
 اضی ازدواجـن متقـابل توجه زوجیـق

 : هدف از مشاوره ژنتیک

 

است. مشاوره ژنتیک  تشخیص احتمال وقوع یک اختالل ارثی در هر حاملگیمهمترین هدف مشاوره ژنتیک، 

فرآیندی آموزشی است که به مبتالیان یا افراد در معرض خطر در شناسایی واقعیت اختالالت ژنتیکی )بیماری 

 نحوه انتقال بیماری آموزش می دهد تا با نحوه درمان و بهتر از آن با نحوه پیشگیری بیشتر آشنا شوند.وراثتی( و 

از آن جایی که دلیل اصلی اختالل ژنتیکی، شیوع در خانواده است، مشاوره ژنتیکی عالوه بر بیمار بر اعضای خانواده 

جلوگیری کند. هم چنین با مشاوره هدفمند روانشناسی به بیمار نیز تمرکز می کند تا به بهترین نحو از وقوع بیماری 

افراد برای سازگار شدن در خانواده یاری می رساند. مشاور ژنتیک شرح حالی از اطالعات خانوادگی و نژادی از 

 افراد می گیرد و درباره مخاطرات ژنتیکی بیمار و اعضای خانواده توصیه های الزم را به آن ها ارائه می کند.

 

آنجا که خطر وقوع اختالل ژنتیکی در ازدواج های غیر فامیلی نیز )با وفور کم تر نسبت به ازدواج های از 

 مخدر مواد الکل، مصرف همچنین. دهند انجام ژنتیک مشاوره باید ازدواج  همه زوج ها قبل از ،فامیلی( وجود دارد

ر این د دهد، می افزایش را فرزند ژنتیکی اختالالت بروز احتمال ها بیماری از برخی و مادر باالی سن یا سیگار و

 گونه موارد حتما باید از مشاوره ژنتیک استفاده کرد.

                                                                                                              ر موارد زیر مشاوره ژنتیک ضروری است:د 

 

   فامیلیازدواج. 

 وجود اختالل ژنتیکی در خانواده هر یک از زوجین قبل از ازدواج.                                    

  سال۵۳حاملگی در سنین باالتر از. 

 وجود نازایی، عقیمی و یا سقط جنین. 

  وجود ابهام در تشخیص دستگاه تناسلی و یا اختالل در بلوغ. 

 

 

 

دریافت مشخصات و ترسیم شجره نامه توسط کارشناس صورت می پذیرد. پس از آن در مرکز مشاوره،  توجه: 

 معاینات و آزمایش، انجام آزمایشات تکمیلی ژنتیکی مثل کاریوتایپ و تشخیص نهایی انجام می شود.
 

 :لزوم انجام آزمایشات ژنتیک پیش از بارداری

 

ات شود. این آزمایشهای خونی انجام میبافتهای کوچک خون یا آزمایشات ژنتیک با آزمایش بر روی نمونه

.کند که شما، همسرتان یا فرزندتان ژن بعضی از اختالالت ارثی را دارید یا خیرمشخص می  

ها را تشخیص دهند. های ناقص یا نبود بعضی ژنتوانند ژنآزمایش ژنتیک آنقدر پیشرفت کرده است که پزشکان می

.بستگی دارد زندیص خاص الزم است به نوع بیماری که پزشک حدس مینوع آزمایش ژنتیکی که برای یک تشخ  

 

 آزمایش ژنتیک در طول بارداری:

 

را  گیری ویلوس کوریوننمونهیا  آمینوسنتزتوانند زنان باردار می برای آزمایش ژنتیک قبل از تولد نوزاد، 

 .انتخاب کنند

خانم باردار شود. دکتر سوزنی توخالی به شکم انجام می بارداری 61تا  61بین هفته آمینوسنتز تستی است که 

توان برای بررسی مشکالت ژنتیکی فرو کرده تا مقدار کوچکی از مایع آمنیوتیک اطراف جنین بردارد. این مایع را می

 و تعیین جنسیت نوزاد آزمایش کرد. 

گیرد. دکتر بخش انجام می یباردار 61تا  61بین هفته نیز معموالً   (CVS)گیری ویلوس کوریوننمونه

                              دارد. کوچکی از جفت جنین را برای بررسی مشکالت ژنتیکی جنین برمی

 حوزه معاونت بهداشتی -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 گروه پیشگیری و مبارز ه با بیماری ها


