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 کارشناس ارشد مامایی،دانشکده پرستاري و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،ایران-1

 yahoo.com@salehihabibeh: الکترونیک پست )مسئول نویسنده(
 مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،ایرانکارشناس ارشد پرستاري دانشکده پرستاري و  -2
 کارشناس ارشد مامایی،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،ایران-3
 دانشجوي دکتري تخصصی بهداشت باروري،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-4 

 چکیده:
 هاي ازدواج هرچند .دهداختالالت ژنتیکی رخ میدرصد مرگ و میر نوزادان به دلیل  4تا  3 ر اساس آمارهاي جهانیب مقدمه:

برابر افزایش می  2ي را به ژنتیکبیماري هاي  بادارند و احتمال تولد نوزاد  کیژنتیبروز اختالالت  درفامیلی، بیشترین تاثیر را 
هشت کودك  هر دقیقه در.هاي غیرفامیل نیز بروز کند ازدواج درممکن است  کیژنتیدهند؛ اما با توجه به توارث بیماري، اختالالت 

وبا توجه به اهمیت موضوع انجام مشاوره  هزار کودك معلول است 40تا  30شود و ایران نیز ساالنه شاهد تولد متولد می در دنیامعلول 
انجام  ار نوع بیماري ژنتیکیهز13است. وجودبرخوردار خاص بل از تولد هر نوزادي از اهمیتبراي شناسایی اختالالت ژنتیکی ق

مطالعه در منطقه گیالن نشان  و این امر مانع از اتالف هزینه هاي نگهداري افراد معلول می شود.هاي پزشکی را ضروري کرده مشاوره
کاهش شده است .همچنین درعربستان نیز با  سال درمورد  180تولد به  1000بیماري تاالسمی ازداد که انجام مشاوره باعث کاهش 

تولد شده است.اما در ترکیه تاثیري روي تاالسمی نداشته  1000در  %9به  %9/32بیماریهاي ژنتیک خونی از جمله بتا تاالسمی از
 است.                          

 .عی روند ارتباطی استوبیماري نیست، بلکه ن محدود به ارائه اطالعات و محاسبه خطر مشاوره ژنتیکی،

 با مطالعه در مقاالت و کتب پژوهش انجام شده است. :ها روش و مواد 

اجباري کردن ، مشاوره پیش از ازدواجاز جمله  هاي ژنتیک در سطح یک نظام سالمتبرنامهبنظر می رسد اجراي  نتیجه گیري: 
نیاز انجام آزمایش هاي بسیار خاص و  صورت درو هادانشگاهو غربال گري ژنتیک دردبیرستان ،آزمایشات ژنتیک پیش از ازدواج 

 از ضروریات جامعه می باشد.خارج از کشور در تخصصی 
 مشاوره ، ژنتیک ، مامایی :کلیدي واژگان

 
 
 
 
 
 


