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 :عٌاٍیي آهَزش پایِ دّن
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 :سالهت ٍ پیطگیری از بیواری ٍ هعلَلیت
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 تؼزیف عالهتی: 

 
   عالهتی فقظ ثِ هؼٌبی ًجَدى ثیوبری ًیغت ثلکِ ػجبرتغت اس رفبُ کبهل

 .رغوی، رٍاًی ٍ ارتوبػی

 

 ّزگًَِ هؾکل ٍ اختالل در ایي اثؼبد هٌزز ثِ ًجَد عالهت هی ؽَد. 
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 : طیف سالهت
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 پیؾگیزی: 
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:پیؾگیزی اثتذایی  



پیؾگیزی عغح اٍل  : 
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پیؾگیزی عغح دٍم  : 
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پیؾگیزی عغح عَم  : 
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 ًبتَاًی ٍ هؼلَلیت: 
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 هبدرسادی تزاتَصى



 :تزاتَصى ّب
  هَاد ؽیویبیی 
 تؾؼؾؼبت( ِاؽؼx) 
 (آکَتبى)دارٍّب 
 ػفًَت ّب 
فؾبرّبی ػقجی ٍ اضغزاة 
هقزف هَاد هخذر 
 (عٌذرٍم رٌیي الکلی) هقزف الکل 
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 بیماسی َای عفًوی دس مادس باسداس

 ضزخجه، : این عفىنت ها که بطیار خطزناک هطتند عبارتند اس
انگلی که اس طزیق مىاد آلىده به مدفىع گزبه منتقل )تىکطىپالضمىس 

، ایدس، Cو  B، ضیتىمگالىویزوص، هزپظ، هپاتیت (می شىد
 .ضیفیلیظ و آبله مزغان

 

 مهمترین راه پیشگیری اس ابتال به عفىنت در دوران بارداری، نزفتن به
 .مکان های شلىغ و تماص نداشتن با افزاد بیمار اضت
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 :  تىکسىپالسمىز 

تنها راه پیشگیری اس ابتال به بیماری •
تىکطىپالضمىس، پزهیز اس تماص با گزبه در 

دوران بارداری و نخىردن غذاهای آماده 
 .می باشد

 :  سرخجه مادرزادی

تشریق واکطن ضزخجه قبل اس بارداری •
 .تىصیه می گزدد
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 :عفًوت سیتًمگالًيیزيس
 

 جثٍ ریش
 سز کًچک

 سردی
 مطکل تیىایی
 آسیة مغشی
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 :ٍضعیت تیرٍئیذ هادر در دٍراى بارداری
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 ویصگی های سه ماه اول بارداری

 میضان آسیب پزیشی جىیه دس مشاحل مختلف باسداسی
حساس تشیه صمان سٍ ماٌ ايل باسداسی . یکسان ویست

 .است
 مصشف قشص اسیذ فًلیک اص سٍ ماٌ قبل اص باسداسی

 .تًصیٍ می گشدد
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 بعضی اص دالیل شایع ایجاد عقب ماوذگی رَىی

 وًصادصسدی  داينسىذسم 
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 اسکلتی-سالهت دستگاُ عضالًی
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ثیوبریْبی اعکلتی ػضالًی  : 

 
اعتخَاًْب 

هبّیچِ ّب 

غضزٍف 

تبًذٍى   

(رثبط) لیگبهبًْب 
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 اعتخَاى ّب : 

 

 

 

 ػضالت  : 
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%99  



 غضزٍف  : 

 

 

 

  (:سردپی)تبًذٍى 

 

 

  (:  رثبط)لیگبهبى 
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 :ٍظایف دستگاُ اسکلتی عضالًی

 حزکت1.

 ًگِ داری اػضبء ثذى2.

 هحبفظت اس اًذام ّبی داخلی3.

 خًَغبسی4.

www.geneticsfoundation.com 25 



 اسکلتی-بیواری ّای دستگاُ عضالًی
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 کیفَز

 کیفَس یب قَس یک اختالل عتَى فقزات اعت کِ در کَدکبى
 .یب ثشرگغبالى رخ هی دّذ

ثبػج پؾت ثزآهذُ یب کَّبى دار هی ؽَد. 
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دٍ ًَع ؽبیغ 

 .در ًَرَاًبى ٍ ثخقَؿ در دختزاى ثیؾتز اعت: کیفَس ٍضؼیتی1.
 

عتَى هْزُ رٌیي خَة تؾکیل ًؾذُ ٍ دٍ یب چٌذ : هبدرسادی کیفَس2.
هْزُ اس یک عزف ثِ ّن چغجیذُ ّغتٌذ یب یک هْزُ ثِ عَر ًبقـ 

 .تؾکیل ؽذُ اعت

 

درهبى ثِ فَرت غیزرزاحی ٍ رزاحی اعت. 
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 اسکَلیَز

 ِاًحزاف ربًجی عتَى هْزُ ّب ثِ عزف راعت یب چپ هی ثبؽذ ک
 .اغلت ثِ ػلت یک ًقـ هبدرسادی در هْزُ ّب ثَرَد هی آیذ

 ًِدر ثؼضی اس ثیوبراى ًققْبی دیگزی هبًٌذ هؾکالت کلیِ یب هخب
 .ّن دیذُ هی ؽَد
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 ؽبیؼتزیي ًَع آى ثب ػلت ًبؽٌبختِ اعت کِ هؼوَال حَالی
 .عي رؽذ اتفبق هی افتذ ٍ در دختزّب ؽبیغ تز اعت

 

هؼوَال اًحزاف ثِ راعت ؽبیغ تز هی ثبؽذ. 
 

 اعکَلیَس هبدرسادی ثب حزکبت ػضالًی ٍ کوزثٌذّبی
 .گزدد هخقَؿ ٍ در فَرت ًیبس ثب ػول رزاحی درهبى هی
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 پَکی استخَاى

 پَکی اعتخَاى یبosteoporosis  حبلتی اعت کِ در احز
تخزیت ثبفت اعتخَاًی تَدُ اعتخَاى کبّؼ یبفتِ، عزاًزبم ثِ 

 .ؽکغتگی اعتخَاى هٌزز هی ؽَد

تؼذاد ٍ اًذاسُ تیغِ ّبی اعتخَاًی کبّؼ هی یبثٌذ. 
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 اس تَدُ اعتخَاى در ّز دٍ رٌظ  % 5-3عبلگی عبالًِ حذٍد  35اس عي
 .کن هی ؽَد

  ِپظ اس کبّؼ اعتزٍصى در سهبى یبئغگی ایي کبّؼ عزیغ تز هی ؽَد ث
اس تَدُ  % 4-2عبل پظ اس یبئغگی خبًن ّب  10تب  5عَری کِ در 

 .اعتخَاًی خَد را اس دعت هی دٌّذ

  ؽکغتگی یکی اس ػَارك پَکی اعتخَاى اعت کِ هی تَاًذ در فؼبلیت
 .ّبی رٍساًِ ًیش اتفبق ثیفتذ

 ؽکغتگی ّبی فؾبری عتَى فقزات ثبػج درد هشهي ٍ ًیش کَتبّی قذ
 .فزد یب قَس پؾت ٍ کوز هی ؽَد
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سال  65تست سىجش تراکم استخًان برای تمامی خاوم َا از سه   
سال 70ي آقایان از سه   



 علل ٍ عَاهل خطر

رٌظ هؤًج 
عیگبر 
ػذم تحزک ٍ ٍرسػ ًکزدى 
پزکبری تیزٍئیذ ٍ پبراتیزٍئیذ 
کوجَد هقزف کلغین 
ثیوبری ّبی التْبثی هشهي هخل آرتزیت رٍهبتَئیذ 
هقزف عَالًی هذت ثؼضی دارٍّب هخل کَرتَى ٍ ّپبریي 
.... 

www.geneticsfoundation.com 33 



 :هثال ّایی از ًطستي ًادرست
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 :صحیح ًطستيًحَُ 
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 :کار با کاهپَترًحَُ صحیح 
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 :ًحَُ استفادُ صحیح از هاٍس
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 :صفحِ کلیذًحَُ استفادُ صحیح از 
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 :دیسترٍفی عضالًی دٍضي

 ضایع تزیه ي سخت تزیه یکی اس
 .هی ثبؽذتیماریُای ارثی عضالت 

 
 احتوبل هی مذکزتَلذ  3500در  1رخذاد

 .رٍد
   
 مغلًب ياتستٍ تٍ الگَی تَارث

 . Xکزيمًسيم
 
 اس ػَارك افلی ایي ثیوبری تحلیل ٍ ًبثَدی

ِ ّبی ارادی  .هبّیچ
 
 عبلگی ٍیلچزًؾیي هی ؽًَذ 12هؼوَال تب 
 عبلگی فَت هی کٌٌذ 18هؼوَال تب 
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 (SMA)بیماری آتروفی عضالنی نخاعی  

 وًرين َای حزکتی ضاخ قذامی
درگیز ؽذُ ٍ پایٍ مغش ثِ ّوزاُ وخاع  

 .  تحلیل هی رًٍذ
  افزاد هجتال ثِ ثیوبری آتزٍفی ػضالًی

تستٍ تٍ ضذت ي تیپ ًخبػی، 
دچبر هؾکل تیماری در اوجام حزکات 

هؼوَالً ػضالت ًشدیکتز ثِ . هی ؽًَذ
دچبر  ( پزيگشیمالػضالت )هزکش ثذى 

درگیزی ٍ ضؼف ثیؾتزی ًغجت ثِ 
ػضالت )ػضالت اًتْبی اًذام ّب 

 .هی ثبؽٌذ( دیغتبل
  صى هزثَط ثِ ایي ثیوبری تحت ػٌَاى

SMN  یب ٍ(survival motor 
neuron)  1995هی ثبؽذ ٍ در عبل 
 .کؾف گزدیذ
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 سالهت چطن
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 علل ًابیٌایی

آة هزٍاریذ 
تٌجلی چؾن 
ُػیَة اًکغبری درهبى ًؾذ 
ِقَس قزًی 
ِثیوبری ّبی ؽجکی 
ُآة عیب 
تغییزات ؽجکیِ در احز افشایؼ عي 
دیبثت 
ِکذٍرت قزًی 
تزاخن ٍ عبیز ػفًَت ّبی چؾوی 
ًِبثیٌبیی دٍراى کَدکی در احز ثیوبریْبی ارحی، کوجَد ٍیتبهیي ٍ عَء تغذی 
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(آهبلیَپی)تٌبلی چطن   

 .کَدکبى رْبى ثِ تٌجلی چؾن هجتال ّغتٌذ% 3حذٍد •
ثب تؾخیـ سٍدرط تٌجلی چؾن ٍ درهبى آى اس ایزبد هؼلَلیت ثیٌبیی در عٌیي ثبالتز •

 هی تَاى پیؾگیزی کزد
 عبلگی هی ثبؽذ 6عي عالیی ثزای درهبى تٌجلی چؾن سیز •
 .تٌجلی چؾن در سهبى ًَسادی ٍ ؽیزخَارگی ؽزٍع هی ؽَد•

در ثیؾتز هَارد هؾککل عکبختوبًی چؾکن    •
ٍرَد ًذارد اهب ثب رؽذ ثذًی ککَدک عکلَل   
ّبی ثیٌبیی قؾز هغش تکبهل ًیبفتِ ٍ ثبػج 

 .هی ؽَد کِ کَدک ًتَاًذ ثب دقت ثجیٌذ
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ػبهل هْن تٌجلی چؾن ػیَة •
ًشدیک ثیٌی،  )اًکغبری افالح ًؾذُ 
در یک ( دٍرثیٌی، آعتیگوبتیغن

 .چؾن ٍ اًحزافبت چؾوی هی ثبؽذ

درهبى تٌجلی چؾن ٍادار کزدى •
کَدک ثِ اعتفبدُ اس چؾن تٌجل هی 

درهبى تٌجلی چؾن خَدثِ خَد . ثبؽذ
اهکبى پذیز ًیغت ٍ حتوب ًیبس ثِ  

 هذاخالت پشؽکی دارد
عبل درهبى   5کَدکبًی کِ سیز •

ؽًَذ، کبهال ثْجَد هی یبثٌذ ٍلی 
تأخیز در درهبى هٌزز ثِ هؾکالت 
دائوی ثیٌبیی در کَدک هی ؽَد ٍ 

عبلگی هؼوَال  10درهبى پظ اس 
 .ثْجَدی کوی ایزبد هی کٌذ
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 :صذهات بیٌایی
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 :بیٌایی پیطگیری از صذهات 
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 سالهت ضٌَایی
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 علل ًاضٌَایی

واضىًایی اکتساتی 
واضىًایی ارثی 
ٍعلل واضىاخت 
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 ًاضٌَایی اکتسابی

 ٍ ػفًَتْبی هبدر در سهبى ثبرداری هبًٌذ عزخزِ، عیتَهگبلَ ٍیزٍط
 تَکغَپالعوَس

کوجَد اکغیضى، عَالًی ؽذى سهبى سایوبى ٍ: ػلل حیي تَلذ... 

 ػفًَت در کَدک هبًٌذ هٌٌضیت، اًغفبلیت،عزخک، اٍریَى، یزقبى
 ...ًَسادی، عیٌَسیت ٍ

 ،اعتفبدُ اس ثزخی دارٍّبی در ثبرداری هخل اعتزپتَهبیغیي
 ...عبلیغیالت، ًئَهبیغیي ٍ

ٍ دالئلی هبًٌذ ضزثِ، کوجَد یذ در رصین غذایی هبدر در ثبرداری... 
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 ًاضٌَایی ارثی

 اعت صوتیکیهَارد % 50ػلت ًبؽٌَایی در 

 ِهوکي اعت ًبؽٌَایی ثِ فَرت یک ففت ارحی پٌْبى ٍرَد داؽت
 ثزٍس کزدُ ثبؽذاسدياج فامیلی ثبؽذ ٍ ثِ ٍیضُ ثِ ػٌَاى پیبهذ یک 

 پظ دقت کٌیذ کِ هؾبٍرُ صًتیک قجل اس اسدٍاد ٍ یب قجل اس ثبرداری
 .در پیؾگیزی اس ًبؽٌَایی ثغیبر هَحز اعت
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 ًکتِ

حتی االهکبى اس اسدٍارْبی فکبهیلی پزّیکش کٌیکذ ٍ در فکَرت اًزکبم اسدٍاد      1.
فبهیلی حتی اگز در عبثقِ خبًَادُ، ًبؽٌَایی ٍرَد ًذاؽتِ اعت حتوکب قجکل اس   

 اسدٍاد ثب پشؽک هؾبٍر صًتیک هؾَرت کٌیذ

 

در فَرت داؽتي ًقـ ؽٌَایی در فبهیل، حتکی اگکز اسدٍاد غیزفکبهیلی ّکن     2.
 اًزبم هی دّیذ، هؾبٍرُ صًتیک ضزٍری هی ثبؽذ

 

افزاد ًبؽٌَا ثزای اسدٍاد ثب فزد ًبؽکٌَای دیگکز ًگکزاى ًجبؽکٌذ اهکب حتوکب ثکِ        3.
 .هؾبٍرُ صًتیک هزارؼِ کٌٌذ
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 :ضٌَاییصذهات 
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هَاردی کِ ثِ تذریذ ثبػج افت ؽٌَایی هی ؽَد: 
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 :جرم گَش
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 :کَلِ پطتی
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 :عٌاٍیي آهَزش پایِ دّن
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 پیشگیشی اص حًادث غیش تشافیکی

 پیشگیشی اص حًادث تشافیکی



هستید؟؟؟ آدمی چطور شما  

 بنیاد ژنتیک استان تهران



.....دادسَال را هی تَاى از بسیاری جهات پاسخ ایي   

 ٍیژگی های فیسیکی
 .......قذ، يزن ي  -
 

 يیژگی َای رفتاری
 ....مُربان، عصبی ي  -
 

 يضعیت سالمتی
 
 

 بنیاد ژنتیک استان تهران



درين شما يجًد دارد تا حذ زیادی مشخص می کىذ  در قطعاتی کٍ 
 کٍ شما کی َستیذ

 بنیاد ژنتیک استان تهران



 بذن َمٍ ی مًجًدات زوذٌ  
 از ياحذَای ساختماوی بٍ وام  

 سلًل ساختٍ شذٌ است
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کٍ برای دیذن آن َا  کًچک آوقذر  .َستىذفًق العادٌ کًچک َا سلًل 
 .ویاز بٍ میکريسکًپ است
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 ???شباَت سلًل َای بذن بٍ 
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 هسته
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 :هادُ شًتیکی
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 کريمًزيم چیست؟
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(عذد 46)جفت کريمًزيم يجًد دارد  23در اوسان   
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 تفاوت سن با مزد؟
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 ژن چیطت؟

 .  ژن ها درون کرومىزوم ها جای دارهد
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 ژهتیک و وراثت چیست؟

 فزسند

 مادر پدر
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 بنیاد ژنتیک استان تهران

بیماری ژنتیکی؟؟      



طثقه تندی تیماری های 
 ژنتیکی

 تیماری های ژنی تیماری های کروموزومی

 تک ژنی

اتوزومال 
 مغلوب

 اتوزومال 
 غالة

واتسته 
 ته جنس

 چند عاملی چند ژنی

86 



 بیماری اتىزومال غالب ؟؟

 بنیاد ژنتیک استان تهران

 فرد بیمار فرد سالم فرد بیمار



 بنیاد ژنتیک استان تهران



 هقش ازدواج فامیلی در بیماری های غالب؟

 بنیاد ژنتیک استان تهران



سالمفرد  بیمار فرد   
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 اتىزومال مغلىب؟؟

سالمفرد   



 بیماری سالی
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 تاالضمی
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 هقش ازدواج فامیلی در بیماری های مغلىب؟

 بنیاد ژنتیک استان تهران



 ازدٍاج فاهیلی ٍ بیواری شًتیکی؟؟

   ثِ دلیل اس اسدٍاد فبهیلی ثَدُ  11000ثیوبری صًتیکی، حذٍد  13000اس
 .  اعت

  هیشاى ثزٍس ًبٌّزبری در فزسًذاى در اسدٍاد ّبی فبهیلی، دٍ ثزاثز
 .عبیز اسدٍاد ّب هی ثبؽذ

 

 بنیاد ژنتیک استان تهران

بیماری ژوتیکیبا آزمایش ژوتیکی میشًد جلًی   
بٍ دلیل ازدياج فامیلی ري گرفت؟؟؟   
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 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟



 درصذ صوُای مطتزک افزاد فامیل درجٍ خًیطايوذی

 1دررِ 

 2دررِ 

 3دررِ 

 4دررِ 

 5دررِ 

 6دررِ 

 اسدٍاد دٍ عزفِ
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 پذر، هبدر، خَاّز، ثزادر

 خبلِ، دایی، ػوَ، ثزادرسادُ، خَاّزسادُ

 دختز خبلِ، دختز ػوَ، پغز خبلِ، پغز ػوَ

50 

25 

12.5 

 6.25 ًَُ خبلِ، ًَُ دایی، ًَُ ػوَ، ًَُ ػوِ

 3.12 ًتیزِ خبلِ، ًتیزِ دایی، ًتیزِ ػوَ، ًتیزِ ػوِ

 1.64 ًجیزُ دایی، ًجیزُ ػوَ، ًجیزُ ػوِ، ًجیزُ خبلِ

 25 دختز خبلِ ٍ پغزخبلِ ٍ ّن پغز ػوَ دختز ػوَ



مغلىب؟؟/ وابسته به جنس غالب   

سالمفرد  سالم فرد   
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سالم فرد بیمار فرد  بیمار فرد   



 هموفیلی
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 ديشه   دیستريفی عضالوی

 بنیاد ژنتیک استان تهران



طثقه تندی تیماری های 
 ژنتیکی

 تیماری های ژنی تیماری های کروموزومی

 ساختاری تعدادی

کريمًزيم  
 اتًزيمی

 چند عاملی چند ژنی تک ژنی
کريمًزيم  

 جىسی
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 :ي محیط است( چىذ ژن)بیماری کٍ متاثر از ژوتیک 

 
دیابت 
سرطان 
  فشارخًن 

   

 بنیاد ژنتیک استان تهران



طثقه تندی تیماری های 
 ژنتیکی

 تیماری های ژنی تیماری های کروموزومی

 ساختاری تعدادی

کريمًزيم  
 اتًزيمی

 چند عاملی چند ژنی تک ژنی
کريمًزيم  

 جىسی
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 (:داون)ناهنجاری های کروموزومی 
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 (هًَگَلیسن)سٌدرٍم داٍى 

 بنیاد ژنتیک استان تهران



 (:پاتائو)ناهنجاری های کروموزومی 
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 (:ادوارد)ناهنجاری های کروموزومی 
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 :ناهنجاری های ساختاری کروموزومی
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 (X)ترنر سندرم
 

 بنیاد ژنتیک استان تهران



 (XXY) فلتر کالین سندرم

 

 بنیاد ژنتیک استان تهران



 ًقش ازدٍاج فاهیلی در بیواری های کرٍهَزٍهی؟

 بنیاد ژنتیک استان تهران



ضیَع ًاٌّجاری ّای کرٍهَزٍهی  با افسایص سي 
 هادر افسایص هی یابذ
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 عبل هی ثبؽذ 20-30ثْتزیي عي ثبرداری 
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 آزمایش شنتیک چیست؟

 آسمایطاتی است کٍ يجًد یا عذم يجًد تیماری صوتیکی در
 .فزد یا اطزافیان اي را تائیذ یا رد می کىذ
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 ؟آیا َمٍ بیماران بٍ آزمایش ژوتیک ویاز داروذ
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 فرد بیمار

 نیاز به آزمایش دارد؟ نوع و توارث بیماری؟ بیماری ژنتیکی هست یا خیر

 مشايرٌ ژوتیک
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 مطايرٌ صوتیک؟
فزآیىذ آمًسضی است کٍ تٍ افزاد مثتال یا در  یک  مطايرٌ صوتیک

 :معزض خطز کمک می کىذ

 

تیماری را در  تکزار َا تطىاسىذ ي خطز  را درتیماریتًارث وقص   1.
 .تذاوىذخًیطايوذان ي فزسوذاوطان 

 .تا خطز مًجًد را تطىاسىذتزخًرد َای در دستزس تزای راٌ 2.

َا ي اعتقادات خاوًادٌ   را کٍ تا اَذاف، ارسشچارٌ تُتزیه راٌ   3.
 .مىطثق تاضذ، تیاتىذ

اس يقًع مکزر معلًلیت در خاوًادٌ را ضىاسایی  پیطگیزی َای  را4ٌ.
 .کىىذ
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 جلسِ هشاٍرُ شًتیک

در یک جلسِ هشاٍرُ هعوَال زى ٍ شَّر یا ّر دٍ ًفری کِ قصذ ازدٍاج دارًذ بایذ     •
 حضَر داشتِ باشٌذ

تیوی کِ در هشاٍرُ شًتیک دخیل است شاهل پسشک هشاٍر شًتیک ٍ بر حسب ًیاز •
 باشٌذ هتخصص شًتیک، هتخصص بیَشیوی، ٍ پسشکاى هتخصص هختلف هی
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 هَضَعات هَرد بحث در جلسِ هشاٍرُ

 گفتگَ در هَرد علت هراجعِ زٍجیي •
 کٌٌذُهحاسبِ خطر ٍقَع بیواری در فرزًذ هراجعِ رسن شجرُ ًاهِ •
 گفتگَ در هَرد تاریخچِ پسشکی، خاًَادگی ٍ بارداری فرد هراجعِ کٌٌذُ•
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 اًذیکاسیًَْای هشاٍرُ شًتیک
 ازدٍاج فاهیلی•
 سابقِ بیواری شًتیکی ًظیر ّوَفیلی، تاالسوی ٍ غیرُ در خاًَادُ یا فاهیل•
 سال ٍ باالتر 35حاهلگی در سي •
 ٍجَد ًقایص هادرزادی•
 عقب هاًذگی رٌّی یا تاخیر در رشذ ٍ ًوَ در خاًَادُ یا فاهیل•
 کَتاّی بیش از حذ قذ ٍ سایر اختالالت رشذی•
 ثاًَیِعذم تکاهل اًذم ّای جٌسی در سي بلَغ یا تأخیر در بلَغ •
 ًازایی، هردُ زایی یا سقطْای هکرر در زًاى ٍ عقیوی در هرداى•
 برٍز ًاتَاًیْای جسوی بذٍى دلیل در کَدکاى، ًَجَاًاى ٍ حتی بسرگساالى در خاًَادُ یا فاهیل•
 اختالالت رفتاری ٍ یادگیری•
 غیرُ در خاًَادُ یا فاهیلٍ ٍجَد ًاشٌَایی، ًابیٌایی سابقِ •

 تکرار بعضی بیواریْا در فاهیل هثل سرطاى، دیابت، فشار خَى ٍ بیواریْای قلبی•
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Chorionic Villus Sampling (CVS) 
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  CVSزمان انجام 

 َفتگی 12الی  10حبهلگی ٍ ثیؾتز ثیي اياخز سٍ ماٍَ ايل 
 

 اعویٌبى اس عالهت رٌیي ........... سهبى آى ًغجت ثِ آهٌیَعٌتش سٍدتز
 تقوین عزیغ تز در راثغِ ثب اداهِ یب ختن حبهلگی ........سٍدتز

 

درفذ 2الی  1 خغز عقظ رٌیي 
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 آمنیوسنتس چیست؟

تکٌیک پشؽکی تؾخیـ قجل اس تَلذ 

هی ؽَد ٍ هَرد ثزرعی صًتیکی  مایع آمىیًن  در عی آى هقذار کوی اس ِ گزفت
 .قزارهی گیزد

 ماٍَ ديم هؼوَالً در ٍ  (ّفتگی 16تب  14)اًزبم هی گیزد س

 درصذ 1الی  0.5خغز عقظ 
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 پیطگیری از حَادث غیر ترافیکی
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 :اًَاع حبدحِ

حَادث تزافیکی 

 

 (عَختگی، ثزق گزفتگی، هغوَهیت ٍ )حَادث غیز تزافیکی.... 

www.geneticsfoundation.com 125 



 ثز اعبط گشارػ عبسهبى رْبًی ثْذاؽت حَادث هٌزز ثِ هزگ
 :کَدکبى ػجبرتٌذ اس

تقبدفبت راًٌذگی 

غزق ؽذى 

عَختگی 

عقَط 

هغوَهیت 
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 خفگی
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  ػلل ایزبد خفگی: 



 :غرق ضذگی. 1
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 :کوک بِ فرد در حال غرق ضذى
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 :ّطذارّا 
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 :خفگی بِ علت ٍرٍد جسن خارجی. 2
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 :راُ کارّا
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 :راُ کارّا
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 :راُ کارّا
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 :  سقَط
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 :راُ کارّا
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 :سَختگی

 عَختگی حزارتی 

 

 

  عَختگی الکتزیکی 

 

 

 عَختگی ؽیویبیی 
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 :راُ کارّا
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 پیطگیری از حَادث ترافیکی
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کَدکبى ثشرگتزیي عزهبیِ هلی ّز ربهؼِ ای ّغتٌذ. 

   عبل ثِ ػلت حَادث هی  18کَدک سیز  9،500،000عبالًِ ثیؼ اس
 .هیزًذ

   ٍ ثز اعبط گشارػ عبسهبى ثْذاؽت رْبًی، ًزخ هززٍحیت ّب
 .هؼلَلیت ّب ی حَادث، دُ تب ثیغت ثزاثز ًزخ کؾتِ ّبعت
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 حَادث تزافیکی: 

   ػزٍقی-ثیوبری قلجیپظ اس ؽبیغ تزیي ػلت هزگ ٍ هیز 

 ًِ(  ًفز 1دقیقِ  20در ّز )ًفز  76رٍسا 

 ًِهیلیبرد دالر فزف فذهبت ایي حَادث هی ؽَد 6در ایزاى عبال. 

عَاًح راًٌذگی ٍ ربدُ ای قبثل پیؼ ثیٌی ٍ پیؾگیزی اعت. 

 

www.geneticsfoundation.com 143 



 :راُ کارّا
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 :راُ کارّا
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