
 ؟ چیستمادرزادي  ناهنجاري  

 می   گفته  بیماري  به  مادرزادي  ناهنجاري
 . است  مبتال آن به تولد بدو از فرد که  شود

 گروه دو به شدت لحاظ به ها ناهنجاري

 :شوند می تقسیم

شکل  در فقط :  مادرزادي خفیف ناهنجاري
 ادامه براي مشکلی . مشخص می گردد ظاهري
 .کند مین ایجاد   فرد زندگی

 
  به نیاز گاهی  : مادرزادي شدید ناهنجاري 
 تواند می و دارد متعدد  عمال جراحیا

 .کند ایجاد العمر مادام و  جدي معلولیت
 
 

 

 ژنتیکی هاي ناهنجاري علل شایعترین

  والدین سن بودن پایین یا باال - 

  بیماریها از بعضی به والدین ابتال  -

  دارو خودسرانه مصرف -

   شیمیایی مواد با تماس -

  استاندارد غیر موادغذایی مصرف -

 فامیلی هاي ازدواج -

  مضر هاي اشعه باوالدین  غیرایمن تماس -

 بارداري دوران هاي مکمل مصرف عدم –

 توسط مادر

 و دخانیات استعمال نظیر پرخطر رفتارهاي –

 ( دروالدین).  الکل

 بسیاري اصلی علت که این به توجه با
 ناشناخته مادرزادي هاي ناهنجاري  از 

  انجام ، پیشگیري راه است، موثرترین

 .باشد می » ژنتیک مشاوره« 
  
 

 

 
 

 

 ازدواج از قبل مشاوره 

 بارداري از قبل مشاوره 

 بارداري حین در مشاوره 

 نوزاد تولد بدو در  مشاوره 

 مهم علت مادرزادي هاي ناهنجاري

 ، بستري موارد  میرکودکان و مرگ

در  مشکالت خانوادگیو   ها معلولیت

 باشد. می جامعه

  ژنتیک مشاوره انجام براي زمان بهترین
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 ؟ است ضروري مواردي چه در ژنتیک مشاوره

  زوجینزیر در یکی از   یکی ازموارد مشاهده درصورت -1

 فامیلی ازدواج  -
 سالگی 35 باالي و سالگی 18 از پیش بارداري -
 اشعه، چون  عواملی با باردار مادر رویارویی -

 ..... و شیمیایی مواد عفونت،
  هاي مکرر سقط و نازایی -
  از بستکانداشتن یکی از اختال الت زیر در فرد یا یکی   -2

 رشد اختالل و یکوتولگ  -
 رفتاري اختالالت -
     مکرردر فرزندان قبلی  مادرزادي نقایص بروز -
 متابولیک اختالالت -
 فرزندان قبلی  در ذهنی توانیهاي کم و نیها ناتوا -
 ها اندام طبیعی غیر ظاهر  -
 رونده پیش و مزمن عصبی هاي بیماري -
 جسمی هاي ناتوانی و مشکل هرگونه  -
 قلبی مادرزادي هاي بیماري و دیابت سرطان، -
 بدن وساز سوخت اختالالت  -
 بلوغ روند در اختالل  -
 تناسلی ابهام  -
 عضالنی -عصبی اختالالت -
           مانند  هایی بیماري ژن ناقل افراد شناسایی  -

 )   شکل داسی خونی وکم هموفیلی تاالسمی،(  
 فامیلی بیماري یک مکرر بروز خطر از نگرانی  -3
 

 توجه :
 مادرزادي هايناهنجارياصطالح نادرست 

 به گاهی حتی و ندارد مادر با ارتباطی  لزوما

 چون اما باشد، می ژنتیک پدر مشکالت دلیل

اصطالحاً  دارند، وجود تولد بدو از نقایص  این

 .اند گرفته نام ناهنجاري مادرزادي

 

 

 

 

 

آزمایشات ژنتیکی روي  انجامتأکید می گردد 

مشاوره  « طریق ازاز تشخیص  بعد فرد بیمار

باید قبل از اقدام به بارداري صورت  » ژنتیک

 گیرد.

 

 
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی 
 آذربایجان غربی
 معاونت  بھداشت

 

 مادرزاديناهنجاري هاي 

 مردم عموم ویژه
 تهیه و تنظیم:

  مدارس و خانواده جمعیت،سالمت  گروه
 سالمت ارتقاء و شآموز گروه
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