائه دهد. سابقه پزشک یکیژنت صیتشخ

 .است که قبال انجام شده است یکیژنت ای یپزشک شیهر آزما جیها، داروها و نتا یها، آلرژ یجراح

 یاغلب در خانواده ها وجود دارد، اطالعات مربوط به سالمت اعضا یکیژنت طیکه شرا ییسالمت خانواده: از آنجا سابقه

سالمت  طیدر مورد شرا کیمشاور ژنت ایپزشک  کیاختالالت باشد.  نیا صیتشخ یبرا یاتیح یتواند ابزار یخانواده م

در مورد  ییتواند سرنخ ها یاطالعات م نیکند. ا یفرد سؤال م کیدورتر  نخواهر و برادر، فرزندان و احتماال  بستگا ن،یوالد

 .خانواده ارائه دهد کیدر  یکیژنت یماریب کی یوراثت یو الگو صیتشخ

 یژنوم ای یکیژنت ییایمیوشیو ب یکروموزوم ،یمولکول شاتیاز آزما یکیاختالالت ژنت صیتشخ ی: برایکیژنت شاتیآزما

به  توانندیم زین کنندیم یریگاز مواد را در خون و ادرار اندازه یکه سطوح برخ ییهاشیآزما ریشود. سا یاستفاده م

 .کنندکمک  صیتشخ

 شیآزما طیاز شرا یحال، برخ نیدر دسترس است. با ا یکیژنت طیاز شرا یاریبس یدر حال حاضر برا کیژنت شیآزما

 یتوال نییموارد، تع نینشده است. در ا جادیا یشیهنوز آزما ایناشناخته است  یماریب نیا یکیلت ژنتع ایندارند.  یکیژنت

ذکر شده در  یکردهایاز رو یبیترک ن،یمسئول شود. عالوه بر ا یکیتژن انتیوار یابیکل ژنوم ممکن است منجر به مکان 

ذکر شده در باال  یدر دسترس باشد، ابزارها یکیژنت شیکه آزما یزمان یاستفاده شود. حت صیتشخ یباال ممکن است برا

 یکیژنت یهاشیاآزم نیتر( و انتخاب مناسبشودیشناخته م یافتراق صیمحدود کردن احتماالت )که به عنوان تشخ یبرا

 .شوندیاستفاده م یریگیپ یبرا



 
 

 

 یژگیبسته به زمان ظاهر شدن و ،یریاز قبل از تولد تا پ ،یاز زندگ یتوان در هر زمان یرا م یکیاختالل ژنت کی صیتشخ

تحت خانواده  یاعضا ریسا اینشان دهد که آ تواندیم صحیح صیتشخانجام داد.  ش،یو در دسترس بودن آزما یماریب یها

 یماریب کی یبرا یدرمان چیکه ه یزمان ی. حتقرار دارند؟در معرض خطر ابتال به آن  ای هستنداختالل خاص  کی ریثتأ

کمک  ادارند و ممکن است به آنه یتواند به افراد کمک کند تا بدانند چه انتظار یم صیتشخ ست،یخاص در دسترس ن

 .کنند ییرا شناسا یتیحما دیکند منابع مف

 شوند؟ یم تیریمد ایچگونه درمان  یکیژنت بیماری های

اختالالت  نیا جه،یاست که اساسا  در هر سلول بدن وجود دارد. در نت یژن راتییاز تغ یناش یکیاز اختالالت ژنت یاریبس

 ییکردهایحال، ممکن است رو نی. با استندیو اکثر آنها قابل درمان ن گذارندیم ریبدن تأث یهاستمیاز س یاریاغلب بر بس

 مرتبط وجود داشته باشد. یهااز عالئم و نشانه یبرخ تیریمد ایدرمان  یبرا

خاص  یهامیآنز دیاست که تول یکیژنت راتییاز تغ یکه ناش سم،یمتابول یذات یبه نام خطاها یکیژنت طیاز شرا یگروه یبرا

است که از دست رفته است. محدود  یخاص میآنز ینیگزیجا ای ییغذا میرژ راتییشامل تغ یها گاهدرمان کند،یرا مختل م

کمک  شوند،یم هیتجز میکه معموال  توسط آنز یاز تجمع مواد سم یریجلوگ هب تواندیم ییغذا میمواد در رژ یکردن برخ

عالئم  تیریمد یها برادرمان نیکمک کند. ا میتواند به جبران کمبود آنز یم میآنز ینیگزیموارد، درمان جا یکند. در برخ

 یذات یخطا کیمثال از  کیکنند.  کمک یاز عوارض بعد یریو ممکن است به جلوگ شوندیموجود استفاده م یهاو نشانه

 ( است.PKU) یکتونور لیفن سم،یمتابول

 یاختالل طراح نیخاص مرتبط با ا یهابهبود عالئم و نشانه یبرا تیریدرمان و مد یهایاستراتژ ،یکیژنت طیشرا ریسا یبرا

اختالل  کیفرد اختصاص دارد. به عنوان مثال،  یسالمت یازهایبر اساس اختالل متفاوت است و به ن کردهایرو نیاند. اشده

سلول  لیکه با تشک یطیقلب درمان شود. شرا وندیپ اینقص  میترم یبرا یجراح اممکن است ب یبمرتبط با نقص قل یکیژنت

مغز استخوان درمان  وندیتوانند با پ یاوقات م یشکل، گاه یسلول داس یماریشوند، مانند ب یمشخص م وبیمع یخون یها

انجام شود،  یزندگ لیدر اوا اگررا فراهم کند و  یعیطب یخون یسلول ها لیتواند امکان تشک یمغز استخوان م وندیشوند. پ

 کمک کند. ندهیعوارض آ ریدرد و سا یاز دوره ها یریممکن است به جلوگ

شناخته  یاز نمونه ها یکیاز سرطان، مرتبط است.  یمانند انواع خاص نده،یدر آخطر  شیبا افزا یکیژنت راتییتغ یبرخ

 یممکن است شامل غربالگر تیریاست. مد BRCA2و  BRCA1 یمربوط به جهش در ژن ها یشده سرطان پستان خانوادگ

 شدن را دارند. یخطر سرطان نیشتریباشد که ب ییبرداشتن بافت ها یبرا رانهیشگیپ یجراح ایسرطان مکرر 

 



 
 

 

 نیموارد، ا نیدتریناسازگار باشد. در شدعادی  یشود که با زندگجدی ممکن است باعث بروز مشکالت  یکیژنت اختالالت

 اینوزادان مبتال ممکن است مرده به دن گر،یشود. در موارد د دهید بیآس نیجن ای نیممکن است باعث سقط جن طیشرا

در دسترس است، متخصصان  دیشد یکیژنت طیشرا نیا یبرا یکم یهان. اگرچه درمارندیپس از تولد بم یاندک ای ندیایب

 فرد مبتال ارائه دهند. یرا برا یکیمکان یتنفس یهاکمک ایدرد  نیمانند تسک یتیحما یهامراقبت توانندیم اغلب

حال، چند اختالل  نیدهند. با ا ینم رییرا تغ یا نهیزم یکیجهش ژنت ،یکیاختالالت ژنت یبرا یدرمان یها یاستراتژ اکثر

 است.  یماریب کیدرمان  ای یریشگیپ یفرد برا یژن ها رییشامل تغ یتجرب کیتکن نیدرمان شده است. ا یبا ژن درمان
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