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 مشاوره ژنتیک
یک فرآیند آموزشی است که به افراد مبتال یا در 

 معرض خطر کمک می کند:
 ها بشناسند و نقش توارث را دربیماري

خویشاوندان و  خطر تکرار بیماري را در
 فرزندانشان بدانند

 حقایق پزشکی درباره بیماري هاي ارثی
(نحوه تشخیص و عاقبت  را درك کنند

 بیماري وراثتی)
 را هاي در دسترس براي برخورد با خطر

 موجود را بشناسند.
 ،بهترین راه چاره را که با اهداف 

ها و اعتقادات خانواده منطبق ارزش
 باشد، بیابند.

هاي پیشگیري از وقوع مکرر راه
 معلولیت در خانواده را شناسایی کنند.

درصد از مراجعان به انجام آزمایش  15تا  10حدود 
 نیاز دارند

دقیقه طول می  60تا  20یک جلسه مشاوره ژنتیک 
 ن به سوال و جواب می گذرد.بیشتر زمان آکشد که 

 

 جلسه مشاوره ژنتیک:  موارد مطرح شده در

 علت مراجعه زوجینگفتگو در مورد  -1

و  درمورد تاریخچه پزشکی، خانوادگیگفتگو  -2
 بارداري فرد مراجعه کننده

محاسبه خطر وقوع بیماري در فرزند مراجعه  -3
 کننده

بحث درباره روش هاي بررسی ژنتیکی  -4
خطرات این روش موجود، مزایا و محدودیتها و 

ها و یاري دادن به زوجین براي انتخاب یک روش 
 مناسب

هماهنگی با آزمایشگاه براي انجام آزمایش و  -5
 پیگیري جواب آزمایش

هاي الزم، معرفی در اختیار قرار دادن آموزش -6
جهت اقدامات حمایتی مورد نیاز، معرفی به سایر 

 پزشکان متخصص مورد نیاز
 که داراي فرزند معلول در خانواده هایی -7

هستند، تشخیص قطعی علت  (ذهنی یا جسمی)
بیماري و ارائه اطالعات کافی در مورد بیماري و 
حمایت و راهنمایی خانواه در جهت اداره بهتر 

 فرزندشان 
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 چرا باید مشاوره ژنتیک انجام داد؟
توان اطالعاتی انجام مشاوره ژنتیک میبا 

پیرامون خطر ابتالء به بیماري، نحوه وراثت 
تکرار  هاي مختلف پیشگیري ازها و راهبیماري

به ویژه یک ناهنجاري ژنتیکی را دریافت نمود 
انجام هاي فامیلی  ازدواج زوجینمواردي که  در

  داده اند.

هاي ژنتیکی در ازدواج خطر بروز بیماري
 فامیلی

یکدیگر خویشاوند بوده ازدواج بین دو نفر که با 
ازدواج یکسان هستند  هاي مشابه وو داراي ژن

هاي مشابه را از ژن که شودفامیلی محسوب می
در ازدواج  کنند.اجداد مشترك دریافت می

فامیلی به علت اینکه طرفین داراي اجداد 
مشترك هستند، احتمال اینکه زن و شوهر هر 

زا نهفته باشند، بسیار دو براي چند ژن بیماري
زیادتر از ازدواج غیر فامیلی است که تشابه 

 ژنتیکی خیلی کمتري دارند.

 

در ازدواج هاي دوطرفه یعنی ازدواج هایی که 
پسر عمو و از طرف افراد از یک طرف دختر عمو، 

پسرخاله هستند، تشابه دیگر دخترخاله، 
درصد است. به همین دلیل خطر  25ژنتیکی 

 اینگونه ازدواج ها فوق العاده زیاد است.

بزرگترین خطر ازدواج فامیلی در این است که 

والدین به ظاهر سالم هستند ولی ممکن است هر دو 

 ناقل ژن بیماري زاي نهفته باشند.

 

برخی افراد ازدواج خویشاوندي و هم خون را با 
گیرند. اگر دو نفر که گروه هاي خونی اشتباه می

خواهند با هم ازدواج کنند، گروه خونی می
مشابه داشته باشند، از نظر ژنتیکی هیچ منعی 
براي ازدواج وجود ندارد اما ازدواج هم خون 
یعنی ازدواج بین دو فرد خویشاوند که درصد 

دهد هم خونی و شباهت ژنتیکی را افزایش می
هاي ژنتیکی شود که خطر بروز بیماريوباعث می

 تر شود.در فرزندان بیش

بنابراین مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج خصوصا 
در موارد ازدواجهاي فامیلی و در بسیاري موارد 

زیرا خطر بروز  ضروري است،غیرفامیلی 
ناهنجاري ژنتیکی در ازدواج هاي غیر فامیلی با 
فراوانی کمتر از ازدواج هاي فامیلی، هم چنان 

 وجود دارد.
 

 


