
  ؟ مشاوره ژنتیک چیست

ذھن  در  سوال  این  و  باشد  می  مطرح  بسیار  ژنتیک  مشاوره  عبارت  سالمت  حوزه  در  امروزه 
کھ چھ کسانی و در  است    تر این  سوال  مھمآید کھ اھمیت مشاوره ژنتیک چیست.    یش میپعموم  

سوال این  بھ  جواب  برای  کنند.  استفاده  آن  از  باید  زمانی  است    چھ  الزم  ابتدا  آمار  ھا  یک  کھ 
  با ما ھمراه باشید.  ھا و بیماری ھای ژنتیکی بدانیم. حدودی از ناھجاری

  

  اھمیت مشاوره ژنتیک  

اھمیت علم ژنتیک بھ عنوان قلب تبنده دانش پزشکی در بھداشت، درمان، سالمتی و رفاه    هامروز 
بر توارث    ژنتیک انسانی علم بررسی قوانین حاکم  .جامعھ بشری بر صاحب نظران پوشیده نیست

این اصول و  ست. ژنتیک پزشکی رشتھ ای است کھ بھ کاربرد  ا  ھا  خصوصیات و ویژگی انسان
تشخیص در  پزشکی  بیماریقواعد  درمان  و  پیشگیری  پردازد.   ،  می  ژنتیک  ھا  یند  آ فر مشاوره 

خانواده و  افراد  توجیھ  و  آموزش  بھمشاوره،  ابتال  معرض  در  یا  مبتال  ڗنتیکی  ھای  و   اختالالت 
ژنتیک   ھا توسط مشاور ژنتیک است. این فرایند توسط متخصصینسازی جسمی و روانی آنآماده

  .گیردانجام می پزشکی

بارداری  ۵٠تا    ۴٠در   اول  ماھھ  سھ  خودی  بھ  خود  ھای  سقط  ھمھ  ناھنجاری    ،درصد  یک 
  درصد تمام بارداری ھا از لحاظ کوروموزومی غیر طبیعی   ١٠. حداقل  وجود داردوموزومی  کر

باشند داشت    کھ   می  توجھ  بھ  باید  مربوط  درصد  استاین  شده  شناختھ  ھای  تمام    .حاملگی  از 
باشنددارای یک ندرصد    ٣نوزادان   ھا    آندرصد    ۵٠کھ حداقل    اھنجاری عمده مادر زادی می 
کل    درصد  ۵٠ھای ژنتیکی مسئول    . بیماریتوسط عوامل ژنتیکی ایجاد شده اندیا نسبتا   منحصرا  
ھ  کودکی نابینایی  و    ۵٠،  ای  کودکی  ھای  ناشنوایی  کل  مشکالت    ۵٠درصد  موارد  کل  درصد 

  یادگیری ھستند.  

  و   کولون ھای پستان،    شایع مانند سرطان  ھای  درصد سرطان  ١٠تا    ۵در دوران بزرگسالی بین  
دارای یک جزء   بیماری توارثی قوی ھستندتخمدان  نقش عوامل ژنتیکی در  با در نظر گرفتن   .  

ن درصد جمعیت بزرگساالن مس  ۵٠تخمین زده می شود کھ بیش از    ،عروقی و سرطان-ھای قلبی 
شورھای پیشرفتھ دارای یک مشکل مشخص ژنتیکی ھستند. بنابراین ژنتیک و ناھنجارھای  در ک

حوزه ھای    ژنتیک می تواند در  ه مشاوردر علم پزشکی امروز بازی می کند.  ژنتیکی نقش مھمی  
ھا و حتی    یش بینی آینده یک بیماری مانند سرطانپمان و  شخیص، درت  ، متفاوت اعم از پیشگیری



  ه مک کننددر مورد تاثیر یک دارو در روند یک بیماری با استفاده از آزمایشات مختلف ژنتیکی ک
  د.باش

  

  داری ربااز مشاوره ژنتیک قبل 

ھاییکی   دغدغھ  کھ    ، زوجین  مھم  از  است  این  بر  عموم  تصور  است.  سالم  فرزندان  نقش  تولد 
یش  پیش از ازدواج و  پ  ه رکھ مشاو   . در حالیھای خویشاوندی مھم است  تنھا در ازدواج  ه مشاور

در فرد غریبھ با وجود سالم    چھ بسا کھ   ، میل ھم توصیھ می گرددفااز بارداری بھ زوجین غیر  
لل معیوب بھ فرزند خود آ  ھاد و اگر ھر دو آنص ژنتیکی واحد باشد حامل یک نقبودن، می توان

با توجھ بھ پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینھ    ، دننل کمنتق بیمار متولد خواھد شد کھ  آن فرزند 
بیماری   ،ژنتیک قابل    این  بھ راحتی  قابل  ھا  اوقات  گاھی  و  بینی  ھستپیش  خانواده  نپیشگیری  د. 

  ا امروزه ب   ند سالم ھستند، واستار داشتن فرز ند و خ کھ دارای یک فرزند معیوب و بیمار ھست  ھایی 
افرادی کھ در  . ھم چنین ند صاحب فرزند سالم شوندژنتیک  و آزمایشات ژنتیکی می توان ه مشا ور

لیک  ھای متابو  ناشنوایی و بیماریتوان ذھنی، نابینایی،  کم  نواده ھای خود دارای افراد معلول،  خا
می توانند با کمک مشاوره ژنتیک از  فرزند آوری آنھا می گردد،    مانع  موارد  این  وھستند  و غیره  

و این شعار کھ پیشگیری بھتر از درمان است با کمک  نعمت داشتن فرزندان سالم بھره مند گردند  
  علم ژنتیک تا حد زیادی محقق گردیده است. 

  

  داری ربا حیندر مشاوره ژنتیک 

توانوالدینی   بارداری نگران سالمن جنین خود ھستند می  با  نکھ در حین  ھای    استفاده از تست د 
بھ آنھا توصیھ می گردد در خانواده    از این نگرانی رھایی یابند.  ، ژنتیکی الزم کھ توسط مشاور 

ھای شدید ھستند و افراد نگرانند کھ آیا خود آنھا ھم    کھ دارای سابقھ سرطان و یا بیمارینیز  ھایی  
بیماری بھ نسل بعد از آنھا بھ    قال اینانتاحتمال   یا   و ممکن است در آینده بھ آن بیماری مبتال گردند 

کھ    ی زوجین  ھم می توانند از خدمات مشاوره ژنتیک بھره مند گردند. در ضمن   چھ صورت است 
ژنتیک    هد از مشاور نھمھ افرادی ھستند کھ می توان  ،زوجین دارای سقط مکررو    ھستند  نا بارور

  .  استفاده کنند و در صورت نیاز بھ کمک آزمایشات ژنتیکی برای حل مشکل خود

  



  و بیماری ھامشاوره ژنتیک  

جا مختصر    اید و یا خوانده اید و در اینه  احتماال درمورد پزشکی شخص محور مطالبی را شنید
روزه مشخص  ام  .ژنتیک در این حیطھ ھم مشخص گردد  ه وراشاره ای خواھیم داشت تا نقش مشا

بیماری   بھ درمان ھای خاص    ،خاص و مشابھ مانند سرطانشده کھ بھ عنوان مثال افراد با یک 
بھ  یکی    ، مثل نوعی سرطان خوننفر با یک سرطان مشخص  دو    ھمثال ب  .پاسخ متفاوت می دھند

بھ  و بیماری اش رو    هپاسخ نداد  بود می یابد و دیگری بھ ھمان داروپاسخ خوب می دھد و بھدارو  
کھ در    و این  رو دابھ  پاسخ  در  وخامت می رود کھ این اتفاق مرتبط بھ تفاوت ژنتیکی این دو فرد  

  ه با کمک مشاور   توجھ داشتھ باشید  .دمی باش  ، جھش ژنتیکی در ایجاد بیماری رخ دادهھر یک چھ  
کھ   دمناسب را برای افراد انتخاب کر ژنتیک و انجام آزمایشات تخصصی می توان از ابتدا داروی

  ھم در بھبود  سالمتی او موثر ھست و ھم در ھزینھ  درمان جایگاه ارزشمندی دارد. 

  

  کاربرد مشاوره ژنتیک چیست؟ 

ژنتیک در تمام حوزه ھای پزشکی بسیار    متخصصژنتیک و    هبھ طور کلی امروزه نقش مشاور
مدیریت یک  کھ ژنتیک نقش اساسی در  می توان گفت  و موثر می باشد و در یک جملھ    پر رنگ 

خانواده در  بیمار  و  کند  دارد و کمک  ھا   بیماری  می  سالم   جامعھ  توسعھ یک  ھای    .بھ  بیماری 
این بیماری ھا معموال غیر قابل    ژنتیکی معموال فرد و خانواده را در تمام عمر درگیر می کنند.

درد و رنج طاقت  این بیماری ھا می توانند با  دارند.  ھای بسیار پر ھزینھ    درمان بوده و یا درمان
زود   مرگ  باعث  و  باشند  ھمراه  حال    شوند.  افراد  ھنگامفرسا  در  سرعت  با  پزشکی  ژنتیک 

باشد. می  پزشکی  مخصوصا  علوم  دیگر  روی  بر  گذاری  تاثیر  و  جدید    پیشرفت   پیشرفت  ھای 
تر را برای بیماران و خانواده ھا فراھم آورده    دقیق تر و ارزان  ، تر   امکان تشخیص ھای سریع

درخواست    ، پرونده پزشکی  بررسی،  با مشاوره با خانواده کھ  مشاور ژنتیک سعی می کند    .است
میزان خطر برای حاملگی  ،  نحوه توارث  ، علت بیماری ،  مورد نیاز  تخصصی انجام آزمایش ھای  

ازدواج  ،  بعدی برای  خطر  خواھر افراد،  احتمال  بودن  ناقل  یا  و  سالمت  یا  ،  وضعیت  و  برادر 
بیمار ژنتیکی و نظایر آن را تعیین نماید و خانواده را از روش ھای تشخیصی موجود  والدین یک  

  و اقدامات ضروری آگاه سازد. 

  

  



 ضروری است؟  کسانیمشاوره ژنتیک برای چھ 

در   ارثی  بیماری  سابقھ  دارای  کھ  است  ضروری  افرادی  برای  کلی  حالت  در  ژنتیک  مشاوره 
ھا بھ فرزندان خود ھستند. با این حال دالیل متنوعی  این بیماریخانواده خود بوده و نگران انتقال  

ھا استفاده  ھای آنوجود دارد کھ باعث شده تا افراد بھ مشاوران ژنتیک رجوع کرده و از راھنمایی
  کنند. این دالیل عبارتند از: 

 ھای کروموزومی و مادرزادی در خانواده  ھای ارثی، نقصانواع سرطان 
 د مرده و یا سقط جنین در خود و یا خانوادهسابقھ تولد فرزن  
 ذھنی و  ھای رفتاریوجود کودکان با اختالالت روانی و ناتوانی  
 افتدبارداری در سنین باال اتفاق می دلیل ھای کروموزومی کھ بھ وجود ناھنجاری  
 دھنده یک اختالل کروموزومی    بروز نتایج غیر طبیعی در آزمایشات کھ ممکن است نشان

  باشد
 ھا ھای موروثی با سابقھ تکرار در خانوادهناھنجاری  
  ازدواج فامیلی 

 

  سخن آخر 

برای   بنابراین  است.  ژنتیک  مشاوره  داشتن  ژنتیک،  آزمایشات  صحیح  انتخاب  در  مھم  نکتھ 
نیاز  مندی صحیح از آزمایشات ژنتیک و تحلیل درست نتایج این تستبھره ھا بھ مشاوره ژنتیک 

 پیدا خواھید کرد. 


