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 ازدواج های فاميلی و افزایش شانس بروز بيماری های ژنتيکی؛ پژوهشی بر اساس قرآن و روایات
 1*رضا پورعلي، 2پرويز كوخايي، 1محسن پورعزيزي

 كميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران 1
 دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران دپارتمان ايمونولوژي، دانشکده پزشکي، 2

حُرِّمَتْ عَلَيْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ سوره نستاء حرام مي باشد ] 23در اسالم، ازدواج با خويشتاوندان درجه يک و دو مطابق با آيه  مقدمه و هدف:

ي كه منجر به ناتواني فرزند م...[. در حديثي از رسول اكرم )ص( نيز توصيه به پرهيز از ازدواج با اقوام نزديک شده است چرا  وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ
ي در فرزندان بيماريهاي ژنتيکگردد ]و ال تَنکِحوا القِرابَه القَريبِه فَإِنَّ الوَلد يَخلُقُ ضاويًا[. هدف از اين مطالعه بررسي تاثيرات ازدواج هاي فاميلي بر 

 است.

 Pubmed ،SID ،Magiran ،Noormagz ،Google Scholarبا بررسي تفاسير قرآن كريم، پايگاههاي اينترنتي  مواد و روش ها:

ار رو كتابخانه تخصصي قرآن و علوم روز )وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه( عناوين مرتبط با موضوع استخراج و مورد بررسي ق
 گرفت. 

ت زمان در نسل آنها ظهور مي كند و باعث فساد با ازدواج هاي فاميلي برخي صفات ضعيف و پنهان در افراد، شدت يافته و با گذش یافته ها:

هاي ينسل مي گردد. مطالعات مختلف نشان داده است كه انواع بيماريهاي ژنتيک مانند ناشنوايي اتوزومال مغلوب، گلوكوم مادرزادي اوليه، بيمار
ه هود به دليل عدم اختالط با ساير اقوام بيشتر بچشمي و... در ازدواج هاي فاميلي شيوع بيشتري داشته اند. اين مسئله در جمعيت هايي مثل ي

 I.Q ضريب هوشياز در سنين باال  داشته اندكه نوزادان در خانواده هايي كه ازدواج فاميلي  در بسياري موارد مشاهده گرديده چشم مي خورد.
ن آلل هاي خاص بيماريزا مي باشد كه به دنبال اي . اهميت ژنتيک ازدواج هاي فاميلي به دليل افزايش احتمال هموزيگوت شدنپائيني برخوردارند

( وجود داشته باشد به دليل مشابهت وراثتي Carrier( كه ممکن است در افراد به صورت ناقل )Recessiveازدواج ها، ژنهاي بيماريزاي نهفته )
ع بيشتري مي يابد. به هر اندازه درجه خويشاوندي و پدر و مادر، در كنار هم قرار گرفته و متعاقب آن بيماريهاي اتوزومال مغلوب در اينها شيو

 ژنهاي مشترک بيشتر باشد، شانس بروز بيماري نيز افزايش مي يابد.

حرام بودن ازدواج با خويشان درجه يک و دو داراي تطابق با احتمال بسيار باالي بيماري هاي جدي ژنتيکي مي باشد. پيرامون  نتیجه گیری:

فاميلي نيز ديدگاه پزشکي بر نهي انجام اين ازدواج با توجه به احتمال باالي بروز بيماريهاي مغلوب مي باشد كه داراي ساير موارد ازدواج هاي 
  تطابق با آيات و روايات مي باشد.

 قرآن پژوهشي، ازدواج فاميلي ، بيماري ژنتيکي واژه های کلیدی:
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