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نشـریه تخصصى اجتماعـى

  گروه گفتگو ؛ سمانه مالزینلى
آقای دکتر در ابتدای صحبت هایمان تعریفى 
از مشاوره ژنتیک ارائه بدهید تا مردم بدانند 

مشاوره ژنتیک چیست؟

مشاوره ژنتیک فرایندی است که طی آن با شناخت و 
آگاهی،اطالعاتی را در خصوص شجره و فامیلی افراد به 
دست آوریم این شجره به ما کمک می کند نقش ژنتیکی 
خانواده را تشخیص دهیم و بیماری هایی که ژنتیک و 
وراثت در آن نقش دارند را در افراد بررسی کنیم. اطالعاتی 
که از یک خانواده و فامیل می گیریم می تواند خیلی 
کمک کننده باشد و بعد از اینکه شجره فامیلی رسم شد 
بیشترین احتمالی که از نحوه وراثت مطرح است را به 
خانواده ها گوشزد می کنیم مخصوصا اگر اختاللی وجود 
داشته باشد که جنبه تکرار هم دارد. پس از آن بررسی 
های خودمان شروع می شود و انجام معاینات بالینی 
در خصوص افراد بیمار. احتماالتی که مطرح است را با 
آزمایشات ژنتیک به یقین تبدیل می کنیم و ژن هایی که 
در بیماری نقش دارند برای پیشگیری و درمان شناسایی 
می شوند.  البته خیلی از اختالالت درمان ندارند و بحث 

پیشگیری از آن ها مهم است تا به فرزند منتقل نشود. 
چه  برای  ژنتیک  بگویید مشاوره  توانید  مى 
کسانى الزم است؟ و آیا همه مردم باید از 

این مشاوره استفاده کنند؟

ببینید ابتدا فردی که برای مشاوره مراجعه می کند، غربال 
می شود که آیا نیاز به آزمایشات ژنتیک و مشاوره های 
بعدی دارد یا خیر. در حال حاضر با برنامه های سازمان 
بهزیستی مشاوره پیش از ازدواج در چهار شهرستان یزد به 
صورت اجبار در حال انجام است. ولی به طور کلی عمدتا 
ازدواج هایی که دارای ریسک باالیی هستند از جمله 
ازدواج های فامیلی،ازدواج هایی که خود زوجین دارای 
نقص هستند و یا در فامیل اختالل یا معلولیتی وجود دارد 
باید حتما مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج و قبل از بارداری 
انجام بدهند. متاسفانه مردم فکر می کنند همه معلولیت ها 
ظاهری است و باید فردی دچار ناهنجاری ظاهری باشد تا 
مشاوره بر او واجب شود در صورتی که برخی از اختالالت 
عالئم ظاهری ندارد ولی از پدر و مادر به جنین منتقل می 
شود یا حتی فوت نوزاد بعد از تولد از نظر ما یک اختالل 
است که در برخی از خانواده ها به صورت ارثی وجود 
دارد و مشاوره برای اینگونه افراد ضروری است ولی مردم 
این مورد را اختالل نمی دانند. روند سازمان بهزیستی به 
نحوی است که روزی شاهد این باشیم که هیچ ازدواجی 
بدون مشاوره ژنتیک انجام نگیرد تا در بحث پیشگیری از 

معلولیت ها موفق عمل کنیم.
 بعد از سال ها فعالیت یزد در بحث مشاوره 
ژنتیک آیا مردم به این باور رسیدند که این 

مشاوره برایشان  الزم است؟

با توجه به سطح تبلیغاتی که در خصوص ژنتیک طی 
این سال ها صورت گرفته متاسفانه هنوز هم مردم برای 
ازدواج سنتی فکر می کنند یا خانواده ها حکم صادر می 
کنند که نیازی به مشاوره نیست و ما خودمان چطور 
ازدواج کردیم. مردم تصور می کنند مشکل و اختالل 
برای دیگران پیش می آید و برای آن ها نیست.  و 
متاسفانه وقتی مراجعه می کنند که دچار آسیب شده 
اند و خیلی دیر شده است. ما فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی را انجام می دهیم اما مهم این است که بحث 
این  با  اعتماد بشود و ما هنوز  باور و  پیشگیری یک 

موضوع فاصله زیادی داریم. 
به جز مواردی که اشاره کردید چه مشکالتى 

سر راه مشاوره ژنتیک قرار دارد؟ 

همانطور که گفتم فرهنگ پیشگیری در کشور ما خیلی 
ضعیف است. نگاه ها به این موضوع غیرکارشناسی و غیر 
تخصصی است. سیستم دانشگاهی در کشور ما درمان 
محور است تا پیشگیری محور . در فرهنگ ما معموال به 

پیشگیری فکر نمی شود و بزرگترین معضل ما در ارائه 
خدمات ژنتیک بی توجهی به بحث پیشگیری است. 
متاسفانه در  ولی  پیشگیری است  ژنتیک  کار  اساس 
میان متخصصین،پزشکان و دانشگاهیان کمتر کسی 
دیده می شود که روی پیشگیری مانور دهد و همه 
حول درمان محوری آموزش می بینند در صورتی که 
پرداختن به موضوع پیشگیری هم از نظر علمی و هم 

منطقی عاقالنه تر است. 
مشاوره  انجام  در  مردم  که  مشکالتى  از 
بگویید؟ چه  نیز  با آن روبرو هستند  ژنتیک 
مسئله ای باعث مى شود تا مردم به سمت 

ژنتیک نیایند؟

بزرگترین مشکلی که سر راه مردم قرار دارد بحث هزینه 
های آزمایشات ژنتیک است. کمترین آزمایشات، هزینه 
ای چند صد هزارتومانی به دنبال خواهد داشت. مردم 
واقعا برای پرداخت هزینه ها مشکل دارند ولی بیمه ها 
حمایت نمی کنند و پایشان را از این موضوع کنار کشیده 
اند. بیمه حاضر است یک بچه معلول را تا آخر عمر با 
پرداخت هزینه های بیماری پشتیبانی کند اما وارد بحث 
پیشگیری و ژنتیک نشود و تنها در برخی بیماری ها 
دارند به اجبار وارد می شوند. در صورتی که خدمات 
ژنتیک حمایت کامل دولت و نظام های بیمه ای را 
می خواهد،نمایندگان مجلس باید وارد عمل بشوند و 
مسئولین باید توجه ویژه به بحث ژنتیک و پیشگیری از 
معلولیت ها داشته باشند. علم آنقدر پیشرفت کرده که 
می تواند همه بیماری ها را از طریق ژنتیک شناسایی 
کند ولی ما به دلیل امکانات محدود قادر به انجام تمام 
آزمایشات نیستیم و حتی امکانات ما قابل مقایسه با 
دیگر کشورها نیست. من مطئنم که روزی فرا میرسد 
که در ایران هم فقط با نمونه خون می توانیم بگوییم 

که دو نفر باهم ازدواج بکنند یا خیر. 
علت اینکه هزینه های ژنتیک اینقدر باالست 

چیست؟

بررسی  ارائه می دهد.  نوع خدماتی است که  بخاطر 
این بررسی ها در  آزمایشات در حد مولکول است و 
دل خودش هزینه های هنگفتی به دنبال دارد. موادی 
که در این مسیر استفاده می شود وارداتی است و قیمت 
ها بسته به نوع بیماری،اندازه ژن و مولکول فرق می 
کند. دستگاههای مورد نیاز نیز با قیمت های باالیی 

خریداری می شود. 
با آزمایش ژنتیک چه نوع بیماری هایى قابل 

تشخیص است؟

بیشترین احتماالت ژنتیک مربوط به اختالالت جسمی 
ذهنی،شنوایی،بینایی،سقط،فوت  حرکتی،اختالالت  و 
های  تولد،نازایی،بیماری  از  بعد  و  تولد  از  قبل  فرزند 
کلیه،اختالالت  های  قلبی،نارسایی  خونی،اختالالت 
روان)صرع،تشنج  و  اعصاب  های  پوستی،بیماری 
واختالالت خلقی و رفتاری(سرطان ها و بیماری های 
مزمن)آسم،دیابت،تروئید و...(  می شود. در کل بیماری 
هایی که دلیل ژنتیکی داشته باشد با آزمایش ژنتیک 

قابل تشخیص خواهد بود.
ارتباط ژنتیک با ناباوری چگونه است؟

یکی از دالیل ناباروری بحث ژنتیکی آن است یعنی 
نوع اختالل از نظر ژنتیکی در فرد وجود دارد که منجر 
به نازایی می شود مثال خانمی که مبتال به سندرم ترنر 
است دچار نازایی خواهد شد و حتی بیماری کالین فرتر 
بیماری است که ناباروری ایجاد می کند و افرادی که 
این بیماری ها را دارند چون عالئم بالینی عمده ای ندارد 
متوجه نخواهند شد. بحث ناباوری و نازایی با علم ژنتیک 
قابل حل خواهد بود البته با روش های متفاوت. یکی از 
روش ها اهدای تخمک یا جنین اهدایی است این روش 
برای خانواده هایی است که پدر و مادر هر دو ناقل بیماری 
هستند و تشخیص و بررسی نوع بیماری و ریسک باردار 
شدن باالست، پس از طریق تخمک اهدایی صاحب 
فرزندی می شوند که از ژن خودشان نباشد. روش دیگر 
آی بی اف است که بررسی ها روی سالمت فرزند انجام 
می شود اقداماتی از حدود هفته 12 بارداری تا هفته 18 
بارداری انجام می شود و اگر اختاللی در جنین وجود 
داشت از ادامه روند بارداری براساس قوانین شرعی و 

جاری مملکت جلوگیری خواهد شد.  
چه  ژنتیک  مشاوره  بحث  در  یزد  استان 

جایگاهى دارد؟

سازمان بهزیستی در راستای رسالت خودش اقدام به 
راه اندازی مراکز ژنتیک کرده است که مرکز تحقیقاتی 
ژنتیک میبد خدمات ژنتیک را بر اساس اصول علمی و 
با کمترین هزینه ها برای مردم انجام می دهد. قصدمان 
این است که در کنار ارائه خدمات،تربیت نیروی انسانی 
هم شکل بگیرد. بیشترین حجم ارائه خدمات مشاوره 
ژنتیک بر عهده سازمان بهزیستی است 20 مرکز غیر 
دولتی در سطح استان فعالیت می کنند و چهار شهرستان 
میبد،مهریز،اشکذر و بافق تحت پوشش مشاوره ژنتیک 
قبل از ازدواج هستند. استان یزد از سال 1376 به طور 
رسمی فعالیت در بحث ژنتیک را شروع کرده و جایگاه 

خوبی را در این زمینه رد سطح کشور دارد. 

صحبت از مشاوره ژنتیک که می شود در ذهن اغلب مردم این تصور پیش می آید که مشاوره ژنتیک مخصوص کسانی 
است که ازدواج فامیلی می کنند و یا در غیر اینصورت به علت هزینه های باالی مشاوره از انجام آن صرف نظر کرده 
و امور را به نوعی به دست سرنوشت می سپارند. اینکه فرهنگ پیشگیری در کشور ما تا چه اندازه توانسته جای خود را 
باز کند و اینکه ما در بحث پیشگیری از معلولیت ها چقدر موفق عمل کرد ه ایم را می توان با نگاهی به فعالیت مراکز 
مشاوره ژنتیک و چگونگی استقبال مردم از این مراکز، چه قبل از ازدواج و چه قبل از بارداری مورد بررسی قرار داد. گفتگو 
با دکتر جلیل عفتی رئیس سازمان بهزیستی استان یزد به عنوان سازمانی که متولی این امر است می تواند لزوم استفاده 

از خدمات ژنتیک را روشن تر سازد و پاسخ سواالت مربوط به حوزه مشاوره ژنتیک را نیز بدهد.

درمان نازایی
 در علم ژنتیک 

گفتگو با رئیس سازمان بهزیستی یزد در خصوص مشاوره ژنتیک 

اساس کار ژنتیک پیشگیری 
است ولی متاسفانه در میان 

متخصصین،پزشکان 
و دانشگاهیان کمتر کسی
 دیده می شود که روی 

پیشگیری مانور دهد 
و همه حول درمان محوری 

آموزش می بینند
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  گروه گفتگو ؛ سمانه مالزینلى
 ما در زمینه مشاوره ژنتیک در چه جایگاهى 

قرار داریم؟

قرنی که ما در آن زندگی می کنیم را می توان قرن ژنتیک 
نامگذاری کرد. پشرفت هایی که ایران در این زمینه داشته 
است قابل مقایسه با سال های پیش نیست. می توانم بگویم 
چندسال پیش 70 یا 80 درصد بیماری های ناشی از ژنتیک 
را نمی توانستیم با علم ژنتیک تشخیص دهیم ولی االن 80 
درصد بیماری ها و اختالالت را می توان با این علم تشخیص 
داد. از طرفی علی رغم تحریم هایی که داشتیم توانستیم خیلی 
چیزها را در ایران وارد  و یا راه اندازی کنیم. برخی کشورها 
هنوز هم محکوم هستند که فرزند معلول را به دنیا بیاورند اما 
کشور ما آنقدر در این زمینه پیشرفت کرده است که علمای 
ما مجوز سقط فرزند معلول را دادند و این یعنی یک نمونه 

پیشرفت در تکنولوژی و فناوری ژنتیک. 
آیا مرکز تحقیقات ژنتیک میبد هم این جایگاه 

را در بحث مشاوره ژنتیک دارد؟

مرکز  درکنار  ایستگاهی  میبد  ژنتیک  تحقیقات  مرکز 
مطالعات تهران است و ما همه تجارب خودمان در زمنیه 
ژنتیک را در اختیار این مرکز قرار می دهیم تا قطب ژنتیک 
جنوب کشور بشود. به نظر من با امکانات محدودی، کار 
در میبد شروع شد ولی چون هم تفکر علمی پشت آن 
است و هم نیروی جوان و مردمی درگیر آن شده آینده 
بسیار خوبی را پیش رو دارد. می توانم بگویم باالترین و 
مهمترین مزیت مرکز تحقیقاتی میبد این است که توسط 
نیروی خود جوش مردمی کنترل می شود  و پشتکار 

یزدی ها در این زمینه قابل تحسین است. 
مرکز مطالعات ژنتیک کشور چه خدماتى را به 
مرکز تحقیقات میبد ارائه مى دهد و چقدر این 

خدمات مى تواند کمک کننده باشد؟

های  ازدواج  خاطر  به  ژنتیکی  های  معلولیت  بیشتر 
خویشاوندی است یعنی ضریب خویشاوندی در ایجاد 
معلولیت باال است و هرچه به طرف جنوب و مرکز کشور 
برویم نسبت ازدواج های فامیلی بیشتر می شود که این 
امر نیاز به مشاوره ی ژنتیک قبل از ازدواج و قبل از 
بارداری را بیشتر می کند . مرکز تحقیقات میبد می تواند با 
انجام این مشاوره ها جنوب کشور را ساپورت کند و قطب 

ژنتیک جنوب کشور شود. تفکری که پشت این مرکز 
وجود دارد طی سه مرحله ی تحقیقات،آموزش)آموزش 
نیروی جوان( و سرویس دهی به جامعه بررسی می شود. 
ما با یک نظرسنجی با مراکز مشاوره ژنتیک یزد متوجه 
شدیم که معلولیت هایی مثل عقب ماندگی ذهنی،نابینایی 
و ناشنوایی و بیماری های حسی و عصبی 70 درصد 
معلولیت ها در یزد را در برمی گیرد. بر این اساس، چهار 
پروژه بزرگ را مصوب کردیم تا خانواده ها را مورد بررسی 
قرار دهیم، ژن ها را شناسایی کنیم و با شناخت ناقلین و 
بررسی ژن های درگیر، مانع از این بشویم که کودک 
معلولی به دنیا بیاید. می توانم برایتان مثالی بزنم، وقتی 
برف می آید بولدزی می آورند که برف ها را کنار می 
زند و راه را باز می کند تا بقیه ماشین ها بتوانند عبور کنند 

کار ما هم در ژنتیک همین است ما با شناخت ژن ها و 
نوع بیماری به خانواده ها کمک می کنیم تا از تولد یک 
فرزند معلول جلوگیری کنند و یا فرزند سالم به دنیا بیاورند. 
مطالعاتتان در پیشگیری از عقب ماندگى ذهنى 

و ناشنوایى به چه شکل است؟

اگر بتوانیم جلوی معلولیت ها را بگیریم قدم بزرگی در راه 
سالمت جامعه برداشته ایم و خوشبختانه علم ژنتیک این 
راه را آسان کرده است. در بحث عقب ماندگی ذهنی می 
توان با شناخت ژن ها در دوران بارداری سقط را انجام داد 
که خود این امر یک پیشگیری بجا است. اما در ناشنوایی 
باید شناخت ژن ها قبل از باردار شدن اتفاق بیفتد تا با پی 
جی دی)pgd( در مرحله هشت سلولی یک سلول انتقال 

دهنده ناشنوایی را حذف کرد تا فرزند سالم به دنیا بیاید. 
اما نمی توان بعد از بارداری و فهمیدن اینکه جنین ناشنوا 

است فرزند را سقط کرد. 
سنگین  های  هزینه  خصوص  در  نظرتان 
آیا  چیست  ژنتیک  های  آزمایش  و  مشاوره 
اگر هزینه های آن کمتر بود استقبال مردم در 

استفاده از خدمات ژنتیک بیشتر نمى شد؟

به نظر من هزینه های آزمایشات ژنتیک قابل مقایسه با 
داشتن یک فرزند معلول نیست به این فکر کنید که وقتی 
بچه ای معلول با هرنوع معلولیتی به دنیا بیاید چه بالیی 
سر خانواده ها می آید و تا آخر عمر چه هزینه هایی را 

باید متحمل شوند. 

قرن ما ، قرن ژنتیک است 
گفتگو با پروفسور نجم آبادی رئیس مرکز مطالعات ژنتیک کشور 

گفتگو با فردی که جزو یازده دانشمند برتر جهان شناخته شده و در زمینه ژنتیک حرف ها برای گفتن دارد می تواند ما را 
در شناخت هرچه بهتر مباحث مشاوره ژنتیک و آگاهی دادن این مباحث به جامعه یاری دهد. یک صحبت تلفنی کوتاه 

با پروفسور نجم آبادی کافی بود تا امید به آینده مشاوره ژنتیک در کشور را از حرف هایش خواند. انچه می خوانید نتیجه 
گفتگو با رئیس مرکز مطالعات ژنتیک کشور است
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

اینکه تا چه اندازه مردم از خدمات مراکز مشاوره ژنتیک 
بهره می گیرند و نظرشان راجع به این نوع مشاوره چیست 
بتواند کمک  موضوعی است که پرداختن به آن شاید 
بزرگی در جهت بهتر انجام شدن فرایند مشاوره و بحث 
پیشگیری از معلولیت ها کند. به همین منظور بهروزی بر 
آن شد تا به سراغ یکی از مراکز مشاوره ژنتیک در یزد برود 
و با مراجعین در این خصوص هم صحبت شود. مراجعینی 
که به گفته کارشناس ژنتیک این مرکز به دلخواه برای 
اینجا  در  آنان  برای حضور  اجباری  و  آیند  مشاوره می 
نیست. وی معتقد است حتی مردم از استان های دیگر 
برای مشاوره ژنتیک به یزد می آیند و خوشبختانه یزد را در 

بحث ژنتیک بیشتر از جاهای دیگر قبول دارند. 
مهسا تشکر از روند مشاوره ژنتیک اینگونه می گوید: وقتی 
فردی برای مشاوره ژنتیک چه قبل از ازدواج و چه قبل 
از بارداری به این مرکز می آید ابتدا مشاوره اولیه توسط 
کارشناسان ژنتیک صورت می گیرد به این صورت که 
اطالعات فردی،خانوادگی و شجره افراد پرسیده می شود 
اینکه آیا معلولیتی در خانواده یا فامیل درجه یک و دو وجود 
دارد؟ اگر وجود دارد آیا ارثی است،اگر هست خطر تکرار 
چقدر است؟ و در مرحله های بعدی برای خانم های باردار 
غربالگری سالمت جنین انجام می شود که شامل تست 
های غربالگری است و بسته به سن مادر فرق می کند 
و در صورت مشکوک بودن یا بیماری خاص، آزمایشات 
ژنتیک از هفته یازدهم بارداری شروع و تا هفته شانزدهم 
ادامه پیدا می کند. یعنی تا 18 هفتگی جنین، ما باید به 

جواب رسیده باشیم. 
کارشناس ژنتیک مرکز فیاض بخش آزادشهر ادامه می 
دهد: متاسفانه مردم فکر می کنند مشاوره ژنتیک فقط 
برای ازدواج های فامیلی است در صورتی که در ازدواج 
های غیر فامیلی نیز ما توارث غالب را داریم یعنی یک 
ژن هم می تواند از طرف مرد یا زن به تنهایی معلولیت و 

اختالل را به جنین انتقال دهد. در صورتی که در ازدواج 
های فامیلی این انتقال توسط دو ژن صورت می گیرد 
که به آن توراث مغلوب می گویند. امیدواریم روزی برسد 
که همه مردم قبل از ازدواج ، مشاوره ژنتیک را برای 

پیشگیری از تولد نوزاد بیمار و معلول انجام دهند. 
بعد از صحبت با کارشناس ژنتیک، نوبت به مراجعینی می 
رسد که برای مشاوره آمده اند. زن و شوهری با یک دختر 
چهار ساله پشت در اتاق پزشک نشسته اند. آن ها دلیل 
آمدنشان به اینجا را مشاوره قبل از بارداری عنوان می 
کنند. زن که جواب آزمایشات و چکاپ کامل بدنش را در 
دست دارد در این خصوص می گوید: فرزند اولم بیماری 
قلبی دارد و تا حاال چندبار عمل قلب انجام داده. ازدواج 
ما فامیلی نبود برای همین، موقع ازدواج و بارداری برای 

مشاوره ژنتیک نیامدیم چون اصال فکرش را هم نمی 
کردیم که فرزندمان بیمار شود. ولی حاال خیلی پشیمانم 
و برای بیماری بچه ام خیلی سختی کشیدم. حاال هرکس 
در فامیل می خواهد ازدواج کند به او می گویم که حتما 

برای مشاوره برود و پشت گوش نیندازد. 
او می گوید: برای بار دوم است که به اینجا می آییم ما از 
بهزیستی شهرستان مهریز به اینجا معرفی شدیم تا برای 
بارداری دومم مشاوره ژنتیک انجام دهیم و مشخص شود 
که به چه دلیل فرزند اولم دچار بیماری قلبی شده است. 
البته می گویند هزینه های آزمایشات ژنتیک باالست و ما 
خودمان در حد سه میلیون تومان می توانیم هزینه کنیم 

ولی اگر بیشتر شود امیدوارم که بهزیستی کمکمان کند. 
مراجع بعدی مرکز ژنتیک، خانمی است که دو فرزند دارد 
یک پسر معلول ذهنی و جسمی و یک دختر سالم. او هم 
علت حضورش را مشاوره قبل از بارداری می داند و می 
گوید: می خواهم دوباره باردار شوم و برای مشاوره آمده ام 
البته در این مرکز به خاطر معلولیت فرزند اولم زیاد می آیم 

و حتی برای مشاوره ژنتیک فرزند دومم هم آمده بودم. 
است:  معتقد  و  داند  نمی  را  پسرش  معلولیت  علت  او 
متخصصین و پزشکان هم دلیل معلولیت فرزندم را نمی 
دانند. ازدواج ما فامیلی نبود و برای مشاوره هم هیچ اقدامی 
نکردیم. در فامیل درجه یک هم فرد معلولی نداشتیم. بعد 
از اینکه فرزند اولم بیمار به دنیا آمد برای فرزند دومم به 
مشاوره آمدم و تحت نظر پزشک قرار گرفتم. حاال هم 
برای بارداری سومم به اینجا آمدم تا تحت مشاوره ژنتیک 
بیاورم. هزینه های  قرار بگیرم و فرزند سالمی به دنیا 
مشاوره برای ما که تحت پوشش بهزیستی قرار داریم 
کمتر است و در حال حاضر پسرم دوازده سال دارد و در 
مرکز توانبخشی آموزش می بیند. متاسفانه همه مردم از 
خدمات بهزیستی اگاهی ندارند و باید اطالع رسانی برای 

خانواده هایی که فرزند معلول دارند بیشتر شود. 
به سراغ پزشک مربوطه می رویم کسی که می تواند پاسخ 
سواالت ما را در خصوص این دو مراجع،چرایی بیماری 
فرزندشان و اینکه چه باید بکنند را بدهد. دکتر جلیل عفتی 
پزشک مستقر در مرکز ژنتیک فیاض بخش نظر خود را 
درباره مراجع اولی و بیماری قلبی فرزندش اینگونه بیان می 
کند: متاسفانه اختالل قلبی می تواند ریسک تکرار داشته 
باشد و دارای دالیل غیر ژنتیک هم باشد. مثال مادر دوران 
بارداری خوبی را پشت سر نگذاشته یا در زمان بارداری 
دچار بیماری های ویروسی شده است. البته همه اینها 
احتمال است و ما به مادر پیشنهاد باردار شدن را دادیم تا 
در دوران بارداری اکوی قلب فرزند و آزمایشات سه بعدی 
روی جنین صورت بگیرد. بررسی های ژنتیکی می تواند 
انجام شود ولی چون هزینه های باالیی دارد فعال دست 
نگه می داریم و در دوران بارداری با اکوی قلب و سونوی 
سه بعدی سالمت جنین  و برخی از اختالالت قلبی را 

کنترل می کنیم. 
دکتر عفتی در خصوص مراجع دومی نیز معتقد است: برای 
این مراجع باید بررسی های بیشتری صورت بگیرد به او 
پیشنهاد دادیم تا فرزند معلولش را بیاورد تا بسته به نوع 
بیماری آزمایشات خاص از او گرفته شود چون امکان دارد 
ناقل بیماری مادر باشد که فقط به جنس پسر بیماری را 
منتقل می کند. در اختالل ذهنی ژن های خاصی درگیر 

می شوند و نیاز به کنترل بیشتری دارد. 

تحت مشاوره ژنتیک قرار بگیرید  
گزارشی از مرکز ژنتیک بهزیستی

متاسفانه مردم فکر می کنند 
مشاوره ژنتیک فقط برای ازدواج 
های فامیلی است در صورتی که 
در ازدواج های غیر فامیلی نیز ما 

توارث غالب را داریم یعنی یک 
ژن هم می تواند از طرف مرد یا 
زن به تنهایی معلولیت و اختالل را 

به جنین انتقال دهد
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هدف کلی این طرح پیشگیری از 
معلولیت های ناشی از اختالالت 

ژنتیک با شناسایی افراد ناقل 
وخانواده های درمعرض خطر 

می باشد

2 تا 5 درصد نوزادانی که تازه متولد می شوند دچار 
بیماری های ژنتیکی یا ناهنجاری های مادرزادی می 
باشند. در ایران  براساس آمار تولدها تخمین زده می 
شود 50 هزار نوزاد سالیانه به بیماری های ژنتیکی مبتال 
می شوند. درصد باالی ازدواج های فامیلی درکشور، 
شیوع باالی برخی بیماری های معلولیت زای ژنتیکی 
از  پیشگیری  درباره  مردم  آگاهی  تاالسمی،عدم  مثل 
بیماری ها و معلولیت ها از عوامل موثردر بروز معلولیت 
های ژنتیکی است. معلولیت و اختالل خود اثرات بدی 
را مثل پایین آمدن درجه عملکرد فرد، متزلزل شدن 
کیان خانواده،تحمیل هزینه های سنگین به خانواده 
خانواده  به  روانی  فشار  تحمیل  جامعه،  به  نهایتا  و 
راستای  در  دولت  به  سنگین  های  هزینه  تحمیل  و 

نگهداری،آموزش وتوانبخشی این افراد بدنبال دارد.
با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه تشخیص و 
پیشگیری از بیماری های ارثی و معلولیت زا، مشکالت 
ناشی از اختالالت ژنتیکی تا حدی قابل پیشگیری می 
باشند . بنابراین پیشگیری بهترین اقدام درکاهش بروز 
بیماری های ارثی است و مشاوره ژنتیک هسته اصلی 
و بخش مهم این خدمات را تشکیل می دهد. مشاوره 
ژنتیک با افزایش سطح اطالعات وآگاهی مردم نقش 

موثری را درانجام خدمات پیشگیرانه ایفا می کند.

اهمیت بررسى های ژنتیکى  و مشاوره ژنتیک
وچگونگی  بیماری  یک  بودن  ارثی  تشخیص  برای 

توارث آن
احتمال ابتال فرزندان بعدی خانواده 

تشخیص بیماری وسالمتی جنین در دوران جنینی
پیشگیری از تکرار بیماری 

از  قبل  ژنتیک،  مشاوره  انجام  برای  زمان  بهترین 

اولیه، زوجین  از غربال  بعد  ازدواج است. دراین طرح 
مشاوره  انجام  به  توصیه  و  درمعرض خطر شناسایی 
ژنتیک می شوند. این طرح همزمان با سه استان دیگر 
ماه 1393  اول دی  از  یزد  استان  میبد  در شهرستان 
دفاتر  طریق  از  ازدواج  متقاضی  زوجین  گردید.  آغاز 
ثبت ازدواج به مرکز غربالگری واقع در اداره بهزیستی 
شهرستان ارجاع گردیدند. ابتدا زوجین توسط مصاحبه 
گر آموزش دیده سطح 1 مصاحبه شده و فرم مورد 
نظر تکمیل گردیده و سپس اگر افراد نیاز به مشاوره 
ژنتیک داشتند به مشاورین ژنتیک ارجاع داده می شدند. 
این طرح با همکاری اداره کل ثبت اسناد استان انجام 

می پذیرد.

آمارها چه مى گوید
ازدواج  از  نیز طرح مشاوره ژنتیک قبل  درسال1394 
درشهرستان میبد و از اول اردیبهشت ماه در شهرستان 
و  یزد   استان  شهرستان  دومین  عنوان  به  مهریز 
درشهرستان های اشکذر و بافق از مهر وآبان اجراگردید.

ماهه   6 و  سال93  چهارم  ماهه  )سه  9ماه  درطی 
اول94( تعداد700 زوج متقاضی ازدواج تحت پوشش 
این طرح قرارگرفتند که از این تعداد حدود 430زوج 
نیاز به مشاوره تخصصی ژنتیک داشته)حدود60درصد( 
آزمایش  انجام  به  نیاز  تعداد حدود 116زوج  این  از  و 
زوج  تعداد60  و  داشته)حدود27درصد(  کاریوتیپ 
)حدود10درصد( نیز نیاز به انجام آزمایشات تخصصی 
سندروم های مختلف و بررسی جهش های ژنی داشته 
اند. هزینه غربال اولیه و مشاوره ژنتیک دراین طرح 
رایگان و هزینه آزمایشات نیز با تخفیف بسیار زیاد انجام 

می پذیرد.
اختالالت ارثی مشخص شده در خانواده های این زوج 
به ترتیب وفور شامل عقب ماندگی های ذهنی،  ها 
ناشنوایی،اختالالت  زایی،  مرده  و  مکرر  های  سقط 
حرکتی وتکاملی، نابینایی، ناهنجاری های مادرزادی 

وناباروری می باشد. 
از این تعداد زوج حدود 165زوج سن خانم باالی 35 
و یا زیر 18 سال  بوده که می تواند خودعاملی جهت 
ایجاد معلولیت باشد. به زوجین بعد از غربالگری توصیه 
هایی راجع به انجام و ضرورت مشاوره قبل از ازدواج 
،قبل ازبارداری و بررسی های سالمت جنین دربارداری 

داده می شود.
درفاز دوم طرح کشوری مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج 
و  سومین  عنوان  به  بافق  و  اشکذر  شهرستان  دو 
چهارمین شهرستان استان به این طرح اضافه گردیدند 

و در ادامه این طرح تمامی شهرستان های استان تحت 
پوشش قرار می گیرند.

روش اجرا طرح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج
ارجاع زوجین متقاضی ازدواج ازطرف دفاتر ثبت ازدواج 

جهت انجام مصاحبه اولیه 
انجام مصاحبه اولیه با زوجین متقاضی ازدواج وتکمیل 

پرسشنامه 
شناسایی زوجین درمعرض خطر و ارجاع آن ها به مراکز 

مشاوره ژنتیک همکار طرح
آموزش وآگاهسازی برای زوجین کم خطر 
پیگیری روند ارجاع و انجام مشاوره ژنتیک

انجام مشاوره ژنتیک
حمایت از زوجین نیازمند جهت انجام آزمایشات احتمالی 

ژنتیک توسط سازمان بهزیستی

ترویج فرهنگ مشاوره
الزم به ذکر است درکنار این طرح، طرح آگاهسازی 
و غربالگری اختالالت ژنتیک درافراد 15تا 25 سال 
نیز اجرا می گردد که ابتدا در دختران مقطع  دوم و 
سوم دبیرستان با همکاری آموزش و پرورش انجام می 
پذیرد که هدف کلی این طرح پیشگیری از معلولیت 
های ناشی از اختالالت ژنتیک با شناسایی افراد ناقل 

وخانواده های درمعرض خطر می باشد.
از اهداف دیگر این طرح می توان به ترویج فرهنگ 
مشاوره ژنتیک درخانواده ها، آگاهسازی وحساس سازی 
جوانان قبل از ازدواج،پیشگیری از ازدواج های پرخطر، 
فرهنگ سازی برای کاهش ازدواج های فامیلی پرخطر 
و شناسایی افراد درمعرض خطر و ترغیب آن ها جهت 

مراجعه برای انجام مشاوره ژنتیک اشاره کرد. 

ترویج فرهنگ مشاوره ژنتیک در خانواده ها
گزارشی از اجرای طرح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج درشهرستان های میبد و مهریز، اشکذر و بافق
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

 امروزه ثابت شده است اپى ژنتیک در ایجاد بسیاری از بیماری های مختلف دخیل است 
مادرانى که در جنگ جهانى دوم تحت استرس روحى و تغذیه بودند کودکان آن ها در نسل 

بعد استرس ناخودآگاهى در وجودشان مشاهده شده است

اپی در یونانی به معنای باالتر و فراتر است بنابر این اپی 
ژنومیک رامی توان فراژنومی معنا نمود و اپی ژنتیک را 

فرا ژنتیک نامید.
سواالتى که سبب توسعه این دانش گردید 

این بود که :

1- با اینکه همه بیلیون ها سلول بدن ما کروموزوم های 
مشابه و ساختار ژنتیکی یکسان و سکانس های ژنی 
مشابه دارند پس چه جیزی سبب تفاوت سلول ها و بافت 
ها می شود؟ که یک سلول با همان اطالعات ژنتیکی  
پوست می شود، دیگری عصب و سومی استخوان یا 

سلول خونی و غیره ؟  
2- چرا در دوقلوهای همسان و شبیه از نظر ژنتیکی 

تفاوت های بسیاری وجود دارد؟
3- علت این تفاوت ها در حین شباهت ساختار وراثتی 

چیست؟
 احتماال عواملی خارج از سیستم و اطالعات وراثتی در 
این تغییرات نقش دارند. دانشمندان در صدد کشف این 
عوامل برآمده و متوجه شدند که بله این حدس درست 
است: مولکول هایی شیمیایی وجود دارند که بر فعال یا 
غیر فعال شدن ژن ها تاثیر می گذارند و سبب تغییر رفتار 

و فعلیت یک ژن در دو فرد کامال مشابه می گردند.
متیالسیون DNA یک خصوصیت معمول در مهره 
داران است، در بعضی گونه ها زیاد و در بعضی کمتر دیده 
 CPG بیشتر در جزایر DNA می شود. متیالسیون
اتفاق می افتد یعنی مناطقی که سیتوزین کنار گوانین 
قرار گرفته است. مناطق غیر متیله شده CPG در جای 
جای ژنوم در سلول های بینابینی مشاهده شده است. 

متیالسیون DNA ؟؟؟؟؟در تکوین موجودات )از بدو 
تولد تا بلوغ(، غیر فعال شدن یکی از دوکروموزوم Xدر 
پستانداران ماده، imprinting     genetic، مهار 

ژنی و سرطان زایی  ضروری است.
انتقال به نسل های بعدی

آزمایش هایی در حال شروع شدن هستند تا نشان دهند 
که اثرات اپی ژنتیکی واقعاً از طریق نسل ها انتقال می 
یابند. دکتر جاناتان سکل دردانشگاه ادینبورگ کارشناس 
علمی و بالینی در مورد هورمون استرس کورتیزول است. 
او دریافت که اگر موش های آزمایشگاهی باردار تحت 
استرس قرار گیرند، نسل بعدی آن ها هم نشانه های 
استرس، فشار خون باال، دیابت و رفتار های اضطرابی 

را نشان می دهند.
این موضوع مثالی از یک اثر مادری است که طی آن 
محیط داخل رحم نسل های بعدی را متأثر می کند. آنچه 
که سکل به آن عالقه مند بود اینکه نسل های بعدی 
موش ها، نشانه های مشابه استرس را به طور اپی ژنتیک 
از مادربزرگشان به ارث می برند؛ استرسی که خودشان 
تجربه نکرده بودند.جالب تر اینکه اگر فرزندان مذکر دچار 
استرس با ماده های طبیعی جفت گیری می کردند، این 
ماده ها هم فرزندانی به دنیا می آوردند که نشانه های 

استرس غیرعادی را نشان می دادند.
امروزه ثابت شده است اپی ژنتیک در ایجاد بسیاری از 
بیماری های مختلف دخیل است مادرانی که در جنگ 
جهانی دوم تحت استرس روحی و تغذیه بودند کودکان 
آن ها در نسل بعد استرس ناخودآگاهی در وجودشان 
مشاهده شده است. به باور اپی ژنتیکی، در روبرویی با 

بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی و عروقی، 
دیابت و اختالالت عصبی، عواملی از قبیل رژیم غذایی، 
سموم محیطی و سبک زندگی بر نحوه بیان ژن ها بسیار 

تعیین کننده و تاثیر گذار خواهند بود.
بنابراین اپي ژنتیک به فرایندي گفته مي شود که بدون اثر 

بر توالي اصلي dna، الگوهاي بیان ژن را تغییر مي دهد. 
اپی ژنتیک در توالی ماده ژنتیک،)DNA( تغییر ایجاد 
نمی کند. ولی مولکول هایی اضافه می کند که در بیان 
ژن ها تأثیر می گذارد و این امر موجب تغییرات اساسی 

در بیان ژن های مختلف می شود.

فراتر از ژنتیک 
آنچه سبب تغییر یک ژن در دو فرد مشابه می شود 

علل های ناباروری در زنان

اپی ژنتیک نظریه ای در زمینه توارث است که می گوید ژن دارای حافظه ای برای یک واقعه است. ممکن است 
دو نسل در معرض یک واقعه یا رخداد قرار بگیرند و این رخداد در ژن های آن نسل نشانه گذاری شود و موضوع 
برای 4 یا 5 نسل بعد یا بیشتر ادامه یابد. این خود شاخه کاملی از ژنتیک با مفاهیمی گسترده است که اغلب ما 

در مورد آن چیزی نشنیده ایم. 

بیش از 15 درصد زنان در زمانی در طول زندگی برای باردار شدن، دچار 
مشکالتی می شوند. باردار نشدن زمانی یک مشکل خوانده می شود که 
فرد بعد از یک سال تالش همچنان ناکام مانده باشد. در حدود یک سوم 
از مشکالت باروری گزارش شده، اشکال از جانب مرد است. یک سوم از 
جانب زن و یک سوم باقی مانده از سوی هر دو زوج است. مشکالت مردان 
معموال به تعداد اسپرم های سالم مربوط می شود. ولی مشکالت زنان می 
تواند ناشی از چندین عامل مختلف باشد: مشکالت ساختاری رحم، لوله های 

فالوپ مسدود شده و در اغلب موارد تخمک های ناسالم.
رژیم های غذایی و شیوه ی زندگی هم می توانند عامل بوجود آورنده ی 

این مشکالت باشد. در اینجا به چند مورد از این موارد اشاره می کنیم:

وزن
وزن زنان می تواند قدرت باروری آنان را تحت تاثیر قرار دهد. میزان کم 
چربی بدن مقدار هورمون استروژن را به قدری کاهش می دهد که قدرت 
باروری را از بین می برد. همینطور زیاد بودن چربی بدن میزان هورمون 
استروژن را افزایش می دهد، که در این حال این هورمون مثل قرص های 
ضدبارداری عمل کرده و تخمک گذاری را متوقف میکند. همچنین چاقی، 

باعث می شود تا درمان های موجود کارساز نباشند.

سندرم پلى کیستیک تخمدان
از عملکرد غیرطبیعی غدد درون ریز بدن است، که  ناشی  بیماری  این 

اغلب تخمک گذاری را دچار مشکل میکند. در زنانی که به این اختالل 
گرفتارند، میزان هورمون های جنسی و هورمون انسولین نامتعادل است و 
تولید تخمک و چرخه ی قاعدگی اغلب دچار مشکل می شوند. خوشبختانه، 
کاهش وزن فقط به میزان 5 درصد برای طبیعی شدن سطح هورمونها در 

بدن و بازگشت قدرت باروری کافی است. 

کم خونى
کمبود سلول های خونی سالم ناشی از کمبود آهن، کمبود ویتامین  B-12و 
کبود فوالت، با ناباروری رابطه ی مستقیم دارد. تحقیقات بیشتری در این 
زمینه الزم است ولی میتوان گفت که زنان می توانند با رژیم غذایی سالم، از 
بروز بسیاری از انواع کم خونی ها پیشگیری کنند. برای پیشگیری از کمبود 

فوالت مقدار فراوانی سبزیجات و حبوبات مصرف کنید. 

رژیم غذایى
عادت های غذایی متعادل و سالم می تواند به قدرت باروری کمک کند. در 
یک مطالعه ی وسیع، بیش از 17 هزار پرستار گزارش دادند زنانی که رژیم 
های غذایی مناسب دارند بیشتر از 66 درصد، کمتر به اختالالت باروری 
و تخمک گذاری دچار می شوند. زنان مورد مطالعه در این تحقیق رژیم 
غذایی سرشار از چربی های سیرنشده )این چربی در روغن زیتون و آجیل 
یافت می شود( و پروتئین های گیاهی و چربی های ترانس بسیار کم 
داشتند. این نوع عادت های غذایی باعث می شوند که میزان انسولین به 
طور طبیعی به حد معمولی برسد و این امر باعث مهیا شدن آنتی اکسیدانت 

های ضروری می شود.

تنباکو
مصرف تنباکو قدرت باروری را هم در مردان و هم در زنان تهدید میکند. 
تنباکو در زنان خطر بوجود آمدن جهش های ژنتیکی را در تخمک افزایش 
میدهد. همچنین در مردان باعث تولید اسپرم های ناسالم، کاهش میزان 

تولید اسپرم و اختالل در قدرت حرکتی اسپرم ها میشود. 
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همواره بحث هاي فراواني در رابطه با اهدا کننده تخمک جریان داشته است که آیا بهتر است 
فرد اهدا کننده یا دونور شناخته شده یا ناشناس باشد

در بعضي موارد علل ناباروري به گونه اي نیست که با 
تجویز دارو یا روش هاي پیشرفته درمان ناباروري بتوان 
آن ها را رفع کرد. براي مثال در بعضي زنان به خاطر 
سن باال، یائسگي زودرس و اختالالت دیگر، علیرغم 
سالم بودن ارگان هاي باروري، به علت نداشتن تخمک 
از امکان باروري محروم اند. در این افراد تنها راه باروري 

دریافت تخمک اهدایي از یک داوطلب است.
 در محیط آزمایشگاه تخمک اهدایي توسط اسپرم هاي 
مرد که همسر گیرنده تخمک است لقاح مي یابد و 
جنین حاصله از این لقاح در رحم زن نابارور منتقل مي 

شود.
اولین کودک حاصل از اهدای تخمک در جهان در سال 
1984 متولد شده است و این روش هم اکنون در کشور 
ما پس از طي مراحل شرعي و قانوني آن سال هاست 

که مورد استفاده قرار مي گیرد.

نکات مهم در اهداي تخمک
- حداکثر سني فرد گیرنده تخمک 45 سال است. البته 
فرد باید کامال از خطرات باروري در سنین باال مطلع 
باشد و پس ازمشاوره هاي الزم با متخصص و روان 

پزشک براي این کار اقدام کند.
اهدای  با روش  - الزم است زوجي که مي خواهند 
تخمک تحت درمان قرار گیرند تحت مشاوره باشند و 
تمام جوانب این کار اعم از مسائل روحي، رواني، ارث و 

قانون و سایر مسائل را درنظر بگیرند و با آگاهي کامل 
درمان را آغاز کنند.

- آزمایش هاي اولیه پیش از درمان باید به طور کامل 
انجام شود. آزمایش اسپرموگرام مرد، معاینات عمومي 
نظیر  بارداري  از  قبل  روتین  هاي  آزمایش  فیزیکي، 
و  خون  گروه  تعیین  ایمني،  هاي  آزمایش  سرخچه، 
RH، ایدز، هپاتیت، معاینات لگني، بررسي حفره رحم 
و سونوگرافي براي اندازه گیري حجم رحم و درصورت 
این  از  تعدادي  الپاراسکوپي  و  هیستروسکوپي  لزوم 

آزمایش ها است.
ضمنا رحم فرد گیرنده تخمک در زمان عمل باید آمادگي 
داشته باشد که الزم است اقدامات الزم از قبل انجام گیرد.

سن اهدا کننده 
- سن اهدا  کننده تخمک بهتر است بین 21 تا 34 سال 
باشد و ترجیحا این فرد قبال بچه دار شده باشد چراکه 

شانس حاملگي را در فرد گیرنده تخمک باال مي برد.
- خصوصیات فیزیکي فرد گیرنده و اهدا کننده تخمک 
رنگ  نظیر،  خصوصیاتي  باشد.  هماهنگ  است  بهتر 

پوست، رنگ چشم، رنگ مو و ساختمان بدني.
- فرد اهدا کننده تخمک )Donor( باید از نظر ژنتیکي 
کامال سالم باشد،  همین طور از نظر بیماري هایي نظیر 

سیفلیس، هپاتیت، ایدز نیز باید مورد بررسي قرار گیرد.
- ارزیابي روان شناختي فرد اهدا کننده تخمک توسط 
یک شخص حرفه اي نیز بسیار توصیه مي شود. این 
سابقه شامل بررسي سابقه خانوادگي، تحصیلي، ثبات 
بین  روابط  بارداري سخت،  اهداء، سابقه  روحي، انگیزه 
فردي، سابقه قضایي و قانوني، سابقه بیماري هاي روان 

پزشکي و اختالل شخصیتي است.

 مالحظات اخالقي اهدای  تخمک
کننده  اهدا  با  رابطه  در  فراواني  هاي  بحث  همواره 
تخمک جریان داشته است که آیا بهتر است فرد اهدا 

کننده یا دونور شناخته شده یا ناشناس باشد.
بسیاري از دریافت کنندگان تمایل به دریافت تخمک از 
اهدا کنندگان ناشناس هستند چرا که تمایل دارند حریم 
خصوصي خود را حفظ کنند. اما در مقابل عده اي نیز 
اصرار به شناختن اهدا کننده دارند.  براي آن ها سابقه 
اجتماعي، فرهنگي اهدا کننده تخمک و ویژگي هاي 

ژنتیکي اش اهمیت زیادي دارد.
موضوع دیگر آشکار کردن یا پنهان داشتن موضوع از 
کودک حاصل از این عمل است. در مواردي که بنابر 
این  این حقیقت کتمان مي شود همواره  مالحظاتي 
خطر وجود دارد که حقیقت ناخواسته آشکار شود. این 
موضوع به ویژه در خانواده هایي که تفاهم و توافق 

وجود ندارد بیشتر اهمیت مي یابد.
استانداردهاي سالمت  است که  این  به هر حال مهم 
جسمي و رواني در مورد اهدا کنندگان رعایت شود و براي 
پیشگیري از مشکالت آتي رضایت نامه از اهدا کننده و 

گیرنده دریافت شود.

سه سال پیش ازدواج کردیم و چون هم من و هم شوهرم 
درس می خواندیم تصمیم گرفتیم بچه دار نشویم و به 
دکتر مراجعه کردیم و بعد از دادن آزمایشات مربوطه برایم 
قرص نوشت که بخاطر خوردن همان قرص ها تخمک 
هایم تنبل شد و گفتند دیگر به درد باروری نمی خورد و 

باید تخمک اهدایی بگیریم. 
این حرف ها را پشت تلفن می زند و می خواهد که اسمش 
برده نشود دلیلش را  اطالع نداشتن خانواده هایشان از 
گرفتن تخمک اهدایی عنوان می کند و می گوید: رشته 
خودم ژنتیک بود و تا حدودی از این برنامه ها آگاهی 
داشتم. خوشبختانه شوهرم با این مسئله مشکلی نداشت 
و وقتی با او مطرح کردم گفت من همه جوره کمکت می 
کنم و خدا خواسته که اینطوری بشود. اما خانواد هایمان 
را در جریان نگذاشتیم چون در یزد هم زندگی نمی کردند 
اصال چیزی را متوجه نمی شدند. به مرکز ناباوری رفتیم 
که سه روز باید از یک آمپول استفاده می کردم و تا یک 
ماه هر وز قرص مصرف می کردم تا رحمم آماده شود. 

بعد چندتا شماره به ما دادند که زنگ بزنیم برای اهدای 
تخمک پیگیری کنیم وقتی تماس می گرفتیم یکی می 
گفت تازه تخمک دادم،یکی می گفت دیگر نمی خواهم 
تخمک اهدا کنم یکی می گفت ازدواج کردم و باالخره 
یکی گفت تا سه ماه دیگر می توانم و گفت بار دومم است 
که تخمکش را اهدا می کند در صورتی که بارها اینکار 
را کرده بود و متاسفانه مرکز باروری به ما نگفته بودند 
و کسی که سه بار تخمک اهدا کند،ضعیف می شود 
و امکان اینکه نگیرد زیاد است. 5 میلیون هزینه اهدای 
تخمک بود که آن خانم دوسال پیش درخواست کرده بود 
و موقع تخمک گذاری پولش را گرفت. متاسفانه وقتی 
خانم توی اتاق بود و قرار بود تخمک گذاری شکل بگیرد 
به من گفتند این بارها تخمک گذاری کرده و چرا او را 
انتخاب کرده ام گفتم چرا حاال به من می گویید چون من 
همه هزینه ها را کرده بودم)خرید آمپول ها،هزینه اتاق 
عمل و اهدای تخمک(. بعد از اینکه تخمک را از رحم 
زن کشیدن آمپولی به آن تزریق می کنند که آن را تکثیر 

می کند و از 10 دانه تخمک فقط یک دانه ی آن گرفت 
که گفتند ضعیف است ولی بعد از لقاح با اسپرم شوهرم 
و تشکیل جنین آن را در رحم من کاشتند. هزینه کاشت 
در رحم آن خانم 800 هزارتومان و هزینه کاشت در رحم 
من بعد از تشکیل جنین 700 هزار تومان شد. تا سه 
ماهگی باید هروز آمپول می زدم و قرص آ اس آ و اسید 
فولیک هم مصرف می کردم. و شرایطش هم آن بود که 
تحرکم کم باشد،شی سنگین بلند نکنم. اما بعد از سه ماه 
قلب جنین تشکیل نشده بود. خیلی دل بسته بودم و امید 
شده بودیم ولی خوب خیلی ناراحت نشده بودیم می دانید 
چرا چون خیلی از ذات آن زنی که تخمک اهدا کرده بود 
خوشم نیامده بود و ته دلم می خواست که نشود. دین 
و دیانت برایم خیلی مهم بود اینکه طرفم کیست،ذاتش 
چه جوری است،چرا طالق گرفته و فرهنگش چه طوری 

است و بعد کال به دلم ننشسته بود . 
بار دوم یعنی چندماه پیش دوباره  ادامه داد برای  وی 
تصمیم گرفتیم که اینکار را انجام دهیم و اینبار شماره 
یک رابط را به من دادند و آن واسطه برایم شخصی را 
پیدا کرد که حاضر بود تخمک اهدا کند و اینبار 9 میلیون 

هزینه کردیم ولی اصال جنین هم تشکیل نشد و گفتند 
اسپرم شوهرم ضعیف است و باید اول خودش را درمان 
کند در صورتی که در شروع کار این را به ما نگفته بودند و 
بعد از اینکه این همه هزینه می کنیم می گویند که اسپرم 

ضعیف بوده است. 
دوباره اینکار را خواهم کرد و از نظر من و شوهرم مشکلی 
ندارد فقط اینبار می خواهیم به اصفهان برویم چون چندنفر 
هم می شناسم که به اصفهان رفته اند و بچه دار شده 
اند تماس هم گرفته ایم گفتند باید اول شوهرت تحت 
درمان قرار بگیرد و دارو مصرف کند و آزمایشات قبلی ما 
را قبول ندارند و باید از اول آزمایش بدهیم. اطالعاتمان از 
اصفهان کم است و هنوز تصمیم گرفته ایم برویم ببینیم در 
چه وضعیتی است چون گفته اند که ما نباید دنبال فردی 
بگردیم که می خواهد تخمک اهدا کند و خودشان اینکار 
می کنند و هزینه کل کار هم 15 میلیون است. دلم می 
خواهد زندگی ام از سکوت دربیاید و برای بچه دار شدن 
هرکاری می کنم حتی اگر بگویند که شوهرت هم بچه دار 
نمی شود و باید جنین اهدایی بگیریم)اسپرم و تخمک از زن 

و شوهر دیگری باشد( هم اینکار هم خواهم کرد. 

دلم می خواست زندگی ام 
از سکوت دربیاید

روایت یک دریافت کننده

حقیقت ناخواسته ای که باید پذیرفت
آنچه درباره اهدای تخمک باید بدانید
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

  • بعضی تصور می کنند که چون هیج سابقه بیماری 
یا  و  آنها  پس  ندارد  وجود  ها  آن  خانواده  در  ژنتیکی 
فرزندان آنان ازابتال به بیماری های ژنتیکی در امان 
بیماری  از  برخی  نیست،  اینگونه  واقع  در  اما  هستند. 
های ژنتیکی بدون هیچ گونه سابقه خانوادگی رخ می 
دهند.                                                                                                                                         
• در جوامع سنتی برخی خرافات شیوع باالیی دارند. در 
تعدادی از این جوامع افراد تصور می کنند به دنیا آمدن 
بچه عقب مانده ژنتیکی بخاطر جن زدگی،نفرین، جادو 
وجمبل، نظر خوردن، تقدیر وسرنوشت است . از این 
رو به علم اعتقادی ندارند و با وجود اینکه در خانواده 
آن ها مشکالت ژنتیکی وجود دارد  نه تنها موضوع 
ادامه می  آوری  فرزند  به  بلکه  کنند  نمی  پیگیری  را 
دهند وموجب ابتالی دیگر فرزندان به بیماری العالج 
مشابه می گردند.                                                                        

مراجعه  پس  ندارند  درمان  ژنتیکی  های  بیماری   •
درپاسخ  است.  فایده  بی  ژنتیک  مشاوره  برای  کردن 
ژنتیکی  های  گفت:بیماری  باید  نادرست  باور  این  به 
بسیار وسیع اند و گرچه بسیاری از آن ها درمان خاصی 
ندارند اما مراجعه به موقع می تواند به  تشخیص دقیق 
به  اعضای خانواده   وازابتال سایر  بیماری کمک کند 

بیماری مشابه جلوگیری نماید. 
و  پزشکی  از  که  هستند  خوشبین  چنان  نیز  برخی    
علم ژنتیک انتظار معجزه دارند. علم پزشکی و بویژه 

ناشناخته  هنوز  وسیع  های  پیشرفت  رغم  به  ژنتیک 
بیمارها  نوع  این  درمان  زمینه  در  بِویژه  زیادی  های 
دارد. انتظارها باید معقول باشد و پزشک یا مشاور قطعا 
محدودیت ها را برای شما در هرمورد شرح خواهد داد.

یک  با  که  همین  کنند  می  تصور  مردم  از  برخی   •
یا  ژنتیک  از  غیر  ای  رشته  در  متخصص  پزشک 
همه  ها  آن  و  اند  کرده  مشورت  دیگر  کارشناسان 
در  است.  کافی  اند  کرده  ارزیابی  مثبت  را  چیز  چه 
صورتی که ژنتیک یک رشته علمی مجزا است و برای 
مثال فردی که مشکل قلبی دارد هرگز برای درمان 
نمی  مراجعه  روانپزشک  مطب  به  اش  قلبی  بیماری 
با  حتما  زمینه  این  در  شود  می  توصیه  بنابراین  کند. 
پزشک خانواده و یا متخصصان و مشاوران ژنتیک یا 
کارشناسان این رشته ، مشورت گردد نه یک پزشک 

متخصص غیرژنتیک یا کارشناسان غیر مرتبط.
• پس مراجعه به  موقع باید تنها گزینه شما در مواقع 

لزوم باشد
• تصور عده ای بر این است که، چون درخانواده ی 
آن ها ازدواج های خویشاوندی قبلی با مشکلی مواجه 
نشده است پس قطعا برای فرزندان آن ها هم مشکلی 
می  قانع  را  خود  ترتیب  بدین  و  آمد  نخواهد  بوجود 
سازند که ازدواج آن ها با خویشاوند نزدیک و حتی دور 
مشکلی پیش نخواهد آورد. در صورتی که این تصور، 
نادرست است و می تواند خطرناک باشد و هر ازدواجی 

باورهای نادرست 
درباره مشاوره ژنتیک 
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برخی گمان می کنند، چون بر فرد یا خانواده ای دیگر 
در زمینه انجام آزمایش های ژنتیکی هزینه زیادی  
تحمیل گردیده و نتیجه خاصی حاصل نگشته است 

بنابراین از مراجعه امتناع می ورزند. این گمان هم کامال 
اشتباه است و هرگز شرایط خود را با دیگران مقایسه 

نکنید

از جهت ژنتیکی ویژگی ها ی خاص خود را دارد.                                                                                                        
• در سویی دیگر گروهی تصورمی کنند ازدواج های خویشاوندی 
100 درصد منجربه تولد بچه عقب مانده می شوند. در صورتی 
که واقعا اینگونه نیست. در ازدواج های خویشاوندی فقط  احتمال 
داشتن فرزند عقب افتاده را در مقایسه با ازدواج با غریبه ها بیشتر 
است .                                                                                                                                 

• گاهی مردم  بر این باورند که اگر با یک فرد غریبه ازدواج کنند  
فرزند یا فرزندان آن ها دچار هیچ بیماری ژنتیکی نخواهند شد. 
اما گوشزد می گردد که ازدواج با غریبه ها هم می تواند هرچند 
با احتمال کمتر با بیماری ژنتیکی در فرزندان همراه باشد که با 
بارداری  در حین  و  اقدام  از  پیش  برای مشاوره  موقع  به  مراجعه 

آگاهی بیشتری در این زمینه می توان کسب کرد..
• برخی گمان می کنند، چون بر فرد یا خانواده ای دیگر در زمینه 
انجام آزمایش های ژنتیکی هزینه زیادی  تحمیل گردیده و نتیجه 
امتناع می ورزند.  از مراجعه  بنابراین  خاصی حاصل نگشته است 
این گمان هم کامال اشتباه است و هرگز شرایط خود را با دیگران 
آن  تبع  به  و  خود  آزمایش خاص  بیماری،  هرنوع  نکنید  مقایسه 
هزینه ای متفاوت خواهد داشت. آزمایشات ژنتیکی ماهیتا هزینه 
بر می باشند و تا حصول نتیجه می باید گام به گام انجام گردند.                                                                    
• یک نکته مهم در مورد آزمایش های ژنتیک این است که، بیش 
از بیست هزار ژن در هر سلول وجود دارد و در هرژن می تواند 
جهش های گوناگونی اتفاق افتد که منجر به نقص ژن و در نهایت 
بیماری گردد. زمانی که برای شما یک آزمایش ژنتیکی درخواست 
می گردد فقط یک ژن و به تبع آن جهش یا نقص های آن  ژن 
بررسی می شود . گفتنی است که انواع  گوناگونی از آزمایش های 
ژنتیک وجود دارد و هر کدام نام خاصی دارند .زمانی که نتیجه 
یک آزمایش ژنتیک، با پیدا شدن جهش یا نقصی بیماریزا )مثبت 
(گزارش می گردد نشان دهنده این است که در این آزمایش ،فرد 
بیمار یا آزمایش دهنده  حداکثر از جهت چندین نقص در یک ژن  
یا چندین ژن مورد بررسی قرار گرفته است و دلیل بیماری وی 
آشکار گردیده است و در مقابل اگر نتیجه آزمایش  بدون کشف 
آزمایش  فرد  در  »خوب؟«(  ویا  )منفی  بیماریزا  نقصی  یا  جهش 

دهنده گزارش گردد بدان معنی است که آزمایش وی تنها از نظر 
چندین نقص فاقد اشکال است وبه احتمال زیاد دلیل بیماری وی 
پیدا نشده است واحتماال آزمایشات دیگری  پس از انجام مشاوره 
وتفسیر آزمایشات قبلی مورد نیاز و درخواست خواهد بود .                                                       
•آنچه به آزمایش ژنتیکی پیش از ازدواج مرسوم گردیده است و 
زوجین به طور اجباری و با نامه دفتر ازدواج برای آن غربالگری 
های  خونی  کم  کشوری  غربالگری  به  معطوف  تنها  گردند،  می 
شایع ژنتیکی در ایران همانند بیماری تاالسمی می باشد که گروه 
بیماری ژنتیکی  موجود در دنیا است ) بیش  از هزاران  کوچکی 
از 7000 بیماری ژنتیکی با توارث تک ژنی ثبت گردیده است( و 
زوج ها با تصوراینکه نتیجه آزمایش خون آنهاخوب و یا بالمانع 
کنند.  دواج می  از  به هم می خورد«  آنها  ویا »خون  است  بوده 
فرزندان  توانند سالمت  می  ژنتیکی  های  بیماری  آنکه  از  غافل 
مشکالت  با  است  ممکن  درمواردی  وحتی  کند  تهدید  را  ها  آن 

ناباروری مواجه شوند.
 بنا براین قویا توصیه می شود در صورتی  که تمایل به  مراجعه 
برای انجام مشاوره در این زمینه دارید هرگز تنها به نتایج آزمایش 
ودر  خانواده  پزشک  به  و  نکنید  اکتفا  ازدواج  از  قبل  خون  های 

صورت ارجاع به مشاور ژنتیک مراجعه نمایید. 
پزشکان خانواده به عنوان خط مقدم مواجهه با بیماران در نظام 
سالمت می توانند با غربالگری اولیه و شفاف سازی .در خصوص 
بسیاری از باورهای نادرست در این زمینه در مواردی که نیاز به 
دانش و تجربه تخصصی در زمینه ی بیماری ها و آزمایشات نادر 
ژنتیکی وجود دارد با ارجاع مراجعه کنندگان به مراکز تخصصی تر  
به آنان کمک بیشتری نمایند.  زیرا  علم ژنتیک یک علم بسیار 
وسیع و مدام در حال پیشرفت است و نمی توان انتظار داشت که 
یک فرد و حتی یک تیم پزشکی برهمه چیز اشراف کامل داشته 
باشند .بنابراین  الزم است در صورتی که از نظر علمی و فنی حل 
برخی مشکالت پیچیده ژنتیک امکان پذیر نیست ارجاع به مراکز 
و  کننده  مراجعه  اگر  که  چرا  گیرد.  قرار  اولویت  در  تر  تخصصی 
خانواده وی احساس کنند که پاسخ خود را دریافت نکرده اند از 

نظر روانی بر مشکالت آن ها افزوده خواهد شد.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

هموفیلی می تواند به یکی از سه 
صورت خفیف،متوسط و شدید 

اتفاق می افتد. بسته به میزان 
فاکتور انعقادی موجود در بدن 

نوع هموفیلی شدید، متوسط، یا 
خفیف تعیین می گردد

هموفیلی نوعی اختالل خونریزی دهنده ی ارثی نادری 
است که خون به صورت طبیعی نمی تواند منعقد شود) 
بند آید ( .در افراد هموفیلی بعد از صدمه یا آسیب نسبت به 
افراد عادی، خونریزی بیشتر از حد طبیعی طول می کشد . 
کودک متولد شده هموفیلی دارای مشکلی با پروتئین های 
خاصی در خون می باشد ، پروتئین هایی در پالسمای 
خون که مسئول انعقاد خون یا تشکیل لخته طبیعی می 

باشد ندارند یا بسیار کم دارند. 
فرد هموفیل در ارتباط با پروتئین های خاصی در خون 
که فاکتورهای انعقادی نامیده می شوند، دچار مشکل می 
باشد و در صورتی که فاکتورهای انعقادی در خون موجود 
نباشند یا به حد کافی نباشند تشکیل لخته خون بعد از 
ایجاد صدمه یا ضربه زمان زیادی الزم دارد. در واقع فرد 
مبتال به هموفیلی در کنترل خونریزی نسبت به افراد دیگر 

مشکل دارد. 

انعقاد چیست ؟
 آسیب )همانند ایجاد بریدگی( به رگ های خونی، موجب 
زنجیره پیچیده وقایعی می شود که منجر به تشکیل لخته 
خون می شود . این فرایند تشکیل لخته، انعقاد خون نامیده 
می شود . لخته شدن واکنش بدن به خونریزی بوده و شما را 
در مقابل از دست دادن مقادیر زیاد خون محافظت می کند . 
از دست دادن خون به مقدار زیاد تهدید کننده ی زندگی بوده 

و می تواند به اعضای داخلی بدن آسیب برساند .

فاکتورهای انعقادی 
فاکتورهای انعقادی، پروتئین های موجود در خون هستند 
که همراه با پالکت ها )نوعی سلول های کوچک( در 
تشکیل لخته خون همکاری می کنند . هنگامی که عروق 
خونی آسیب می بیند، فاکتورهای انعقادی به چسبیدن 
آزاد  و  پالکتی  توده  تشکیل  و  یکدیگر  به  ها  پالکت 
شدن آنها در محل صدمه دیده کمک می کنند . در افراد 
هموفیل، به علت موجود نبودن یکی از فاکتورهای انعقادی 

و یا پایین بودن مقدار آن خون نمی تواند لخته گردد . 

در صورتى که خون نتواند در زمان مناسب لخته 
گردد ممکن است :

ازدست دادن خون به میزان زیاد رخ دهد
اعضا و بافت های بدن صدمه ببینند 

این وضعیت به صدمه دائمی یا مرگ بیمار منجر گردد 
انواع هموفیلی: دو نوع هموفیلی ارثی داریم که هر کدام 

برای درمان نیاز به فاکتورهای انغقادی متفاوتی دارند.
هموفیلی A : میزان فاکتور انعقادی 8 پایین بوده  یا وجود 
ندارد . در حدود 90% بیماران هموفیلی ، نوع A می باشند 
هموفیلی B : میزان فاکتور انعقادی 9 پایین بوده یا وجود 

ندارد . 
هموفیلی می تواند به یکی از سه صورت خفیف،متوسط و 
شدید اتفاق می افتد. بسته به میزان فاکتور انعقادی موجود 
در بدن نوع هموفیلی شدید، متوسط، یا خفیف تعیین می 

گردد.

علل بروز هموفیلى چیست ؟
• هر فردی از والدین خود دو کروموزوم جنسیت به نام 

های X و Y دریافت می کند.
• جنس مونث دارای دو کروموزوم X است.

 Y و یک کروموزوم X در جنس مذکر یک کروموزوم •

وجود دارد .
• مرد کروموزوم Xرا از مادر و Y را از پدر دریافت می کند .

• هموفیلی بیماری است که روی کروموزوم X حمل می 
شود .

دارد،  • در جنس مونث چون دوتا کروموزوم X وجود 
کروموزوم X سالم دستور تولید یا فاکتورهای انعقادی را 
صادر می کند . خانم ناقل دارای کروموزوم X معیوب 
محسوب می گردد که ژن معیوب را برای فاکتور 8 یا 
فاکتور 9 روی یکی از کروموزوم های X خود داشته باشد 
این خانم می تواند ژن معیوب را به فرزندان خود منتقل 

نماید .
پدر،  دارای  دارند،  هموفیلی  کودک  که  مادرانی  اکثر   •

پدربزرگ، برادر یا دیگر اقوام مذکر هموفیل هستند .
• برخی از مردان مبتال از مادرانی متولد می شوند که ناقل 
نیستند در چنین حالتی، علت بروز بیماری جهش ژنی 

)موتاسیون( در ژن های ارث رسیده به کودک می باشد .
عالیم و نشانه های عمده ی هموفیلی خونریزی و خون 
هموفیل  افراد  در  داخلی  های  خونریزی  است.  مردگی 
شدید، شایع تر می باشد و در صورتی که درمان بموقع 
و مناسب صورت نگیرد خونریزی داخلی منجر به بروز 
صدمات مفاصل، عضالت یا سایر قسمت های بدن خواه 

شد .

زندگي با هموفیلي
اگر شما هموفیل هستید ، بایستي مراحلي را براي برقراري 
بیماري و مشکالت  از  سالمت خود در پیش گرفته و 
دارید  اگر کودک هموفیل  نمایید.  پیشگیري  خونریزي 
بایستي اقدامات زیادي را براي کمک به وي و داشتن 

زندگي سالم انجام دهید.

وقتی خون منعقد نمی شود
بیماری هموفیلی و عوامل آن  
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در سال 1866 میالدی پزشکی به نام  جان . ال . داون 
) John L. Down ( مقاله ای را در یک مجله علمی در 
انگلستان منتشر کرد که در آن از بچه هایی صحبت می 
شد که تقریباً همه آن ها خصوصیات مشترکی داشتند 
یعنی در ظاهر خیلی شبیه هم بودند اما ضریب هوشی 
آن ها پایین تر از دیگر بچه های معمولی بود. دکتر داون 
این گروه از کودکان را به دلیل شباهت زیاد چهرۀ آن 
ها به مردم مغولستان، مونگول نامید. سال ها از این 
قضیه گذشت تا اینکه در اوایل دهه 1960 میالدی بر 
اثر اعتراض متخصصان ژنتیک آسیایی، این نام از تمامی 
متون علمی حذف گردید و از آن پس این اختالل، سندرم 

داون نام گرفت.

عالئم سندرم داون 
این بیماری دارای عالئم مختلف از جمله ناهنجاری های 
عمده یا خفیف در ساختار یا عملکرد اعضای بدن است. 
عالئم سندرم داون در هر کودک مبتال تفاوت دارد. در 
حالی که تعدادی از کودکان مبتال به این بیماری نیازمند 
به رسیدگی مداوم پزشکی هستند، عده دیگری از آن ها 
زندگی سالم و مستقلی را در پیش دارند. از جمله عالئم 
عمده و زودرس که در تقریباً همه بیماران مشاهده می شود 
وجود مشکالت یادگیری و نیز اختالل در رشد و نمو است.

گرفتن  نظر  در  با  تنها  داون  قطعی سندرم  تشخیص 
مشخصات ظاهری نوزاد گاهی دشوار است اما برخی از 
خصوصیات ظاهری شایع کودکی با سندرم داون که آن 
هم با شدت و ضعف متفاوتی بروز می کند عبارتند از : شل 
بودن عضالت بدن، تخت بودن صورت از زاویه نیمرخ، 
چشم های کشیده و بادامی، نرمی مفاصل و قابلیت خم 
شوندگی بیش از حد معمول آن ها، فاصله بیش از حد 
معمول بین انگشت شصت پا و انگشت کناری ، بینی 

کوچک و ...
 اما مهمترین مسئله این است که سندرم داون به اشکال متفاوتی 
بر توانایی های ذهنی کودکان تأثیر می گذارد لذا بیشتر آن ها 

دچار عقب افتادگی ذهنی خفیف تا متوسط هستند.

  علت سندرم داون 
 علت به وجود آمدن همه این عالئم وجود تنها یک 

به طور معمول  است.  بیمار  فرد  در  اضافی  کروموزوم 
هر انسان 5 تا 6 میلیارد سلول در بدن دارد. هر کودک 
به وسیله 46  را  لقاح اطالعات ژنتیکی خود  در زمان 
کروموزوم از والدین خود به ارث می برد ) یعنی در هر 
سلول بدِن یک کودک در واقع 23 کروموزوم از مادر و 
23 کروموزوم از پدر آمده است (. اما در اکثر موارد بروز 
سندرم داون، کودک یک کروموزوم اضافه دریافت می 

کند ) که همان کروموزوم شماره 21 است ( یعنی به جای 
46 کروموزوم، تعداد 47 کروموزوم به او منتقل می شود و 
در واقع این ماده اضافه ژنتیکی است که موجب تأخیر در 

رشد جسمانی و عقالنی کودک می شود.
چه مادرانی بیشتر در معرض خطر بدنیا آوردن نوزادی 
با سندرم داون هستند؟ بطور متوسط میزان بروز سندرم 
داون حدود یک در هر  700 مورد از تولد نوزادان زنده 
گزارش شده است. برخالف تصور عمومی، وقوع این 
بیماری در اکثر موارد به ازدواج فامیلی و غیرفامیلی ربطی 
ندارد به عبارت دیگر در هر دو حالت ازدواج فامیلی و غیر 
فامیلی، نوزاد مبتال به سندرم داون به دنیا می آید. البته  
این میزان در مادران جوان کمتر است ولی با افزایش سن 

مادر احتمال بروز این بیماری  افزایش می یابد. 

روش های پیشگیری
با توجه به باال رفتن سن بارداری ها در سال های اخیر، 
بروز سندرم داون نیز طی 10 سال گذشته افزایش یافته 
برای تشخیص  گوناگونی  اما خوشبختانه روش های 
بیش از تولد این بیماری ابداع شده است که در اینجا 

به مهمترین آن ها بصورت خالصه اشاره می نمائیم :
الف( تست های بیوشیمیایی یا احتمالی) با استفاده از خون 

مادر باردار ( که به چند روش انجام می گیرد:

1-  غربالگری یک مرحله ای سه ماهه اول: 
در غربالگری 3 ماهه اول خانم باردار از ابتدای هفته 11 تا 
انتهای هفته 13 بارداری می تواند برای تشخیص سندرم 
داون به آزمایشگاه های ژنتیک مراجعه کند. غربالگری 
3 ماهه اول همچنین نیازمند به یک سونوگرافی دقیق 
جنین جهت اندازه گیری ضخامت پوست پشت گردن 
جنین ) NT ( و هم چنین بررسی استخوان بینی جنین

NB ( ( می باشد. 

2-   غربالگری یک مرحله ای سه ماهه دوم :
مادرانی که به دالیل مختلفی غربالگری 3 ماهه اول را 
انجام نداده اند می توانند از غربالگری 3 ماهه دوم استفاده 
کنند. که این آزمایش از ابتدای هفته 14 تا انتهای هفته 
22 بارداری قابل انجام است و بهترین زمان انجام آن نیز 

برخالف تصور عمومی، وقوع این 
بیماری در اکثر موارد به ازدواج 

فامیلی و غیرفامیلی ربطی ندارد 
به عبارت دیگر در هر دو حالت 

ازدواج فامیلی و غیر فامیلی، 
نوزاد مبتال به سندرم داون به 
دنیا می آید و با افزایش سن 
مادر احتمال بروز این بیماری 

افزایش می یابد

یک کروموزم اضافی ناخوانده 
چگونه می توان از تولد نوزادی با سندرم داون جلوگیری نمود

در هفته 15 بارداری می باشد.

3- غربالگری دو مرحله ای 3 ماهه اول و دوم 
بارداری :

در این آزمایش که نتایج آن از درصد اطمینان باالتری 
برخوردار است ابتدا از مادر باردار یک ارزیابی دقیقی از 
وضعیت جنین با انجام سونوگرافی بعمل آمده و سپس 
طی دو مرحله زمانی مجزا، نمونه خون از مادر باردار گرفته 
می شود. مرحله اول از ابتدای 11 هفتگی تا انتهای 13 
هفتگی حاملگی می باشد ) بهترین زمان نمونه گیری 
مرحله اول در 12 هفتگی حاملگی است (. مرحله دوم 
نمونه گیری از ابتدای 14 هفتگی تا انتهای 22 هفتگی 
حاملگی انجام می شود. )بهترین زمان نمونه گیری مرحله 

دوم در 15 هفتگی حاملگی است( 
ب( تست های قطعی )با استفاده از مایع اطراف جنین یا 

نمونه گیری از پرزهای جفت
در مواردی که نتایج تست های غربالگری ) یا همان تست 
های احتمالی ( در خصوص سندرم داون مثبت اعالم شود 
برای تائید قطعی آن بایستی یکی از تست های زیر را 

انجام داد :

1- تست آمنیوسنتز : 
بعد  به  بارداری  از هفته 15  به طور معمول  آمنیوسنتز 
انجام می گیرد که در این تست حدود 10 تا 20 میلی 
لیتر مایع آمینون ) مایع اطراف جنین ( از طریق جداره 
شکمی با هدایت دستگاه سونوگرافی گرفته می شود. در 
واقع آمنیوسنتز به دست آوردن سلول های جنین و بررسی 
کروموزومی آن ها می باشد ولی به جهت خطر سقط این 
عمل ) حدود نیم تا 1 درصد ( و همچنین هزینه های زیاد 
آزمایش های تشخیصی متعاقب نمونه گیری، این آزمایش 

برای همه افراد باردار توصیه نمی شود.
 

 :CVS  2- تست
این آزمایش تشخیص قطعی که با نمونه گیری از پرزهای 
جفتی در 3 ماهه اول حاملگی انجام می شود ) در هفته 
های 11 تا 13 بارداری ( با خطر سقط حدود 1 تا 2 درصد 
همراه است. اما نبایستی آن را زودتر از هفتة 11 حاملگی 
انجام داد زیرا اواًل احتمال سقط جنین بیشتر است و ثانیًا 
ارتباط معنی داری بین انجام این تست پیش از هفتة 11 
و افزایش بروز یکسری اختالالت جنینی، مشاهده شده 

است.

پیشگیری با آزمایش ژنتیک
نظر  از  جنین  ابتالء  بررسی  امکان  حاضر  حال  در 
و  خاص  های  هفته  در  کروموزومی  شایع  اختالالت 
محدودی از دوران بارداری در بسیاری از مراکز مشاوره 
دارد.  وجود  کشور  ژنتیک  های  آزمایشگاه  و  ژنتیک 
یکسری از این تست ها که به تست های غربالگری 
وجود  ردیابی  و  ارزیابی خطر  توانایی  معروف هستند 
 » داون  سندرم   « نظیر  جنین  بیماری  چند  یا  یک 
اول  مرحله  در  ها  قبیل تست  این  انجام  لذا  دارند  را 
بررسی سالمت جنین بعنوان » روش های تشخیصی 
احتمالی « به تمامی زنان باردار پیشنهاد می شوند. از 
طرفی روش های تشخیصی قطعی بر خالف روش 
بعضًا  و  گیر  وقت  پرهزینه،  معمواًل  غربالگری  های 
درصدی   100 و  مطمئن  نتایجی  اما  هستند  پرخطر 
درخواست  لزوم،  مواقع  در  لذا  دارند  همراه  به  را 
تشخیص  با  حاضر  حال  در  که  آنجا  از  گردند.  می 
اخذ  امکان  کروموزومی،  اختالالت  از  برخی  قطعی 
مجوزهای الزم بمنظور سقط قانونی آن ها در کشور 
وجود دارد بنابراین چنانچه در محدوده زمانی تعیین 
شده، موضوع ابتالی جنین به اثبات برسد می توان 
از تولد نوزادی که درگیر اختالالت عمده مادرزادی 
است جلوگیری نمود و بدین ترتیب قادر خواهیم بود 
و  معلول  کودکان  مالحظه اي  قابل  تعداد  تولد  از  تا 

عقب مانده ذهني پیشگیري نمائیم.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

کلون سازی به معنای به وجود آوردن موجوداتی است 
که از نظر ژنتیکی مشابه یکدیگر باشند که این کار از دو 

طریق قابل انجام است: 
تقسیم جنینى: در این گونه از تقسیم، جنین در مراحل 
اولیه رشد خود به دو یا چند قسمت تقسیم می شود و هر 
قسمت تقسیم شده به یک موجود مستقل تبدیل می 
شود. هر تکه از جنین قابلیت تبدیل شدن به یک جنین 
کامل را دارد. به همین روش دوقلوهای تک تخمی به 
وجود می آیند که از نظر ژنتیکی کاماًل به یکدیگر شبیه 
اند. این گونه از کلون سازی در حیواناتی مانند موش، 
میمون و گوسفند انجام می شود. از همین روش در انسان 
تا قبل از مرحله اتصال جنین به دیواره رحم استفاده شده 

است. 
انتقال هسته سلولى: در این روش از کلون سازی، 
هسته سلول به بستری که از قبل فراهم شده است، 
انتقال می یابد و با توجه به آماده بودن این بستر برای 
رشد و تکثیر سلول هسته سلول تکثیر شده و موجود 

جدید به وجود خواهدآمد. 

روش های شبیه سازی 
هم اکنون شبیه سازی به 3 روش در مراکز تحقیقاتی و 

پژوهشی دنیا قابل انجام است. 

 DNA شبیه سازی
هدف از این روش در شبیه سازی تولید موجوداتی با 
توانایی تولیدمثل است. در این روش در مرحله خاصی از 
تقسیم سلولی، هسته سلول های سوماتیک را که هسته 
آن ها حاوی تمامی ژن های موجود است، جدا کرده 
و پس از تیمار الکتریکی یا شیمیایی، این هسته را در 
داخل یک تخم لقاح نیافته که هسته آن از قبل خارج 
شده است قرارمی دهند و سپس مجموعه حاصل را در 
رحم مادری که به طور مصنوعی شرایط آبستنی در آن 
تلقیح شده النه گزینی می کنند. در نهایت موجود جدید 
کاماًل شبیه فردی خواهد بود که سلول سوماتیک از آن 

گرفته شده است. 

شبیه سازی رویانى 
این روش همان روشی است که در طبیعت در تولد 
دوقلوها یا چندقلوها اتفاق می افتد. در این روش در شروع 
مراحل تقسیم جنینی پس از لقاح یعنی قبل از جداشدن 
سلول های جنینی یک سلول را جدا و با تحریکات فراوان 
این سلول را به ادامه تقسیم تا حد به وجود آمدن یک 

جنین مستقل وادار می کنند. 

شبیه سازی درمانى 
در این شیوه از شبیه سازی، ابتدا با استفاده از سلول های 
سوماتیک شبیه سازی انجام می شود و در مرحله اول 
جنینی از رویانی که حاوی چندسلول است تعدادی سلول 
جدا و در محیط کشت ایزوله سلول مورد نظر تکثیر می 
شود. هدف از این روش از کلونینگ تولید بافتی است که 

فرد از دست داده است. 

 مراحل شبیه سازی 
1( هسته زدایی از تخمک گیرنده 

2( انتقال سلول دهنده به درون تخمک گیرنده 
3( ایجاد پیوستگی میان سلول دهنده و تخمک گیرنده 

4( کشت درانکوباتور 
5( انتقال رویان درحال رشد به داخل رحم 

کاربردهای شبیه سازی 
 تولید فرآورده های دارویی: ژن پروتئین در یکی از مراحل 
شبیه سازی وارد ژنوم جاندار می شود. فرآورده این ژن را 

می توان از شیر جاندار یا تخم آن استخراج کرد. 
 انقالب در دامپروری: با شبیه سازی یک گوسفند 
شیرده می توان گله ای از گوسفندهای شیرده تولیدکرد. 
خلق  توانایی  انسان  اگر  آزمایشگاهی:  جانوران  تولید 
جانورانی را داشته باشد که از بدو تولد حامل بیماری های 
انسانی باشند امکان مطالعه بیماری و تأثیر داروها برآن 
ها در مقیاس فراوان فراهم خواهد شد و بدین وسیله 
در درمان بیماری ها تحول عظیمی به وجود خواهد آمد. 
جلوگیری از تولد نوزادان ناقص الخلقه: اگر پدر و مادر 
هر دو باهم حامل ژنی نهفته و معیوب باشند احتمال به 
دنیا آمدن نوزادی بیمار در آن ها بسیار باال خواهد بود. اما 
شبیه سازی از یکی از والدین احتمال داشتن نوزادی سالم 

را افزایش خواهدداد. 
امکان باروری: افرادی که با روش های عادی امکان 
بچه دار شدن را ندارند می توانند از شبیه سازی کمک 

گرفته و بچه دار شوند. 
از  استفاده  با  انقراض:  نجات جانوران در حال 
شبیه سازی می توان حیواناتی را که نسل آن ها درحال 
انقراض است شبیه سازی بدین ترتیب از انقراض آنها 

جلوگیری کرد. 
تولید اندام کامل: با بهره گیری از شبیه سازی می توان 
را  آزمایشگاه پرورش داد و آن  را در  اندام کامل  یک 

جایگزین اندام آسیب دیده کرد.

 مزایا و معایب کلون سازی 
درک  در  سریع  پیشرفت  اجازه  شده  کلون  حیوانات 
مکانیسم روشن و خاموش کردن ژن ها را می دهند و 
به وسیله استفاده از حیوانات همانندسازی شده و یکسان 
از لحاظ ژنتیکی دانشمندان قادرند نتایج سریع و دقیقی را 
به دست آوردند چرا که تفاوت ژنتیکی در این موجودات 
به حداقل ممکن خود رسیده است. از اهداف کلون سازی 
در آزمایشگاه های کشورهای مختلف می توان به امکان 
قلبی،  حمالت  پیشگیری  به  کمک  جوانی،  بازیابی 

استفاده از سلول های بنیادی برای ترمیم سلول های 
بافت های سوخته، درمان ژن های معیوب،  و  مغز 
اشاره  درمان سرطان و کاربردهای محرمانه نظامی 
کرد. از معایب این روش ها این است که دانشمندان 
هنوز به حیات طوالنی مدت و سالمت حیوانات کلون 
شده اطمینان ندارند. این به دلیل آن است که سلول 
هایی که عمر باالیی دارند و در معرض اشعه تیمار 
می شوند ممکن است حاوی جهش های مضر در 
با  که  باورند  این  بر  متخصصان  بعضی  ژنوم شوند. 
وجودی که گله های یکسان حاصل از کلون سازی 
به علت کاهش  اما  را خواهند داشت  تولید مناسبی 
شدید تنوع امکان هر نوع نتایج غیرقابل پیش بینی 
وجود خواهد داشت. در نهایت اعداد و ارقام ناشی از 
همانندسازی نیز همواره نشان می دهد که احتمال 
موفقیت در همانندسازی در بهترین حالت 5 الی 10 
دو  در  ها  کلون  درصد  در حدود 75  و  است  درصد 
ماه اول زندگی از بین می روند. دستیابی به تکنیک 
های این روش به دست بزهکاران نیز تهدید جدی و 
نگران کننده عمده ای است که ممکن است جهان را 

با نابودی مطلق روبه رو کند. 
درمان غیر دارویی برای این کودکان مقدم تراست که  
شامل مراقبتهای حمایتی مانند محیط آرام، شیردهی 
مکرر، در آغوش گرفتن مکرر کودک و تغذیه مکرر 
با حجم کم می باشد. تغذیه با شیر مادر شدت عالئم 
محرومیت و نیاز به درمان دارویی را کاهش می دهد.

عالئم سندروم پرهیز نوزادی

گریه با صدای بلند، تحریک پذیری، لرزش، اختالالت 
خواب، گرفتگی بینی، عطسه، اشکال در شیر خوردن به 
علت مشکالت مکیدن، سفتی دست و پا، وزن نگرفتن، 
اسهال و استفراغ، تشنج، التهابات پوستی، افزایش دمای 
بدن و تعریق از عالئم سندرم پرهیز نوزادی است. در 
واقع این عالئم وقتی در نوزاد بروز می یابد که مواد مورد 
نیازی که پیش از این از مادر می گرفت به او نمی رسید. 
بیشتر نوزادانی که دچار این سندروم می شوند طی 24 
تا72 ساعت نشانه ها ی این سندروم را نشان می دهند.

مدت زمانی که طول می کشد تا عالئم این سندروم 
نمایان گردد به عواملی چون  نوع موادی که مادر استفاده 
کرده طی سه روز قبل از زایمان و نیمه عمرموادی که 
مادر مصرف کرده بستگی دارد.کاهش و قطع مصرف 
سندروم  بروز  خطر  بارداری  طول  در  غیرقانونی  مواد 
پرهیز نوزادی را کاهش می دهد.گاهی اوقات نیز نیاز 
به مداخالت دارویی می باشد. مقدار دارو بستگی به وزن 

نوزاد و شدت سندروم دارد. 

منبع:
برگرفته شده از : مقاله راهنمای مدیریت وابستگی به مواد 

دربارداری ،زایمان ،شیردهی و نوزادی 
باهمکاری دفترسالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد

اداره پیشگیری ، درمان و کاهش آسیب سو ء مصرف 
مواد با مشارکت دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
معاونت بهداشت و اداره سالمت مادران)وزارت بهداشت 

ودرمان وآموزش پزشکی ،معاونت درمان(

ژنتیک و موجوداتی شبیه به هم 
کلون سازی و روش های آن 

از اهداف کلون سازی در 
آزمایشگاه های کشورهای 

مختلف می توان به امکان بازیابی 
جوانی، کمک به پیشگیری حمالت 

قلبی، استفاده از سلول های 
بنیادی برای ترمیم سلول های 

مغز و بافت های سوخته، درمان 
سرطان و کاربردهای محرمانه 

نظامی اشاره کرد
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قانون، برای جنین پیش از مرحله تولد، حقوقی در نظر 
گرفته است و  با رشد تدریجی نوزاد در رحم مادر به تدریج 
حمایت های قانون گذار هم افزایش پیدا می کند. مهم ترین 
جرمی که در دوران بارداری ممکن است علیه نوزاد ارتکاب 
یابد سقط جنین است که عالوه بر دیه مجازات هایی را به 
دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، در شرایطی، قانون گذار 
اجازه سقط جنین را داده است. در ادامه موارد قانونی سقط 

جنین را بررسی می کنیم.
 سقط درمانى

سقط درمانی یا ضرورت سقط مواردی است که بنا به علل 
پزشکی مجاز به سقط جنین هستیم . این علل گاهی جنینی 
و گاه علل مادری می باشد بدین معنا که گاهی ناهنجاری 
های جنین موجب جواز سقط می گردد و گاه به جهت حفظ 
سالمت مادر اقدام به سقط جنین می نمائیم . در واقع سقط 
درمانی ، عبارتست از اخراج عمدی جنین به خاطر حفظ 
حیات مادر، ویا وجود مواردی که ادامه بارداری به مرگ جنین 

یا مرگ مادر منجر می شود.
سقط جنین از نظر شرعی و قانونی حرام و ممنوع است و 
کسی که به این جرم دست بزند مجازات خواهد شد. البته به 

صورت استثنایی اجازه سقط جنین داده می شود.
شرایط اساسى سقط درمانى 

1- ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد .
2- سقط قبل از حلول روح صورت پذیرد .

3- خود عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری نداشته باشد .
تئوری های موجود درخصوص سقط جنین :

1- تثوری آزادی مطلق سقط .
2- تئوری ممنوعیت مطلق سقط .

3- تئوری آزادی نسبی سقط جنین .
حسب  ماده واحده مصوب 1384/03/10 مجلس شورای 
با تشخیص قطعی سه پزشک  اسالمی ؛سقط درمانی 

متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر جنین که به 

علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر 
است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از 
ولوج روح) چهارماه( با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و 

مسوولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
تئوری آزادی نسبی سقط جنین بیشترین طرفداری را در 
میان کشورهای مختلف جهان دارد .  حقوق ایران نیز بیشتر 

متمایل به نظریه آزادی نسبی سقط جنین است .
مبانی و تحوالت تئوری آزادی نسبی سقط جنین :

1- عدم تاثیر قوانین و سقوط ارزش ها .
2- سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی .

3- حفظ سالمتی و جان مادر که مبنایی عقالنی دارد و 
موارد خاصی را در بر می گیرد .

4- اضطرار اخالقی، اقتصادی و اجتماعی) مثاًل زنی که از 
تجاوز به عنف حملی برداشته چاره ای ندارد جز این که خود 

را از شر این ننگ رها سازد و یا خودکشی نماید .(
5-   ناهنجاری های جنینی و سقط به دالیل پزشکی از 
جمله سستی و ضعف مادر باردار، اصالح نژادی خاص)که در 
کشور آلمان به چشم می خورد ( ، خطر سرایت بیماری های 
وراثتی مثل ، جنون- اختالالت روحی و امراض جسمی 

و جدی .
سقط درمانى در قانون

حسب  ماده واحده مصوب 1384/03/10 مجلس شورای 
پزشک  سه  قطعی  تشخیص  با  درمانی  ؛سقط  اسالمی 
متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر جنین که به علت 
عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا 
بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح) 
چهارماه( با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسوولیتی 
متوجه پزشک مباشر نخواهد بود .  متخلفین از اجرای مفاد 
این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسالمی 

محکوم خواهند شد.
برخی از مصادیق بیماری هایی که مشمول بند دوم می 

شوند عبارتند از:
1- بیماری دریچه ای قلب که به نارسایی قلبی همراه با 

تنگی نفس شدید منجر می شود.
 2- هر نوع بیماری حاد قلبی غیر از کرونر که همراه با تنگی 
نفس شدید باشد. از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت ) التهاب 

عضله قلب و پرده اطراف قلب( 
 3- سابقه بیماری کاردیو یایوپاتی دیالته در حاملگی های 

قبلی ) یک نوع نارسایی قلبی پیشرفته (
 4- افراد مبتال به سندروم مارفان در صورتی که قطر آئورت 

صعودی این افراد بیش از 5 سانتی متر باشد.
5- افراد مبتال به سندرم آیزن هنگر که یک سندروم قلبی 

– تنفسی شدید است.
 6-کبد چرب حاملگی، واریس مری )درجه 3(، سابقه 
خونریزی از واریس مری و هپاتیت اتوایمون غیرقابل کنترل. 
 7- نارسایی کلیه و فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای 

مجاز در دوران حاملگی
 8- هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، فیروز، کایفواسکولیوز ) 

یک ناهنجاری ستون مهره ها (
 9- اچ آی وی ابتال به ویروس که وارد مرحله ایدز شده 

باشد 
10- لوپوس غیرقابل کنترل با درگیری یک ارگان ماژور و 

اسکولیت ها زمانی که ارگان های ماژور درگیر باشند.
 11- پسوریازیس شدید و عمومی بدن و مالنوم نوع 
پیشرفته که باعث خطر جدی جانی برای مادر شود و 

همچنین پمفیگوس ولگاریس.
 12- تشنج هایی که به رغم درمان چند دارویی، مقاوم به 

درمان باشد 

 13- ام اس هایی که بیمارناتوان شده باشد 
 14- میاستنی گرا و در مراحل پیشرفته به شرط این که خطر 

جانی برای مادر داشته باشد
15- انواعی از بیماری های مغزی مثل که با حاملگی تشدید 

یافته و برای مادر خطر جدی داشته باشد.
روند صدور مجوز

متقاضیان سقط درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند 
با ارایه مدارک الزم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه 
عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی 
نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر 
و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی قانونی مراجعه 
و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند.شایان ذکر است 
نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز 
پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیر هنگام )بعد 
از چهارماهگی ( موفق به دریافت این مجوز نمی شوند. بنابراین 
رعایت مهلت اهمیت زیادی دارد. در مواردی که یک پزشک 
وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون 
های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از 
آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی 

های الزم مجوز سقط درمانی صادر شود.
صدور مجوز سقط جنین درمانی بدون رضایت پدر

از آنجا که در قانون حضور پدر برای صدور مجوز سقط 
تصریح نشده، پزشکی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم 
با استعالم از اداره حقوقی و با بررسی های الزم، دستور العمل 
جدیدی را تدوین و به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور 
ابالغ کرد که بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز 

سقط درمانی الزامی نیست.
بر اساس دستور العمل جدید سازمان پزشکی قانونی حضور 
و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و 

الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.

امام خمینى )ره(
اقتصادی، حتی اگر خانواده در شرایط دشوار  بارداری به دالیل  ختم 
مجاز  فرزندان  کثرت  یا  و  مادر  به علت سن  یا  و  بگیرند،  قرار  مالی 
نیست. حتی اگر مادر دچار اختالل روانی نیز باشد سقط جنین برای 

او مجاز نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای

- سقط جنین شرعا حرام است و در هیچ حالتی جایز نیست مگر آن که 
باشد که در این صورت  استمرار حاملگی برای حیات مادر خطرناک 
از دمیدن روح  از ولوج روح، اشکال ندارد، ولی بعد  سقط جنین قبل 
ادامه حاملگی برای حیات مادر خطرناک باشد  جایز نیست حتی اگر 
مگر آن که استمرار بارداری، حیات مادر و جنین هر دو را تهدید کند و 
نجات زندگی طفل به هیچ وجه ممکن نباشد ولی نجات زندگی مادر 

به تنهایی با سقط جنین امکان داشته باشد.
- ناقص الخلقه بودن جنین، مجوز شرعی برای سقط جنین حتی قبل 
از ولوج روح در آن محسوب نمی شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر 
اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان 

باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد.
بیماری های  به  مبتال  جنین  سقط  درباره  استفتایی  به  پاسخ  )در   -
ژنتیکی العالج( اگر تشخیص بیماری در جنین قطعی است و داشتن 
و نگهداشتن چنین فرزندی موجب حرج می باشد، در این صورت جایز 
است قبل از دمیده شدن روح، جنین را اسقاط کنند ولی بنا بر احتیاط، 

دیه آن باید پرداخت شود.

آیت اهلل سیستانى
انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره )دو ماه 
روزه متوالی( دارد، مگر این که باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی 
داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمواًل تحمل نمی شود، 
که در این صورت قبل از دمیدن روح و جان گرفتن جنین اسقاط آن 
را  اگر مادر حمل خود  از آن مطلقًا جایز نیست. و  بعد  جایز است، و 
بیاندازد، دیه آن بر مادر واجب است، و باید آن را به پدر یا دیگر ورثه  
اش بپردازد. و اگر پدر حمل را بیاندازد، دیه اش بر او واجب است، و 
باید آن را به مادر بپردازد. و اگر پزشک این عمل را انجام دهد، دیه 
بر او واجب است، مگر اینکه وارث ببخشد، هر چند اسقاط جنین به 

درخواست پدر و مادر باشد.
آیت اهلل مکارم شیرازی

اسقاط جنین حرام است، ولی هرگاه جنین در مراحل ابتدایی باشد، و 
به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقیماندن جنین در آن حالت 
و سپس تولد ناقص آن به تصدیق اهل اطالع متدین باعث عسر و 
حرج شدید برای پدر و مادر گردد، پایان دادن به حاملگی جایز است، 

و احتیاطًا باید دیه را بدهند.
آیت اهلل صافى گلپایگانى

کشتن جنین مطلقا حرام است و دیه دارد که به وارث او در صورتی که 
سبب سقط نباشند می رسد و چنانچه ولوج روح هم شده باشد )جنین 
روح داشته باشد( کفاره هم دارد ولی تا زنده به دنیا نیامده باشد مطلقًا 

قصاص ندارد.

آیت اهلل بیات زنجانى
سقط جنین چه روح در آن دمیده شده باشد و یا خیر، حرام است ولی اگر پزشک 
متخصص و مورد اعتماد، زنده بودن مادر را متوقف بر سقط جنین تشخیص دهد 
و یا بقای آن در رحم را غیر قابل تحمل برای مادر و یا موجب نقص عضو برای 

وی بداند، سقط جنین در اینجا مانعی ندارد ولی کفاره را باید بپردازد.
آیت اهلل سبحانى

- سـقط جنین توسط هر کسی و با هر وسیلهای جایز نیست.
- اگر مادر در غیر ضرورت کاری کند که فرزندش سقط شود عالوه بر اینکه 
فعل حرامی را مرتکب شده، باید دیه آن را بپردازد و از آن دیه چیزی به خود مادر 

به عنوان ارث نمی رسد.
- حفاظت از بچه در رحم واجب است. )یعنی مادر باید تمام شرایط الزم جهت 

حفظ و سالمتی بچه را فراهم کند.(
آیت اهلل وحید خراسانى

سقط جنین در صورتی که پدر و مادر یا یکی از آنها مسلمان باشند جایز نیست 
و بنابر احتیاط واجب از سقط جنینی که پدر و مادرش هر دو غیر مسلمان 

باشند باید اجتناب نمود.
آیت اهلل صانعى

سقط جنین مطلق حرام است. یعنی چه قبل از روح پیدا کردن و چه قبل از 
آن، لکن برای رفع خطر از مادر با توجه به نظر کارشناسی و حرج غیرقابل 
تحمل در صورتی که هنوز روح پیدا نکرده، نمی توان گفت حرام است؛ هر گاه 
شرایط بارداری یا جنین به بروز مشکالت جدی )عسر و حرج( برای مادر یا 

خانواده بینجامد انجام عمل سقط جنین مجاز است.

نظر مراجع تقلید درباره سقط درمانی

سقط درمانی
موارد قانونی سقط جنین در ایران
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

معلولین بزرگترین اقلیت در جامعه ما هستند و به عنوان 
فرهنگی،  های  زمینه  همه  در  باید  جامعه  از  بخشی 
اجتماعی، اقتصادی و.... فرصت های برابر با امکانات برابر 

برایشان وجود داشته باشد.
در  مطلب  این  بیان  با  یزد  استان  بهزیستی  مدیرکل 
دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  الیحه  بررسی  نشست 
معلولیت که به مناسبت روز جهانی معلولین و با حضور 
و  یزد در مجلس شورای اسالمی  استان  نماینده  سه 
جمعی از نمایندگان تشکل های معلولین استان برگزار 
شده بود گفت: دولت در اجرای قانون حمایت از حقوق 
افراد دارای معلولیت  موفق عمل نکرده است اما شاهد 
این هستیم که در اغلب زمینه ها چه بحث اشتغال و چه 
مناسب سازی و استفاده از ظرفیت های موجود فرصت 

برای معلولین فراهم نیست. 
دکتر جلیل عفتی ابراز امیدواری کرد با رفع ایراداتی که در 
الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است در جهت 
ادای حقوق معلوالن گام برداشته شود و دغدغه ای از جهت 

خدمت رسانی به این قشر وجود نداشته باشد.
رئیس سازمان بهزیستی استان یزد در خصوص برگزاری 
این نشست گفت: اینکه چرا در اجرای الیحه قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت موفق نبوده ایم و این الیحه 
نتوانست نیازهای معلولین را برطرف کند ما را بر آن داشت تا 
با نمایندگان مجلس و تشکل های معلولین گرد هم بیاییم 
تا در بررسی مجدد این الیحه به همه موارد پرداخته شود و 

در اجرا و عمل اینبار به مشکل برنخوریم.
الزمه حضور معلول در اجتماع

مناسب سازی شهری
در ادامه این نشست مدیرعامل جامعه معلولین استان یزد 
نیز یکی از بزرگترین مشکالت معلولین را عدم مناسب 
سازی شهری عنوان کرد و گفت: الزمه حضور معلول در 
اجتماع مناسب سازی شهری است. محمد حسین رادمنش 
گفت: متاسفانه مسئولین فکر می کنند مناسب سازی 
فقط مخصوص معلولین ویلچری است در صورتی که 
ما در کنار معلولین ضایعه نخاعی،سالمندان،نابینایان،زنان 

باردار و.... را هم داریم.
وی با بیان اینکه معلولین مثل افراد سالم عوارض و مالیات 
پرداخت می کنند اما نمی توانند از خدمات و امکانات شهر 
استفاده کنند اظهار داشت: طبق ماده 2 قانون حمایت از 
حقوق افرادا دارای معلولیت،تمامی ادارات موظف هستند 
که نسبت به مناسب سازی محیطشان اقدام کنند ولی 
متاسفانه اکثر نهادهای دولتی و حتی خود شهرداری ها 
هم اینکار را نکرده اند و یا فقط با گذاشتن یک رمپ کنار 
در ورودی از مسئولیت خود سرباز زدند، در صورتی وجود 
آسانسور،سرویس بهداشتی مخصوص معلولین،مکان گویا 

برای نابینایان و ..... در ادارات دولتی الزامی است.
از مشاوران معلول برای مناسب سازی شهر 

استفاده شود
روح ا...رنجبر موسس کتابخانه نابینایان استان یزد،به عنوان 
نماینده نابینایان در این نشست گفت: حضور نمایندگان یزد 
در مجلس شورای اسالمی در این نشست، بیانگر این است 
که به موضوع معلول و معلولیت اهمیت می دهید و ما 
امیدواریم با تصویب این الیحه شاهد درخشش و پویایی 

معلوالن در عرصه های بین المللی باشیم.
وی با اشاره به اهمیت مناسب سازی اماکن عمومی 
گفت:متاسفانه شاهد این هستیم که اجرای قانون برای 
مناسب سازی اصال صورت نگرفته است و باید بگویم 

به صورت نمادین در برخی از اماکن خط زردی برای 
تردد نابینایان ایجاد شد که در بسیاری از موارد این خط 
به چاله،تابلوی سرکوچه و یا صندوق صدقات منتهی می 
شود. متاسفانه عدم نظارت بر مناسب سازی های شهری 
وجود دارد و از طرفی از خود نابینایان و معلولین مشاوره 

ای در این خصوص گرفته نمی شود.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مناسب سازی در استانداری 
گفت: متاسفانه این کمیته عمال اقدامی انجام نمی دهد و 
حتی جلسه ای نیز گرفته نمی شود. اگر بتوانند در مناسب 
سازی شهر از مشاوران معلول استفاده کنند خیلی بهتر 

می توانند عمل کنند.
نماینده انجمن نابینایان یزد ادامه داد: مشکل دیگر معلولین 
بحث در دسترس بودن فضای مجازی برای آن ها است. 
در اتوماسیون های اداری برای معلولین بخشی در نظر نمی 
گیرند مگر چه اشکالی دارد طراحی که دارد برنامه را طراحی 
می کند بخشی را برای نابینا یا ناشنوا در نظر بگیرد. مناسب 

سازی نباید فقط فیزیکی و محیطی باشد.
به آموزش و پرورش معلولین بیشتر پرداخته شود

در الیحه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت باید 
به بحث آموزش و پرورش معلولین بیشتر پرداخته شود.

 نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی 
نیز با بیان این مطلب در نشست بررسی الیحه حمایت از 
حقوق افراد دارای معلولیت گفت: این الیحه ضعف های 
بسیاری دارد و در آن به آموزش و پرورش معلولین بیشتر 

باید پرداخته شود.
جوکار با اشاره به مشکل ایاب و ذهاب معلولین گفت: در 
این حوزه بیشترین مشکل را آموزش و پرورش کودکان 

استثنایی در بحث حمل و نقل کودکان معلول دارد.
وی اظهار امیدواری کرد به مناسبت روز جهانی معلولین و 
الیحه اصالحی که قرار است دوباره در مجلس شورای 

اسالمی  مطرح شود گامی برای معلوالن برداشته شود.
محمد صالح جوکار با اشاره به هزینه های سرسام آور مشاوره 
های ژنتیک گفت: باید اینگونه مشاوره ها و آزمایشات در 
کشور رایگان شود چون اگر کودک معلول متولد شود هزینه 

هزار برابری برای دولت ایجاد خواهد شد.
وی پیشگیری را کار دولت دانست و خاطرنشان کرد:  دولت 
باید در بحث پیشگیری قوی تر عمل کند و این بحث حتی 

نباید به بخش خصوصی واگذار شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسالمی خطاب 
به نمایندگان تشکل های معلولین گفت: شما به عنوان 
نمایندگان معلولین در میدان عمل هستید و مشکالت آن 
ها برایتان ملموس است و می توانید کمک بیشتری به ما 

نمایندگان بکنید تا بتوانیم خدمت بیشتری به معلولین بکنیم.

مشکل قانون حمایت از معلولین عدم اجرای آن است
در ادامه نماینده شهرستان های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم 
و مهریز نیز گفت: متاسفانه قانون زیاد در کشور ما ایجاد 
مشکل کرده است و باید نظارت بر قانون ها بیشتر و در 

فضای جامعه کاربردی تر شود.
حجه االسالم دخیل عباس زارع زاده با بیان اینکه مشکل 
قانون در کشور، مشکل اجرای قانون است اظهار داشت: 
مشکل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نیز عدم 
اجرای آن است و جایگاه معلولیت درست در جامعه ما 

تدوین و تعیین نشده است.
وی  ادامه داد: مهمتر از اجرای قانون بحث اجتماعی 
کردن و فرهنگ سازی برای معلوالن است که اینکار 

باید توسط صدا و سیما و رسانه ها شکل بگیرد.
حجه االسالم زارع زاده از نمایندگان تشکل های معلولین 
خواست ارتباطشان را با نمایندگان یزد در مجلس شورای 
اسالمی بیشتر کنند و در این خصوص اظهار داشت: 
معلولیت چیزی نیست که مقطعی باشد و تمام بشود و 
شما تشکل ها باید ارتباطتان را با مسئولین جهت پیگیری 

مشکالتتان بیشتر کنید.
عدم اجرای قوانین معلولین بخاطر بار مالى 

زیاد آن است
عدم اجرای قوانین بویژه قانون حمایت از حقوق افراد 
دارای معلولیت به دلیل بار مالی زیاد آن است و امیدورایم 
با برداشتن تحریم ها شرایط بهتری را تجربه کنیم و به 

نیازهای معلولین جامه عمل بپوشانیم
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این مطلب گفت:  نسبت به تکریم معلولین توصیه های 
زیادی شده است و این بدان معناست که معلولین نیاز به 

تکریم دارند تا ترحم.
محمدرضا تابش با اشاره به بیکاری معلوالن گفت: درصد 
بیکاری معلوالن فراتر از افراد سالم است و باید سه درصد 
از اشتغال ادارات را به معلولین اختصاص داد که این امر 

اتفاق نیفتاده است.
شما  نظرات  با  امیدواریم  داشت:  اظهار  پایان  در  وی 
نمایندگان تشکل ها، بتوانیم در اجرای قانون حمایت از 
افراد دارای معلولیت بهتر عمل کنیم و اقدامات خوب و 

مثبتی را انجام دهیم.

ایجاد فرصت های برابر برای معلوالن
گزارشی از نشست نمایندگان مجلس در روز جهانی معلولین

باید مشاوره ها و آزمایشات 
ژنتیک در کشور رایگان شود 

چون اگر کودک معلول متولد 
شود هزینه هزار برابری برای 

دولت ایجاد خواهد شد. دولت 
باید در بحث پیشگیری قوی تر 

عمل کند 



حه 
صف

 |1
39

ر 4
و تی

داد 
خر
|

 15
 

باید مردم را در تامین 
مسکن مشارکت بدهیم

عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي و امام جمعه میبد؛

حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی انقالب 
فرهنگی ضروری است

تامین مسکن مددجویان و معلولین باید بر اساس شناسایی جامعه 
هدف، ظرفیت ها و امکانات موجود صورت گیرد تا بر اساس آن 

خدمات ارائه شده و نیازهای مردم برطرف شود.
رئیس سازمان بهزیستی استان یزد در کارگروه مشترک بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی و بهزیستی با موضوع تامین مسکن خانوار معلولین 
و مددجویان روستایی فاقد مسکن با بیان این مطلب گفت: تاکنون 
سیاست های مختلفی در بحث مسکن اجرا شده است و ماحصل آن 
چیزی است که االن داریم مشاهده می کنیم. لزوم تشکیل این جلسه 
برای بررسی مشکالت، ارزیابی دستورالعمل ها و رفع نقاط ضعف 

تفاهم نامه بین سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن می باشد.
وی افزود: نگاه سازمانی ما به بحث تامین مسکن جامعه ی هدف 
بهزیستی به این صورت نیست که آن ها را جدای از مردم جامعه 
بدانیم و باورمان این است که اقشار نیازمند متعلق به همین جامعه 

هستند و باید خدمات را با تکریم دریافت کنند.
وی با بیان اینکه باید بهترین نوع خدمات را با حفظ تکریم مددجویان 
به آن ها داده شود اظهار داشت:  البته نباید به گونه ای پیش برویم که 
مردم هیچ مشارکتی در تامین مسکن نداشته باشند که این موضوع 

یکی از معضالت است.
مدیرکل بهزیستی استان یزد  توانمندسازی جامعه هدف را رکن 
سیاست های سازمانی بهزیستی دانست و گفت: ما باید افراد را در 

تامین نیازهایشان مشارکت دهیم. برنامه ای که سازمان بهزیستی با 
مشارکت بنیاد مسکن طراحی کرده نیز در همین راستا است.

وی با بیان اینکه نیاز مسکن و اشتغال برای جامعه هدف بهزیستی 
در اولویت قرار دارد گفت: رکن این کار انجام برنامه ای کارشناسانه 
بنیاد  و  بهزیستی  در  ما  همکاران  توسط  خوشبختانه  که  است 
مسکن در حال انجام است ولی نیاز به تعامل بیشتر با بخش های 
مددکاری،فرمانداری ها، بخشداری ها و ... و همچنین رصد مشکالت 

موجود در شهرستان ها نیز جزو اولویت های اول ما است.

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی کشور و امام جمعه میبد با اشاره به خالء 
عضویت بهزیستی در شورای عالی انقالب فرهنگی کشور گفت: حضور 

رئیس سازمان بهزیستی در این شورا و عضویت آن ضروری است.
آیت اهلل اعرافی با بیان این مطلب در نشست شورای معاونین بهزیستی 
استان یزد ضمن اشاره  به افزایش حاشیه نشینی در کشور گفت: 11 میلیون 
حاشیه نشین در کشور داریم که یک هشتم جمعیت کشور را شامل می شود.

وی با بیان اینکه حاشیه نشینی سرآغاز مفاسد و آسیب های اجتماعی است 
اظهار داشت: باید نسبت به این موضوع احساس خطر کنیم چرا که در منطقه 

نیز دولتهایی هستند که فرو ریختند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی کشور با اشاره  به افزایش جمعیت 
معتادین کشور گفت: حدود 3 تا 4 میلیون معتاد گفته می شود در کشور 

هست اما آمار دقیق اعالم نشده است.
وی همچنین خشونتهای فردی و دعواها را یکی از آسیب های جدی جامعه 
دانست و گفت: تغییرات ترکیب جمعیتی، قومی، مهاجرتها بِویژه مهاجرت 
اتباع به کشور از دیگر موضوعات اجتماعی است که باید فرصت ها و 

تهدیدهای آن مدنظر قرار گیرد.
امام جمعه میبد افزایش موج سالمندی و کاهش سن جوانی، افزایش طالق ، 
الودگی های زیست محیطی، بیکاری قشر تحصیلکرده را از دیگر موضوعات 
اجتماعی کشور دانست و گفت: اگر این موضوعات مدیریت نشوند با چالش 

جدی در کشور روبرو خواهیم شد.
وی گفت: استان یزد با توجه به ریشه فرهنگی که دارد و جمع و جور بودن 
آن می تواند پیشگام موضوعات اجتماعی باشد و به عنوان پیشگام در کنترل 

آسیبهای اجتماعی و ارتقا فرهنگی جامعه الگوی کشور شود.
آیت اهلل اعرافی الزمه پرداختن به موضوعات اجتماعی را زیرساختهای علمی 
راهبردی دانست و اظهار داشت: کار مقطعی جوابگو نیست چراکه پیشگیری 

زیر ساخت علمی و راهبردی میخواهد که در این زمینه پایه های علمی خیلی 
مهم است لذا دانشگاه و حوزه باید در این زمینه قوی عمل کنند.

وی داشتن نگاه علمی- کارشناسی و اتصال به دانشگاه را  در پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی حائز اهمیت دانست و گفت: بهزیستی می تواند این 

زیرساختها را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به انگیزه مردم در انجام امور گفت: باید کار را به دست مردم 
سپرد چراکه اگر در پیشگیری  از آسیب های اجتماعی مردم تبیین شوند در 

صحنه حاضر خواهند بود.
امام جمعه میبد بر منابع انسانی شاغل در بهزیستی تاکید کرد و گفت: منابع 
انسانی بهزیستی باید عالم، فرهیخته، دلسوخته و آگاه به مسائل اجتماعی 

باشند.
وی با اشاره به ضرورت همبستگی بین مسئولین استانها و شهرستانها گفت: 
استاندار باید محور این همبستگی استانی برای پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی باشد و بهزیستی می تواند آن را پیگیری و تقویت کند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی کشور در خصوص پیوستگی طرح های 
و پروژه های عمرانی و صنعتی با پیوستهای اجتماعی گفت: این پیوستگی 
حائز اهمیت است و استان یزد می تواند داشتن پیوست های اجتماعی را با 

نگاه بهزیستی اجرایی کند و ما نیز در میبد آن را اجرایی خواهیم کرد.
وی بر ضرورت آموزش مهارتهای زندگی به عموم جامعه تاکید کرد و گفت: 
مهارتهای زندگی در هر قالبی باید به جامعه بیاموزیم و این آموزش ها باید در 

نظام آموزشی و دانشگاهی نیز بیاید.
آیت اهلل اعرافی توجه به مهدهای کودک را حائز اهمیت دانست و اظهار 

داشت: مهدهای کودک در استان یزد وضعیت خوبی دارند.
وی در پایان از ابتکار و خالقیت های بهزیستی در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی  و معلولیتها تقدیر کرد و از بهزیستی خواست به این فعالیتها ادامه 

دهد و استان یزد را نمونه و الگو کند.

بهره مندی ۵۰ هزار معلول
 از خدمات بهزیستی در یزد 

مدیر کل بهزیستی استان یزد گفت: 50 هزار معلول بصورت مستمر و غیر مستمر از 
خدمات این سازمان بهره مند هستند.

جلیل عفتی به مناسبت 12 آذرماه روز جهانی معلوالن در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
معلولیت این افراد شامل جسمی، حرکتی، ذهنی و ضایعه نخاعی است افزود: 50 درصد عامل 

معلولیت عوامل ژنتیکی و مابقی غیر ژنتیکی شامل حوادث، سوانح و بیماری های است.
وی با اشاره به 294 معلول ضایع نخاعی در این استان اظهار کرد: علت معلولیت این 

افراد عمدتا ناشی از حوادث و سوانح بوده است.
دکتر عفتی ازدواج های فامیلی را از دیگر علل و عوامل معلولیت در استان بیان کرد 
و گفت: تمام افراد باید برای پیشگیری از تولد فرزند معلول مشاوره ژنیتک و آزمایش 

آن را انجام دهند.
مدیر کل بهزیستی استان یزد از ارائه رایگان خدمات مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در 
شهرستان های میبد، مهریز، اشکذر و بافق خبر داد و اضافه کرد: خدمات ژنتیک هزینه 
های باالیی دارند به همین لحاظ مردم دچار مشکل هستند. امکانات برای پیشگیری 
از معلولیت خوب است اما افراد بدلیل گران بودن آزمایشات و اینکه تحت پوشش بیمه 

قرار ندارد از این امر خود داری می کنند.
وی پیشگیری را در بروز معلولیت ها موثر خواند و گفت: در یکسال گذشته  از تولد 20 

کودک معلول با سقط درمانی جلوگیری شد.
وی در ادامه با اشاره به طرح توان بخشی مبتنی بر جامعه در محیط روستاها افزود: 
در اجرای این طرح از جمعیت 185 هزار نفری یکهزار و 200 روستا، پنج هزار و 893 

معلول شناسایی شد.
وی اظهار کرد: از این تعداد 788 نفر معلول نابینایی ، 755 معلول شنوایی ، 320 معلول 
اختالل تکلمی، یکهزار و 962 معلول جسمی و حرکتی ، 135 معلول ذهنی و 933 

اختالل روانی بودند.
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نشـریه تخصصى اجتماعـى

نشریه تخصصى،  اجتماعى بهروزی
صاحب امتیاز: بهزیستی استان یزد

مدیرمسئول: دکتر جلیل عفتی

سردبیر: زهرا شاه شوازی
دبیر تحریریه: سمانه مالزینلی    

تحریریه:  مهسا تشکر

گرافیک و صفحه آرایى: فرشاد فیضی
آدرس: یزد، مجتمع ادارات، اداره کل بهزیستی استان یزد، روابط عمومی

تلفن: 38252820 -035 

عزاداری کودکان یزدی 
در همایش عزاداران کوچک

کودکان و خردساالن یزدی در پنجمین همایش عزاداران کوچک تحت عنوان هیات علی اصغر )ع( به عزاداری و سینه 
زنی ساالر شهیدان پرداختند.

در این همایش که با حضور رئیس سازمان بهزیستی استان یزد، مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری، رئیس دفتر 
نماینده ولی فقیه استان و جمعی از مسئولین امور مهدهای کودک برگزار شد 14 هیات عزاداری متشکل از کودکان 

مهدهای کودک و مهد های قرآن سراسر یزد به اجرای مراسم عزاداری در قالب سینه زنی،زنجیر زنی،دکلمه خوانی و 
نخل برداری پرداختند. 

گفتنی است همایش عزاداران کوچک برنامه ای است که به همت کانون همیاری های مهدهای کودک و تحت نظارت 
بهزیستی استان یزد هرساله با نزدیک شدن اربعین حسینی برگزار می شود.


