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روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – وﯾﺪا ﺑﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ ژﻧﯿﺘﮏ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل از اﺟﺒﺎری ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺒﻞ از ازدواج دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ 40
ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺎن ﺛﻤﺮه ازدواج ﻫﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻓﻮت
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﺟﺒﺎری ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻠﮑﻪ از آن ﻣﻬﻤﺘﺮ راﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن
ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ رﺿﺎ ﮔﻮدرزی
ﭘﯿﺶ از ازدواج ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎری و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ ازدواج ﺑﺮای آن ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ
ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻫﺰاران ﺑﯿﻤﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد) .
ﺑﯿﺶ از  6000ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮارث ﺗﮏ ژﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن ازدواج از ﺟﻬﺖ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ ﻣﺎژور و
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ را در ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ) ﻓﺮزﻧﺪان( رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع از وﻗﻮع دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮارد ﺧﺎص و ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮏ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرزادی و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ازدواج ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ ﻧﻮع ازدواج
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ در ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ زوج ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زوج دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن اﺑﺘﻼی ﻓﺮزﻧﺪان زوﺟﯿﻦ
ﺑﺎ ازدواج ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی) و ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎری در ﻓﺎﻣﯿﻞ( ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻦ،ﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ژﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ازدواج ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ را  3ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ و ﯾﮏ ژن ﻣﻌﯿﻮب ﺑﯿﻤﺎر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﺮ دو ،ژن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮزادان اﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ  40درﺻﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی
ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻮع زودرس آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ازدواج ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ اﺳﺖ
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ژن ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ رود ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﮏ زوج را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺎده ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ در ﺻﻮرت ازدواج و ﺑﺎرداری در
دوره ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ازدواج ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰی و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﻮرد آﻣﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل اﯾﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪود  30ﺗﺎ  40ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻔﺮﯾﻪ
ﻫﺰار ﮐﻮدک ﻣﻌﻠﻮل در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ  ،ﺳﻨﺪروم داون و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ای ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﺶ از از ازدواج ﻣﯽ ”وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آﻧﺎن ﺷﺪ.
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی:
ﺑﻪ اﺟﺒﺎر و ﺑﺪون ”ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﺳﻢ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﺎ ”ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻮام اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
رﺿﺎﯾﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ازدواج ﻫﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ”ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺮای آﻧﺎن اﺟﺒﺎری ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ای اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ”ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از زوﺟﯿﻦ از ﻋﻬﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آن ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ
آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی واﻟﺪﯾﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﯿﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  30ﺗﺎ  40ﻫﺰار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
آﮔﺎﻫﯽ رﺳﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ﺣﺘﯽ در ﺳﻨﯿﻦ دﺑﺴﺘﺎن و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ) ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺷﺎﻧﺲ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( و اﻟﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ؛
ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺎن راﻋﻮاﻗﺐ ازدواج ﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﺎن را در آﯾﻨﺪه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺒﺎری ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺸﺎت ژﻧﺘﯿﮏ و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ای اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺷﻌﺎر ﮔﻮﻧﻪ آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

