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 مقدمه

بيماري هاي ناشي از عوامل در چند دهه اخير کاهش قابل توجهي در 

محيطي مانند سوءتغذيه، کمبود ويتامين ها وامالح در دوران بارداري و 

در اهميت چشمگيري است و در مقابل افزايش رخ داده عوامل عفوني 

مرگ و مير و ناخوشي ژنتيكي به عنوان علل اختالالت و نسبي ژنتيك 

 . شده است مشاهده به ويژه در ميان کودکان

ولي قابل پيشگيري يا بيماري هاي ژنتيكي قابل درمان نيستند  اکثر

کنترل هستند و از آنجا که مهمترين سرمايه هر کشوري داشتن 

جلوگيري از بروز فرزنداني سالم، با هوش و خالق براي نسل آينده است 

اينگونه بيماري ها به عنوان يك مسئله مهم مطرح مي باشد و در حال 

جلوگيري از بروز چنين بيماري هايي انجام مشاوره  راهموثرترين حاضر 

 هاي مبتال به بيماريبچه ي  داشتن ژنتيك براي افرادي است که خطر

 و... تاالسمي ،گي ذهنيدمثل ناشنوايي، نابينايي، عقب مان ژنتيكي جدي

  .کندآنها را تهديد مي 

و  ارتقاء يافتن  اميدواريم با همكاري و همياري همه ارگان هاي مربوط

در جهت سالم سازي و ضروري اقدامات  ،مردمسطح اطالعات و آگاهي 

  .به عمل آيد بهسازي نسل آينده
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 مشاوره ژنتيك چيست؟
مشاوره ژنتيك همانگونه که عنوان آن نشان مي دهد با دو رشته از 

بنابراين مشاور  .در ارتباط است -علم ژنتيك و مشاوره -دانش بشري

ژنتيك آشنا باشد تا بتواند اختالالت  بايد هم با اصول و مبانيژنتيك 

ژنتيكي را تشخيص دهد و هم با روشهاي برقراري ارتباط و شيوه هاي 

کمك رساني به افراد آشنايي داشته باشد تا بتواند به حل مشكل، ياري 

مشاوران ژنتيك رابطه نزديكي بين پزشكان ارجاع دهنده،  رساند.

تشخيصي و خانواده ها برقرار مي کنند. تجربه خاص آزمايشگاه هاي 

زيرا توضيح و  .آنها براي آزمايشگاههاي باليني بسيار با ارزش است

ژنتيكي براي بيماران و پزشكان ارجاع دهنده،  تفسير آزمايش هاي

 اغلب نياز به دانش پيچيده ژنتيك و نيز مهارت هاي خوب ارتباطي دارد.

يك اختالل ارتباطي براي کمك به تشخيص  يمشاوره ژنتيك فرايند

خانواده و تعيين ميزان خطر تكرار آن در حاملگي هاي بعدي  درژنتيكي 

که اغلب اولين نقطه تماس بيمار با خدمات ژنتيك  مي باشد. اين فرايند

 به بيمار و خانواده اش کمك مي کند تا : پزشكي است

  .واقعيت هاي پزشكي مربوط به خود را درك کند 

  سهم توارث را در بيماري خود و احتمال بروز مكرر آن را

 در خويشاوندان خود بداند.
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  راه هاي موجود براي رويارويي با مشكل را

 بشناسد)روشهاي تشخيص قبل از تولد و باروري

 (مصنوعي و غيره

  را که با اهداف، ارزشها و اعتقادات وي روشي بتواند

 سازگار است انتخاب نمايد.

 حد امكان با بيماري خود کنار بيايد و تبعات  بتواند در

 آن را تحمل نمايد.

فرايندي آموزشي که   :را مي توان اين گونه تعريف کرد مشاوره ژنتيك

کمك مي کند تا به يك بيماري ژنتيكي  در معرض ابتال  به افراد مبتال يا

و انتقال آن و همچنين راه هاي  درستي از طبيعت بيماري درك و فهم

 از آن داشته باشند. پيشگيري کنترل يا

قبل از ازدواج است ولي  ،بهترين زمان ممكن براي انجام مشاوره ژنتيك

قبل از بارداري، در دوران بارداري و پس از تولد اولين فرزند ناهنجار نيز 

  مراجعه کرد.مشاوره ژنتيك مي توان براي انجام 

دولتي و خصوصي انجام مي  ژنتيك در مراکز مشاوره ژنتيكمشاوره *

  شود.

 مراحل مشاوره ژنتيك:
 به طور کلي هر مشاوره ژنتيك داراي مراحل زير است:

 گرفتن سابقه خانوادگي -6

 تشخيص بيماري  -0
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 خطر بروز مجدد اختالل در خانواده  تخمين -9

 ارزشيابي نيازهاي مراجع -4

 طرح ريزي براي اقدام  -5

 پيگيري -1

 باشد.يا گذشته نگر  مشاوره ژنتيك ممكن است آينده نگر

 مشاوره ژنتيك آينده نگر 

و باعث  اين نوع مشاوره براي پيشگيري از وقوع بيماري ها بكار مي رود

مي شود افرادي که در معرض خطر بيماري هاي ژنتيكي هستند قبل از 

تشخيص  بروز عالئم و يا قبل از اينكه فرزند مبتاليي را بوجود آورند

براي آنان حامل)هتروزيگوت( بعد از مشخص شدن افراد داده شوند. 

توضيح داده مي شود که چنانچه با فرد حامل ديگري ازدواج کنند 

 خطر بروز اين بيماري براي فرزندانشان وجود دارد.احتمال 

 مشاوره ژنتيك گذشته نگر

اين نوع مشاوره در مواقعي انجام مي شود که مواردي از اختالالت 

 رخ داده باشد. و...مادرزادي، عقب ماندگي ذهني و بيماري هاي رواني 
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 ؟نياز دارندمشاوره ژنتيك به چه کساني 
و يا معلوليت ود يك مشكل ژنتيكي نگران وجهر کسي که به طور کلي 

حاضر يا در خود يا نزديكان خود در حال در يا بيماري ناتوان کننده 

الزم است قبل از ازدواج و در بعدي خود است آينده يا در نسل هاي 

 ، صورت ازدواج قبل از بارداري و يا در صورت باردار بودن هر چه سريعتر

با مشاوره ي دقيق، مي توان معلوم  مراجعه نمايد. مشاوره ژنتيكجهت 

ارثي است يا خير. در صورت ارثي بودن  ،کرد که آيا بيماري مورد نظر

 بيماري، ميزان بروز آن در فرزندان بعدي نيز اهميت دارد.

 :صورت گيرد مشاوره ژنتيك در موارد زير الزم است

 نگراني از خطر بروز مكرر يك بيماري فاميلي -

سابقه يا فردي که قصد ازدواج با وي را داريد  اگر در خانواده شما

بيماري هاي خاصي مثل تاالسمي و يا عقب ماندگي هاي ذهني و بدني و  

قبل از تصميم به ازدواج به کروموزومي وجود داشته باشد نقايص 

              مشاوره ژنتيك نياز داريد. 

                                                  

 

 

 

                                                

 

 

 

 تاالسمي
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 نقايص مادرزادي -

اگر نوزاد شما نقايص جسمي در اندامها و 

دستگاه هاي بدنش دارد، به مشاوره 

 ژنتيك نياز داريد.

 

 

 

 

 

 

 )ناتواني يادگيري(عقب ماندگي ذهني -

خصوص، تشخيص نوع و علت  مهمترين بخش مشاوره ژنتيك در اين

توجه به  تعيين نحوه وراثت با ،عقب ماندگي ذهني و در موارد ارثي

شجره نامه است. در نهايت راهكارها و توصيه هاي مفيد به بيمار ارائه 

 مي شود.

 بيماريهاي عصبي مزمن و پيشرونده -

که در آن فرد به تدريج حافظه خود را از دست مي مثل  بيماري آلزايمر 

 دهد.
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لب  هنگام تولد مثل نقايص لوله عصبي، ناهنجاريهاي مشخص در -

 شكري و شكاف کام

 

 لب شكري

                                                     

 در افراد خانواده سابقه اختالالت متابوليك -

اگر سابقه فاميلي بيماري هاي متابوليك مادرزادي مثل فنيل کتونوري، 

گاالکتوزومي،کم کاري تيروئيد مادرزادي، فاويسم و... را داريد پيش از 

 ازدواج و بارداري مشاوره ژنتيك انجام دهيد.

 اختالالت عصبي و عضالني -

جهت تشخيص و تعيين نحوه توارث اينگونه بيماري ها الزم است 

در اين رابطه  مشاوره ژنتيكي و بررسي هاي آزمايشگاهي انجام شود.

اشاره کرد. زناني که  "ديستروفي عضالني دوشن"ن به بيماري مي توا

داراي پسر بيمار هستند به عنوان حاملين اجباري ديستروفي عضالني 

 دوشن شناسايي مي شوند.
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  اختالالت رفتاري-

 مثل اختالل دو قطبي، اسكيزوفرني، اوتيسم و... 

 کوتولگي و اختالل رشد -

طبيعي رشد نمي کنند و رشدشان برخي نوزادان و کودکان به صورت 

يا بيشتر از همساالنشان است. اين اختالالت رشدي از روي  کمتر و

منحني هاي رشدي که بوسيله پزشك عمومي رسم مي شود قابل 

تشخيص است. در اين صورت بايد با يك متخصص ژنتيك مشورت 

 .کنيد
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 با علت ناشناختهنازايي، عقيمي  -

 مي تواند به شما کمك کند. ،مراجعه به مشاور ژنتيكد رادر اين گونه مو

كي ژنتي)بدون علت غير و يا مرگ نوزاد ، مرده زاييسقط هاي مكرر -

 شناخته شده(

سقط جنين هاي متعدد مي تواند نشانه يك مشكل ژنتيكي باشد و اگر 

در بارداري، دوتا بيشتر از جنين هايتان را سقط کرده ايد و يا اگر 

همان روزهاي نخست فوت کرده است الزم است به مشاور نوزادتان در 

 ژنتيك مراجعه نمائيد.

 سالگي95حاملگي در سنين باالتر از  -

سالگي به عنوان حاملگي پرخطر در نظر گرفته مي  95حاملگي پس از 

شود. زيرا پس از اين سن خطرات و عوارض بارداري، سقط جنين و 

  مي کند.ناهنجاري هاي کروموزومي افزايش پيدا 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 ونکودك مبتال به سندرم دا
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  ازدواج با خويشاوندان -  

اهميت توجه به ازدواج هاي خويشاوندي به دليل نقش اين ازدواج ها در 

زيادي منجر به  اين خلوص ژني در موارد خالص سازي ژن ها مي باشد.

اختالالت ژنتيكي مثل ناشنوايي، نابينايي، عقب ماندگي ذهني، بروز 

تاالسمي و ...مي شود و احتمال وقوع اينگونه اختالالت را دو تا سه برابر 

افزايش مي دهد. هرچه ازدواج، بين خويشاوندان نزديك تر صورت 

 بگيرد ضريب همخوني و در نتيجه خطرات ناشي از آن بيشتر مي شود.
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 بيماري هاي مادري از قبيل ديابت،رويارويي با عوامل تراتوژن و  -

 چاقي، فنيل کتونوري، صرع

کمبود  ها،الكل، دارو ، مواد شيميايي،Xمانند اشعه  تراتوژن عوامل

مي توانند براي جنين خطرناك باشند  ...اسيدفوليك، مواد مخدر و

بارداري در طول دوران بارداري خود و يا پيش از آن بنابراين اگر خانم 

در معرض اين عوامل قرار گرفته است بايد مشاوره ژنتيك را انجام دهد. 

همچنين برخي از مادران، بيماري هايي دارند که احتمال به دنيا آوردن 

نوزاداني با نقايص ژنتيكي در آنها افزايش خواهد يافت. اين مادران قبل 

  بايد با يك مشاور ژنتيك صحبت کنند.از بارداري 

 

 

 
 يا بي مغزي سفالينآن
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پيگيري نتيجه مثبت يك آزمايش پس از تولد مانند فنيل کتونوري و  -

 جنينسونوگرافي يا دنبال کردن نتايج غيرطبيعي 

زنان بارداري که نتيجه سونوگرافي جنين و يا آزمايش هاي تشخيصي 

مادرزادي را نشان مي دهد الزم است پس از تولد، اختالالت ژنتيكي و 

 به مشاور ژنتيك مراجعه کنند.

 و ... فشار خون باالديابت، ، سرطان، بيماريهاي قلبي -

در صورت وجود سرطان تكرار شده در خانواده و يا بروز سرطان در 

سنين پايين تر از سن متوسط بروز آن، حتما به مشاوره ژنتيك نياز 

 خطر هستيد يا نه؟ داريد که آيا شما نيز در

والديني که داراي فرزند مبتال به بيماري مادرزادي قلبي هستند، جهت 

بررسي شيوع ناهنجاري قلبي در فرزندان بعدي، نياز به مشاوره ژنتيك 

 %6در جمعيت هاي عادي شيوع بيماري مادرزادي قلبي در حدود  دارند.

بسته به نوع  است و اين ميزان در صورتي که فرزند اول گرفتار باشد

قتي دو فرزند از يك خانواده ضايعه، در حاملگي دوم افزايش مي يابد. و

 %02-92باشند خطر بروز بيماري در فرزند سوم ممكن است به  مبتال

  برسد.

 

 وجود ابهام در تشخيص دستگاه تناسلي، اختالل در بلوغ -
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در کسب اطمينان از ناقل نبودن براي يك بيماري ژنتيكي شايع  -

 جمعيت)تاالسمي، هموفيلي، کم خوني داسي شكل و ...(

به منظور کسب اطمينان از ناقل نبودن براي بيماريهاي شايع ژنتيكي، 

افراد مي توانند جهت انجام تست مربوطه و پيشگيري از وقوع بيماري 

 د.در فرزندانشان به مراکز مشاوره ژنتيك مراجعه نماين

 

  روند مشاوره ژنتيك
آگاهي مشاوره  ،صژنتيك شامل چهار بخش اصلي تشخيمشاوره 

 حمايتي و پيگيري است.، مشاوره  بخشي

 تشخيص 

اولين و اساسي ترين هدف در مشاوره ژنتيك تشخيص دقيق بيماري 

 است. اقداماتي که به اين منظور انجام مي گيرند عبارتند از:

 تهيه تاريخچه فاميلي و رسم شجره کامل بيمار -

 ريخچه حاملگي مادربازبيني تا -

 شكافي بستگان مبتالرش کالبد ه هاي بيمارستاني و گزابررسي پروند -

 معاينه کامل بيمار و انجام آزمايش هاي مناسب -

 معاينه والدين، خواهران و برادران بيمار -

 

علت ابتالء مثل سابقه  با تلفيق تمامي اين اطالعات،در اغلب مواقع 

 .تشخيص داده مي شودو ... xفاميلي، دارو، اشعه 
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 مشاوره آگاهي بخشي 

در مشاوره ژنتيك، تبادل اطالعات و آموزش خانواده از بخش هاي 

ضروري به شمار مي رود. معموال بحث با توضيح درباره ي تشخيص 

بيماري آغاز مي شود، سپس سير بيماري و پيش آگهي بيماري و 

بيماري به بحث گذاشته  سرانجام راه هاي انتخابي براي درمان و کنترل

  مي شود.

خطر تكرار براي در مورد مشاور درباره مواردي که خطر زيادي ندارند، يا 

توضيحاتي  و يا مشكالت قابل پيشگيري بيماري هاي نه چندان شديد

 مي دهد.

خطرات بارداري خانم هاي حامله و نيز خانم هايي که هنوز حامله  

نيستند ولي به دليل وجود يك بيماري ژنتيكي در خانواده براي مشاوره 

 مراجعه کرده اند بايد مشخص شود و به اطالع آنها برسد.

ارزيابي ميزان تكرار عارضه و بحث درباره ي راه هاي انتخابي ممكن  

در مورد کساني که يك فرزند مبتال دارند و مي  براي بچه دار شدن،

 خواهند دوباره بچه دار شوند، بسيار مهم است.

در مواردي که والدين ناقل ژن جهش يافته نيستند، ممكن است بيماري  

باشد و جنبه وراثتي نداشته باشد. اگر جهش  "جهش جديد"نتيجه 

دي ناچيز است. ند بعجديد عامل بيماري باشد، خطر تكرار آن براي فرز

 "والدين ائيسم گناديموز "مربوط به حالتي است که به آن تنها استثناء

 رد خطر تكرار زياد است.  گفته مي شود. در اين مو
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نتيجه مشاوره، موجب اطمينان بيشتر و رفع موارد اغلب  درخوشبختانه 

هنگامي که طبيعت بيماري روشن و خطر  باورهاي نادرست مي شود.

آن توضيح داده شد، خانواده مي تواند براي مقابله با وضعيت بروز مجدد 

 موجود يكي از راه هاي ممكن را انتخاب نمايد.

را تحت تاثير پيش داوري  گيرندهمشورت مشاور بدون اينكه بخواهد  

ها و باورهاي خود قرار دهد، او را در اتخاذ مناسب ترين تصميم 

 راهنمايي مي کند. 

بيماري يا تكرار آن در ساير افراد فاميل ممكن براي توقف پيشرفت 

 است راه هايي وجود داشته باشد.

در بعضي از بيماري هاي ژنتيكي، تشحيص ژن غير طبيعي، قبل از بروز 

عالئم سبب مي شود تا با تغيير الگوي زندگي، عالئم تخفيف يابد يا با 

رژيم  مي توان "مي فاميليلهايپرکلسترو"تاخير ظاهر شود. مثال در 

 غذايي را به نفع بيمار تنظيم کرد.

در بعضي موارد، تشخيص بيماري ژنتيكي در يك فرد، زنگ خطري  

براي ساير افراد فاميل است. مشاور بايد افراد در معرض خطر را مشخص 

در  ينمايد. براي تعيين ناقالن بسياري از بيماري هاي ژنتيكي تست هاي

 دسترس است.
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 مشاوره حمايتي 

هدف مشاور اين است که به افراد يا خانواده هايي که با مشكل ژنتيكي 

فشار رواني حاصل از آن را اضطراب و روبه رو هستند کمك کند تا 

 .و زندگي راحت تري داشته باشند  تحمل نمايند

طبيعت معلول کننده و مزمن اکثر بيماري هاي ژنتيكي، مراقبت هاي 

مراقبت ها براي اينكه خانواده ها حمايتي را ضروري مي نمايد. اين 

و نگراني هاي  بتوانند با مشكالت خود کنار بيايند و استرس هاي رواني

خود را کاهش دهند و احساس شرم و گناه و حالت انگشت نما شدن 

 بخوبي تحمل کنند ضروري است.را  ميان اطرافيان

 

 پيگيري 

ده در جلسه ارسال يك نامه پيگيري، حاو ي خالصه مطالب رد و بدل ش

مشاوره، به بيماران کمك مي کند تا مشكل خود را بهتر درك کنند و 

آنها را قادر مي سازد که تحت فشار رواني کمتر و سر فرصت نتايج 

گفتگوها را تحليل نمايند. مراجعان نيز در صورت برخورد با بن بست 

باره بيماري، بايد يز احساس نياز به توضيح بيشتر درعاطفي و رواني و ن

   نمايند. مجددا مراجعه 

است. نقايص مدت پيگيري دراز ،اهداف مشاوره ژنتيك بخشي از

مادرزادي و بيماريهاي ژنتيكي و ميزان خطر بروز بيماري در طول زندگي 

باقي خواهد ماند. با پيگيري مشاوره ها اطالعات براي آينده حفظ و 

اده نمود. با گذشت زمان افراد درمواقع لزوم مي توان از آنها استف
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جديدي با ازدواج يا تولد به فاميل اضافه مي شوند و تعدادي به سن 

ازدواج مي رسند و تصميم به تشكيل خانواده مي گيرند؛ بنابراين 

 بازنگري در شجره فاميلي الزم است. 

 تيكي چيست؟ژن غربالگري
منظور  جمعيت بهداخل يك در راهكاري است که ژنتيكي غربالگري 

فرزندانشان در معرض خطر بيماري  تشخيص افرادي که خود آنها يا

به عبارت ديگر به وسيله  .به کار گرفته مي شود نتيكي هستندژ

يم فراواني افراد مبتال به بيماري هاي ژنتيكي مي توانژنتيكي غربالگري 

  را در سطح جامعه بطور چشمگيري کاهش دهيم.

 ر جمعيت عبارتند از:غربالگري هاي ژنتيكي عمده د

 غربالگري پيش از تولد 

با  و... م داوندرسن در مورد اختالالتي مانند نقايص لوله عصبي،

 اين نوع غربالگري انجام مي شود. ،بارداري دادن خاتمه
 

 غربالگري نوزادان 

نوزادان غربالگري مي شوند که تا قبل از آنكه عالئم خطرناك 

مانند عقب ماندگي ذهني و اختالالت رشد  ژنتيكي هاي بيماري

   تظاهر پيدا کند شناسايي و درمان شوند. و ...

 کتونوري مثل فنيلژنتيكي در اين خصوص مي توان به اختالالت            

 و و فاويسم مادرزادي کم کاري تيروئيدو  و سيستيك فيبروزيس           

 اشاره کرد.  کم خوني داسي شكل          
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 ريپاشنه پاي نوزاد جهت انجام غربالگاز گرفتن خون 

 

که خانواده هايي حتي براي *انجام آزمايش هاي غربالگري نوزادان 

د نيز ضروري مي باشد. نسابقه فاميلي عقب مانده ذهني و جسمي ندار

 62تا  5)بتدايي تولد نوزاداين آزمايش ها بايد حتما در همان روزهاي ا

وان از بروز عالئم جدي و جبران انجام شود تا بت تولد(پس از  اول روز

 ناپذير آن جلوگيري کرد.

 زمان در جلوگيري از بيماري هاي ذهني و" :هرگز فراموش نكنيد که

 "جسمي در کودك شما از طال باارزش تر است.

 

 غربالگري حاملين در جمعيت بزرگسال 

 سالم( کمك مي کند تابه افراد حامل)ظاهرا ، گريلغربا اين نوع         

 همچنين و با آگاهي در رابطه با فرزند بعدي تصميم گيري نمايند           

 پيش  از تولد را در حاملگي هاي آينده فراهم امكان تشخيص           

 مي کند.           
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بايد توجه داشت که جهت تشخيص قطعي بيماري افرادي که در نتيجه *

آزمايش هاي غربالگري، پرخطر شناخته مي شوند آزمايش هاي تكميلي 

 .به عمل مي آيدنيز 
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 اصطالحات
: به بيماري که توسط يك ژن کنترل مي شود بيماري بيماري تك ژني

 تك ژني)تك عاملي( گفته مي شود. 

 

بيماري که به وسيله چند ژن و عوامل محيطي به : بيماري چند عاملي

 ديگر کنترل مي شود بيماري چندعاملي)پيچيده( گفته مي شود.

 

نتيكي که با تغييرات بيماري هاي ژبه  :کروموزوميناهنجاري 

کم و ا ل حذف يا جابجا شدن قطعاتي از يك کروموزوم يکروموزومي مث

همراه هستند ناهنجاري هاي کروموزومي يك کروموزوم زياد شدن 

 گفته مي شود.

 

 م شده ازدواج ها و تولدها، ناهنجاري هاي ژنتيكيسابقه رس: شجره نامه

و حاالت و صفات غيرطبيعي در يك خانواده در چند نسل 

 متوالي)حداقل سه نسل( است.
 

ازدواجي گفته مي شود که افراد کانديد براي  : بهازدواج خويشاوندي

منظور از خويشاوندي در  بنابراين داراي جد مشترك باشند. ،ازدواج

فاميلي نسبي)همخوني( است و فاميلي سببي که در اثر ازدواج  اينجا

حاصل مي شود و همچنين فاميلي رضاعي)در اثر شير دادن( مورد نظر 

 نمي باشد.
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 دخترعموي مثل پسرعمو، دازدواج هاي خويشاوندر بعضي کشورها * 

 به علت هزينه هاي اجتماعي اين مسئله،و...  پسرخاله، ويا دختر خاله

 منع قانوني دارد.

ي بيانگر ضريب همخوني است و د: در ازدواج هاي خويشاونهمخوني

 وههاي خوني اشتباه شود.رنبايد با گروههاي خوني و تشابه گ

 

زادي هستند که مي توانند باعث نقايص مادر : عوامل محيطي تراتوژن

که توسط مادر در دوران  مواد مخدر ، الكلشوند. به عنوان مثال دارو، 

و يا يك بيماري در مادر، شانس تولد يك  ملگي مصرف مي شونداح

 فرزند با نقص مادرزادي را افزايش مي دهند.

 

سمي در بدن  بيمار هايي که در اثر تجمع يك ماده اختالالت متابوليك:

 و يا کاهش توانايي در توليد يك ماده ضروري در بدن ايجاد مي شوند.

 

توأم يك نابهنجاري رفتاري که فرد دچارش مي شود و  رفتاري: لاختال

به عنوان مثال می توان به  با افزايش خطر درد، رنج، ناتواني و مرگ است.

 بیماری اسکیزوفرنی اشاره کرد.

 

 اطالعات ژنتيكي را جهش مي نامند. توارثي در هرگونه تغييرجهش: 
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و نمايانگر بيماري  هم به وجود مي آيند گروهي از عالئم که با سندرم:

 .بخصوصي هستند

 منابع

 
 اصول و مباني ژنتيك  (6984) اکبراوقلي، سوسن و همكاران

 باليني. سازمان بهزيستي کشور، معاونت امور فرهنگي و

 پيشگيري

  ( بيولوژي 6936)خانه زيست شناسيگروه مترجمان

 سولومون)جلد دوم(.تهران: خانه زيست شناسي

  بيماري هاي متابوليك ( 6930پور، مهين و همكاران )هاشمي

. سازمان بهزيستي کشور، مرکز يشگيري از آنهاپو راههاي 

معاونت پيشگيري از  توسعه پيشگيري و درمان اعتياد،

 معلوليت ها. انتشارات پيغام دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


