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                  سالمت يو نقش آن در ارتقا  مشاوره ژنتیک

 دکتر بهار پوررضا  

  ،کارشناس مسئول پیشگیري از معلولیتهاي اداره کل سازمان بهزیستی استان گیالنمتخصص زنان و زایمان
     

 افراد دنیا دچار عقب ماندگی ذهنی هستند%  1-3. کودك معلول در دنیا متولد می شود 8در هر دقیقه  
االنه حـدود  ساین در حالی است که . برابر کشورهاي پیشرفته است 4تا  2آمار آن در کشورهاي در حال توسعه و 

سال اختالالت  5و اولین عامل مرگ و میر در کودکان زیر  هزار کودك معلول در کشور ما متولد می شوند 40تا  30
از مـوارد  %50. یک سوم پذیرش بیمارستان هـا بـه ایـن بیمـاري هـا اختصـاص دارد      همچنین .ژنتیکی می باشد

قب ماندگی ذهنی شدید به دلیل اختالالت ژنتیکی ایجـاد  معلولیتهاي مختلف مانند نابینایی ها ، نا شنوایی ها و ع
ــا یــک ناهنجــاري ســاختاري عمــده متولــد مــی شــوند % 3تقریبــا .مــی شــوند ــوزادان در بــدو تولــد ب  .از ن

ــا  ــالگی در  5تـــ ــود    % 3ســـ ــی شـــ ــخیص داده مـــ ــاري تشـــ ــک ناهنجـــ ــر یـــ  .دیگـــ

  .ي یا تکاملی هستندسالگی مشخص می شود که دچار ناهنجاریهاي عملکرد 18دیگر هم تا %  8-10ودر 
به معنی تبادل اطالعات بین مشاوره کننده ومراجع می باشد به گونه اي که مشاور ژنتیک  مشاوره ژنتیک

با توجه به اطالعات دریافتی در خصوص بیماریهاي موجود در خانواده ، ریسک تکـرار بیمـاري را درنسـل بعـدي     
  .تخمین می زند 

،  (DPC)حین بارداري ،   (PCC)قبل از بارداري ،  (PMC)ازدواج مشاوره قبل از  انواع مشاوره ژنتیک
  (DC)مشاوره تشخیصی یک بیماري 

و دو طرح پـایلوت   نفر خدمات مشاوره ژنتیک ارائه شد 1458در استان گیالن مجموعا به  1394در سال 
 15 – 25لگري دختـران  مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج با همکاري معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و  غربا

  .سال با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان توسط اداره کل بهزیستی در شهرستان رشت اجرایی گردید
رشت  8زوج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره  1498درطرح پایلوت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  مجموعا 

جمعیت تحت غربـال ،  % 17.6زوج معادل  264پر خطر تقسیم و ، با تکمیل پرسشنامه هایی به دو گروه کم خطر و 
د  88جهت انجام مشاوره ژنتیک رایگان ارجاع شدند و از این تعداد  . زوج  به مراکز مشاوره ژنتیک مراجعه نمودـن
اختالل موضوع غربال ،  15سال خانم و در میان  35شایع ترین عامل ارجاع دهنده زوجین در این طرح سن باالي 

در   Intellectual Disabilityع ترین مورد ي که منجر به ارجاع شده بـود ، وجـود سـابقه نـاتوانی ذهنـی      شای
  .بستگان نزدیک بوده است

دانش آموز و دانشـجوي   1500سال ، تعداد  15 – 25در طرح پایلوت غربالگري اختالالت ژنتیک دختران 
تقسـیم و  %) 1.9( و با خطـر متوسـط   % ) 4.2( ر خطر ، پ%)93.9(دختر ، توسط پرسشگران به سه گروه ، کم خطر

در این طرح شایع ترین علت هاي ارجـاع ، وجـود سـابقه    .موارد پر خطر به مراکز مشاوره ژنتیک ارجاع گردیدند
سال در شیر خواران و نوزادان ، و به دنبال آن بیماري هاي قلبی مادرزادي دربستگان نزدیک یا خـود   3مرگ زیر 

 .شده بوده استافراد غربال 
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