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چیست ژنتیک مشاوره  

 

 

 وجود احتمال زمینه در بیمار خانواده یا بیمار به ژنتیک متخصص یک توسط که است  آگاهی•
 برون راهکارهای ،بعد نسل در ژنتیکی بیماری بروز  احتمال  ،خانواده در ژنتیکی بیماری یک
 دهد می مراجعین  به را ،درخانواده ژنتیکی بیماری تکرار از  رفت



شود می محسوب ارثی بیماری چه  

 .رسد می ارث به فرزندان به پدر و مادر از که شود می گفته ارثی بیماری به•

 

 شوند می تقسیم دسته چند به  ارثی بیماریهای•

 انجام قومیت یک در که  هایی ازدواج ،فامیلی های ازدواج از=  نهفته یا مغلوب بیماریهای)الف
 شود نتیجه  تواند می شود می

 ایجاد بیمار خود در  جنینی زمان در جدید جهش یک اثر بر بیشتر  که = غالب بیماریهای ) ب
 به تواند نی کردن ازدواج صورت در بیمار خود ولی نرسیده ارث به  هم والدین از معموال و شود می

 کند منتقل خود از بعد نسل

 عالمت یا هستند عالمت بدون والدین چون ولی رسند می ارث به والدین از ها غالب انواع از بعضی
  شوند نمی انتقال این متوجه دارند مالیمی بسیار



ارثی بیماریهای انواع ادامه  

  معیوب ژن صورتیکه در و است نهفته مادر در که =مغلوب جنس به وابسته ارثی بیماریهای•
 خانواده پسرهای درصد پنجاه  حالت این در بنابراین .شد خواهد بیمار پسر ،برسد پسر جنین  به

  خودشان بعد نسل به و شوند می حامل فقط مادر شبیه دخترها درصد پنجاه و شوند می بیمار
 کنند می منتقل  ترتیب همین به

 

 خود در و  و هستند جدید باالیی بسیار درصد در =غالب جنس به وابسته ارثی بیماریهای•
 هایش بچه درصد پنجاه برسد باروری و ازدواج سن به فرد  صورتیکه در و دنشو می ایجاد  جنین

ا ر جهش پدر یا مادر است ممکن نیز حالتی در .شوند می بیمار باشند سرپ چه و دختر چه
 داشته باشند ولی بدونوعالمت باشند و یا عالیم کمی داشته باشند



 ارثی یا ژنتیکی؟

تقریبا همه بیماریها با ژنهای ما مرتبط هستند، مثال دیابت، آلزایمر، انواع سرطانها،  =  ژنتیکی•
 کبد چرب که ژنهای انها در حال شناسایی توسط محققان هستند

 
 
بیماریهایی است که در آنها ژنهای معیوب از والدین سالم یا به ظاهر سالم به نسل  بعد = ارثی•

 .منتقل میشوند



 از کجا بفهمم که بیماری فرزندم ارثی است یا ژنتیکی

جواب به این پرسش تنها از طریق پزشکان اطفال و با کمک مشاوره ژنتیک پاسخ داده می  •
 .شود

 
متخصص ژنتیک بعد از مشاهده نظر پزشک اطفال یا سایر پزشکان، به همراه کشیدن شجره  •

 .نامه، مشاهده نتایج ازمایشات و انجام تست های ژنتیکی پاسخ به این پرسش را می دهد
 
بنابراین دادن اطالعات دقیق توسط خانواده بیمار به مشاوره ژنتیک برای دستیابی به ناایج  •

 مطلوب در جلسات مشاوره بسیار اهمیت دارد



 انواع تست های ژنتیکی

 .هر تست ژنتیکی، مشکل ژنتیکی بیمار را در سطح خودش و با قدرت خودش مشخص می کند•
اگر در یک تست ژنتیکی تغییر بیماریزایی یافت نشد، دلیل بر این نیست که در تست های •

 .دیگر ژنتیکی هم چیزی مشخص نشود
 از معمول ترین تست های ژنتیک موارد زیر را می توان نام برد•
معموال برای بچه هایی که مشکل ذهنی تنها و یا مشکل ذهنی همراه = تست کاریوتایپ ( الف•

همچنین به تمامی والدین قبل از بچه دار شدن هم  . با بیماری دیگری دارند، مناسب است
 .توصیه می شود

این تست قدرت زیادی ندارد، ارزانترین تست ژنتیکی است و بیمه تامین اجتماعی هم بخشی از  
 .هزینه را متقبل می شود



 ادامه انواع تست های ژنتیکی

•aCGH  = قدرت زیادتر از کاریوتایپ دارد و برای بیمارانی با مشکل ذهنی یا مشکل ذهنی به
هزینه زیادی دارد و بیمه قبول نمی  .همراه بیماریهای دیگر مانند مشکل قلبی انجام می شود

 .اما کیفیت باالیی دارددو نوارد زیادی را مشخص می کند. کند
 

•WES  =  تستی هست که کل ژنهای بدن یک فرد را آزمایش می کند، بسیار پیچیده است، در
اکثر موارد در خارج از کشور انجام می شود و تحلیل آن توسط متخصص ژنتیک در ایران انجام  

 .  می شود
قدرت بسیار باالیی دارد و تغییرات بیماریزا در ژنها را شناسایی کرده و علت بیماری را مشخص  •

تست بسیار گرانی است، در مراکز مختلف قیمتهای مختلفی دارد  و بیمه نیز متقبل . می کند
 .نمی شود



 ادامه انواع تست های ژنتیک

•PCR sequencing  = مواردی که تغییر ژنتیکی توسط درWES  مشخص شد، این تغییر بلید
در مادر، پدر، بیمار تایید شده و در افراد در معرض خطر در خانواده نیز می توانند از این تست 

 .برای تعیین جهش استفاده کنند
 
 
تشخیص  توانند برای تمامی تست های ژنتیکی در صورتیکه جواب آنها نتیجه بخش باشند، می •

 .پیش از تولد مورد استفاده قرار گیرند



 چه زمانی به مشاور ژنتیک مراجعه کنیم

 در زمانیکه یک بچه بیمار در خانواده ما به دنیا امده•
درجه خویشاوندی ممکن است  . در زمانیکه ازدواج ما فامیلی، هم روستایی و هم قومی است•

 زیاد مهم نباشد
 در زمانیکه در فامیل بچه بیمار وجود دارد•
 در زمانیکه زوجین بارور نیستتد یا سقط مکرر دارند•

 در زمانیکه در خانواده موارد متعدد از سرطان وجود دارد•



 چه زمانی از تشخیص پیش از تولد استفاده می کنیم

زمانیکه تغییر بیماریزای ژنتیکی که علت بیماری است در خانواده شناسایی تایید شده باشد و •
 .همزمان توسط تیم پزشکان بالینی نیز تایید شده باشد

 
تغییر ژنتیکی بایستیددر دنیا به عنوان تغییر بیماریزا گزارش شده باشد و یا اگر گزارش نشده  •

 باید تغییر بسیار خاص باشد
 
بنابراین اگر در فرزند بیمار تغییر شناسایی نشده باشد یا هیچ ازمایش ژنتیکی روی فرزند فوت  •

شده قبلی یا والدین انجام نشده باشد نمی توان به هیچ عنوان از تشخیص پیش از تولد استفاده  
 .کرد



 مشاوره ژنتیک در بیماریهای نقص ایمنی اولیه

بیماریهای نقص ایمنی اولیه نیز همانند سایر بیماریهای دیگر دستگاههای بدن از قوانین  •
 .ژنتیکی گفته شده پیروی می کنند

 
 
زمانیکه که بیماری در سنین پایین بروز می کند و شدت آن گاها با افزایش سن بیشتر می  •

 شود، متخصصان به تغییرات ژنتیکی در بیمار مشکوک می شوند
 

 استفاده می شود PCR Seqو  WESدر بیماریهای نقص ایمنی اولیه معموال از تست های •



 در انتها

از خانواده های بیماران تقاضا می شود که انجام تست های ژنتیکی توصیه شده توسط پزشک  •
 .یا مشاور ژنتیک را با جدیت پیگیری نمایند

 
 .قبل از مشخص شدن مشکلدژنتیکی فرزند قبلی خود به هیچ عنوان اقدام به بارداری نکنند•

 
 
 
در صورت مشخص شدن تغییر ژنتیکی در خانواده با همراهی یک مشاور اقدام به بارداری  •

 نمایند


