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شیوع بیماری های ژنتیکی در ایران 4 تا 6برابر کشورهای پیشرفته است

: آقای دکتر! اجازه بدهید از ابتدا 
شروع کنیم؛ شما در پزشکی تحصیل کرده اید. 
چطور به تخصص ژنتیک عالقه مند شدید؟

به خصوص  خیلی ها  که  است  سوالی  این 
زمانی  شاید  پرسیده اند.  من  از  همکالسانم 
پاسخ به این سوال که چطور یک پزشک سر 
از رشته ژنتیک درمی آورد، آسان نبود اما در 
سال های گذشته اتفاقی در علم ژنتیک افتاده 
که کل دانش پزشکی را تحت تاثیر خود قرار 
داده و آن کشف ژنوم )فرمول ژنتیکی( انسان 
و ترتیب قرار گرفتن ژن هاست. مشخص شده 
انسان ها چند ژن دارند و این ژن ها به چه ترتیبی 
قرار گرفته اند. بعد از آن، دانشمندان دنبال یافتن 
ارتباط این ژن ها با بروز بیماری های مختلف 
هستند و به برخی یافته ها هم رسیده اند که البته 

این روند همچنان ادامه دارد. 
را  پزشکی  گفتم  که  همان طور  کشف  این 
دگرگون کرده است. در زمانی نه چندان دور، 
حدود 25 سال قبل، ژنتیک جزیی از پزشکی 
محسوب می شد. االن ژنتیک آنقدر گسترش 
پیدا کرده که می توان گفت پزشکی به صورت 
بخشی از ژنتیک درآمده. پایه ژنتیکی بسیاری از 
بیماری ها پیدا  و مشخص شده هر بیماری به 
کدام قسمت سلول ارتباط دارد. تا همین 2-3 
دهه قبل تعداد بیماری هایی که با نام بیماری های 
ژنتیکی می شناختند، کم بود و خیلی وقت ها هم 
نادیده گرفته می شدند. پزشکان متخصص قلب 
یا زنان یا ارتوپد اعتنایی به پایه ژنتیکی بیماری ها 
نداشتند و متخصصان اطفال جز در برخی موارد 
نادر مانند بیماری فنیل کتونوری یا تاالسمی از 
کنار ریشه های ژنتیکی بیماری ها می گذشتند 
ولی امروز ریشه های ژنتیکی بیماری ها به تدریج 
شناخته شده اند. فشارخون، سرطان ها، دیابت 
و... بیماری ها ژنتیکی هستند که البته محیط و 
شیوه زندگی در بروز و شدت و ضعف آنها 

دخالت دارند. 
: این شیوع همه جا یکسان است؟
نه، در بعضی جوامع و جمعیت ها بیماری های 
کتاب های  در  می شوند.  دیده  بیشتر  ژنتیک 
انواع  برای شیوع  پزشکی می توانید تخمینی 
بیماری ها پیدا کنید، مثال از هر 100 نفر، 5 
تا 10 نفر بیماری فشارخون دارند یا از 100 
در  هستند.  دیابت  مبتالبه  نفر   10 تا   6 نفر 
ازدواج های  دلیل  به  خاورمیانه  جمعیت های 
فامیلی و درون نژادی، میزان بیماری های ژنتیکی 
بیشتر است. اگر در کتاب های پزشکی که غالبا 
در غرب نوشته شده اند، میزان شیوع بیماری 
مانند فنیل کتونوری 1 در 20هزار اعالم شده، 
این آمار در کشورهای پیشرفته مانند فنالند، 
آلمان و ژاپن که ازدواج های فامیلی نادر است، 
اعتبار دارد. در کشورهای خاورمیانه مانند ایران 
این میزان باید ضرب در 5 یا 6 شود؛ یعنی 

5 در 20هزار. 
: این تفاوت چه دلیلی دارد؟ 

علت این تفاوت تعداد بیشتر ازدواج فامیلی در 
کشورهای خاورمیانه است. در 20هزار جفت 
ژنی که در گونه انسان وجود دارد، در فرد سالم 
200تا300 جهش دیده می شود. اینها افرادی 
سالم هستند. ایجاد جهش در یک جفت از 
این ژن ها مشکلی برای سالمت فرد به وجود 
نمی آورد و زمانی بیماری بروز می کند که هر 
دو جفت این ژن ها آسیب ببینند. هرقدر میزان 
ازدواج های فامیلی بیشتر باشد، احتمال جهش در 
یک جفت ژن و درنتیجه امکان بروز بیماری بیشتر 
است. برای مثال امکان اینکه ژن های من مشابه 
ژن های برادرم باشند، بسیار بیشتر از احتمال 
تشابه آنها با فردی خارج از خانواده ام است. 
شباهت ژن ها در بستگانی مانند خاله زاده ها و 
عمو زاده ها و... بیشتر از غریبه هاست و به همین 
ترتیب، امکان جفت شدن ژن های جهش یافته 

در بستگان نیز بیشتر است. میزان این افزایش 
حدود 4 تا 6 برابر است و به همین دلیل حتما 
باید شناخته شده و بعد از آن، پیشگیری شوند. 
می توان بسیاری از این بیماری ها را در مراحل 
ابتدایی شناخت و در خیلی مواقع از عوارض 

آنها جلوگیری کرد. 
: این پیشگیری ها را چه متخصصانی 

باید انجام دهند؟
ژنتیک  نام  به  تخصصی  ایران  در  متاسفانه   
وجود ندارد. از طرفی، بیماری های ژنتیکی به 
دلیل ازدواج های فامیلی در ایران 4 تا 6برابر 
کشورهای پیشرفته شیوع دارند، پس تقاضا و 
نیاز به چنین تخصصی که متاسفانه وجود ندارد، 
بیشتر می  شود اما فاصله بین نیاز و تخصصی 
که وجود ندارد، باعث می شود مردم ما بیشتر 

آسیب ببینند. 
ژنتیک  متخصص  اصلی  پیام   :

چیست؟
به  دادن  بها  ژنتیک  پیام متخصص  مهم ترین 
متخصص  بیماری هاست.  ژنتیکی  ریشه های 
ژنتیک می داند هر نفری که به دلیل جفت شدن 
ژن های معیوب، بیمار شود، باری بر دوش جامعه 
می گذارد و بی تردید این بار بر دوش بستگان و 
خانواده بیش از سایرین است. جلوی این اتفاق را 
می توان گرفت. پیشگیری از بیماری های ژنتیکی 
هم به نفع اقتصاد خانواده و جامعه است و هم 
به نفع نیروی انسانی که قرار است درخدمت 
این بیماران قرار گیرد. این بیماران گاهی فلج 
می شوند، کارهای شخصی شان را نمی توانند 
انجام دهند یا شدیدا گرفتار تشنج می شوند. 
اینها در اغلب موارد تمام یا بخشی از  همه 
امکانات یک خانواده را برای خدمات رسانی 
متوجه خود می کند. نظام بهداشتی هم به همین 

صورت درگیر می شود. 
: منظورتان از پیشگیری چیست؟ 

پیشگیری تعریف های مختلفی دارد، مثال اگر 
آزمایش ژنتیک استعداد بروز بیماری در فرد 
را نشان دهد، باید مراقبت های پیشگیرانه انجام 
شود. خانواده ای که کودکی با بیماری ژنتیکی 
خاص دارد، می تواند سالمت فرزند بعدی را 
بررسی کند یا در مواردی که قانون اجازه دهد، 
می توان در صورت شدید بودن عارضه با اجازه 
مراجع قانونی جنین را سقط کرد. در چند کشور 
پیشرفته هم دانشمندان در حال تحقیق هستند 
که در برخی موارد بتوانند اصالح ژنتیکی روی 
ژنوم انسان انجام دهند که البته هنوز به مرحله 
اجرا و عمل نرسیده است.                                                                                                                                   
آزمایش های  درباره  کمی  لطفا   :

ژنتیکی توضیح دهید.
پروژه ژنوم انسانی در موسسه ملی سالمت آمریکا 
توسط دکتر فرنس کولینز، رئیس موسسه، در 
سال 2003 میالدی انجام شده و مدت زیادی 
از آن نمی گذرد، یعنی فقط 15 سال است که 
دانشمندان توانسته اند تمامی ژن های انسان و 
ترتیب قرار گرفتن آنها را شناسایی کنند. متعاقب 
مطالعات روی تک تک  از  زیادی  آن، حجم 
بیماری ها در حال انجام است؛ یعنی ارتباط 

تک تک 20هزار ژن انسانی با هر بیماری خاصی 
در حال شناسایی است. بعضی بیماری ها فقط به 
یک ژن ارتباط دارند، بعضی دیگر به چند ژن، 
مثال در بروز بیماری گوشه و فیبروز سیستیک 
که نوعی بیماری های متابولیک هستند، یک ژن 
دخالت دارد اما برای بیماری فشارخون تا به 
حال 20 ژن شناسایی شده است. شاید سال 
بعد به 30 ژن برسد یا برای سرطان پستان 34 
ژن شناسایی شده که ممکن است 2 سال بعد 
به 39 یا 40 ژن برسد. به همین دلیل شیوع 
بیماری هایی که یک ژن در آنها دخالت دارند، 
کمتر است و آنهایی که چند ژن مسوول بروز 
آنها هستند، شیوع بیشتری دارند. به عبارت 
دیگر، دوز ژنتیکی برخی بیماری ها بیشتر و 
بعضی کمتر است، مثال دیابت یا فشارخون 
که با ژن های بیشتری ارتباط دارند در اغلب 

خانواده ها دیده می شود. 
: شیوع بیماری ها در جمعیت های 

مختلف تفاوت دارد؟
بله، فرمول ژنتیکی متفاوت باعث شده شیوع 
بیماری ها هم در جوامع مختلف یکسان نباشد. 
یکی دیگر از تحقیقات جالب در موسسه ملی 
سالمت آمریکا مطالعه جمعیت هاست؛ یعنی 
میزان بیماری در جمعیت های مختلفی مانند 
آمریکایی ها، سیاهپوستان آمریکایی، اروپایی ها، 
قفقازی ها یا اسکاندیناوی چقدر است یا ستونی 
با عنوان یهودیان غربی )اشکنازی ها( هم وجود 
دارد. مطالعه نشان می دهد بین میزان بیماری ها 
در جمعیت یهودیان غربی و قفقازی ها مشابهت 
وجود دارد و به این ترتیب، گمان می رود این دو 
جمعیت ریشه های نژادی مشترکی داشته باشند. 
علت شیوع بیماری ها بخشی نژادی است و 
بخشی هم ازدواج های فامیلی. همین جا اضافه 
کنم که منظور دانشمندان ژنتیک از ازدواج فامیلی 
لزوما ازدواج بستگان با یکدیگر نیست. از نظر 
علم ژنتیک، هر نوع ازدواج در جوامع کوچک 

ازدواج فامیلی محسوب می  شود. 
برای مثال میزان شیوع بیماری فشارخون در 
آمریکایی های سیاهپوست یا آنچه ما به طور 
می گوییم  آفریقایی تبار  آمریکایی های  علمی 
سفیدپوستان  در  بیماری  این  شیوع  میزان  با 

آمریکایی متفاوت است. 
: در ایران اوضاع چطور است؟

 نکته مهم همین است؛ متاسفانه آماری از ایران 
یا به طور کل خاورمیانه نداریم. نمی دانیم در 
ایران، عراق یا سوریه وضع بیماری های ژنتیکی 
چگونه است. کارهای زیادی در این باره باید 
انجام شوند که متاسفانه هنوز شروع هم نشده اند. 
فقط می دانیم به دلیل ازدواج های فامیلی این 
شیوع بیشتر و گاهی خیلی بیشتر از استانداردهای 
نوشته شده در کتاب های پزشکی غربی است. 
کردید.  صحبت  پیشگیری  از   :
فکر می کنید آزمایش های ژنتیک که قبل از 
ازدواج برای ارزیابی احتمال انتقال بیماری به 
کودک انجام می شوند، تا چه اندازه قابل اعتماد 

هستند؟
در جواب سوال شما می شود پرسید آزمایشی 

که انجام می شود چند بیماری ژنتیک را تحت 
این می توان  از  یا دقیق تر  پوشش خود دارد 
سوال کرد، این آزمایش چند تا از 20هزار ژن 
انسانی را رصد می کند؟ اگر 2 ژن باشد، 2 
بیماری ارزیابی می شود، هرقدر تعداد ژن های 
بیشتری رصد شود، میزان اعتبار آن آزمایش 

بیشتر خواهد بود. 
: آیا چنین آزمایشی وجود دارد؟

بله، خوشبختانه وجود دارد. هما ن طور که گفتم 
تا حدود 20 سال پیش هنوز دانشمندان موفق به 
شناسایی فرمول کامل ژنتیکی انسان نشده بودند و 
فقط برخی ژن ها برای بعضی بیماری های خاص 
بررسی می شدند. بعد از آن در سال های 2006 
و 2007 میالدی این آزمایش با هزینه ای بسیار 
باال معادل 100هزار دالر انجام گرفت. امروز به 
کمک فناوری های جدید قیمت آزمایش کامل 
فرمول ژنتیکی انسان به حدود 500 تا هزار دالر 
رسیده که برای چنین آزمایشی و بهره مندی های 
بعدی که از آن متصور است، رقم معقولی است. 
این آزمایش می تواند تکلیف سالمت نسل های 
بعدی را مشخص کند. اگر مسووالن بهداشتی 
ما به ارزش این آزمایش پی ببرند و با مباحث 
روز پیش بروند، قاعدتا باید تمام یا بخشی از 
هزینه آن را تقبل کنند چون هزینه چنین فردی 
حدود 50هزار دالر، مادام العمر بر دوش جامعه 

و خانواده سنگینی می کند. 
بارداری  درصورت  گفتید  شما   :
 3 به  رسیدن  از  قبل  تا  را  جنین  می توان 
ماهگی از نظر ژنتیکی بررسی کرد. این کار 
چگونه انجام می شود و آیا خطری جنین را 

تهدید نمی کند؟
آزمایش یا از جفت یا به روش آمنیوسنتز انجام 
می گیرد که یک تکنیک پزشکی تشخیص قبل 
مایع  از  مقدار کمی  آن  است. طی  تولد   از 
آمنیون گرفته می شود و مورد بررسی ژنتیکی 
قرارمی گیرد. این شیوه معموال در 3 ماهه دوم 
رایج ترین  از  یکی  آمنیوسنتز  می گیرد.  انجام 
روش های تهاجمی تشخیص پره ناتال در 3 ماهه 
دوم بارداری است. در آمارهای جهانی انجام 
آزمایش آمنیوسنتز یا نمونه گیری از جفت حین 
بارداری امکان سقط را 1 تا 2درصد افزایش 
می دهد. آمنیوسنتز باید بین هفته 14 تا 16 بارداری 
انجام شود و هفته 10 و 11 برای نمونه گیری 
از جفت مناسب است. البته ایمنی آزمایش تا 

حدودی به مهارت پزشک هم مربوط است.
: فکر می کنید چرا مسووالن سالمت و 
بهداشت ایران اهمیت کافی به آزمایش ژنتیک 
نمی دهند و برای آن بودجه و امکانات کافی 

در نظر نمی گیرند؟ 
به نظر من ساختار سیاست گذاری های درمانی 
در کشور ما با الگوبرداری از بعد از جنگ در 
کشورهای اروپایی، سخت جراح محور است. 
ما درمان را جراحی  نظام  تفکر غالب  هنوز 
می داند، در صورتی که جهان پیشرفته امروز به 
اهمیت علوم پایه مانند ژنتیک پی برده و به آن 
بها می دهد. از نظر من، ما هنوز در آن مرحله 
درجا می زنیم و از لحاظ نظری به جایگاه علم 

ژنتیک پی نبرده ایم. 
نمونه اش خود من که بعد از تحصیالتم با هدف 
گسترش علم ژنتیک به ایران برگشتم اما عمال 
باتوجه به نبود امکانات، بازدهی الزم را نداشتم 
و تحقیقاتم را در موسسه ملی آمریکا دنبال کردم. 
غم انگیز  اخباری  هرازچندگاهی   :
درباره ایست قلبی یا سکته جوانان می شنویم. 
فکر می کنید این اتفاق چقدر با ژنتیک ارتباط 

دارد و چه کاری می توان برای آن کرد؟
یکی از مسائل سالمت در ایران کاهش سن 
انتظار  گذشته  در  اگر  مثال  بیماری هاست، 
داشتیم افراد در سنین باالی 60 یا 70 سال 
دچار سکته شوند، حاال این سن کمتر شده 
و موارد سکته و سرطان ها در جوان ترها در 
اینها  دیده می شود.  زندگی هم  دهه 3 و 4 
همه پایه های ژنتیکی دارند. درباره سوال شما 
باید گفت وقتی یکی از اعضای خانواده در 
این  افراد  جوانی دچار سکته می شود، همه 
ارتباط  بدهند.  ژنتیک  آزمایش  باید  خانواده 
برخی ژن ها با بعضی بیماری ها شناخته  شده 
که خون شخص را برای لخته  شدن مستعد 
می کند. ما در شرایط معمولی به همه توصیه 
نمی کنیم  در هر سنی تست ورزش بدهند 
کنند  استفاده  آسپیرین  مانند  داروهایی  از  یا 
نظر  از  ژنتیک  تست  که  خانواده ای  در  اما 
استعداد سکته قلبی مثبت شده، حتما برخی 
مراقبت های اضافی مانند مصرف آسپیرین و 
ویتامین D و مراجعه به پزشک و گرفتن نوار 
قلب به طور ساالنه باید انجام شود. شما فکر 
می کنید در یک جمع تحصیلکرده در دهه 3 یا 
4 زندگی در ایران چند نفر ساالنه نوار قلب 
می گیرند. به جرأت می توانم به شما بگویم 
خانواده های  در  انگشت شمار.  یا  کس  هیچ 
با خطر ژنتیکی، قلب همه اعضای خانواده 
صرف نظر از سنشان باید ساالنه بررسی شود، 
رژیم غذایی را رعایت کنند، ورزش کنند، اگر 
خانم هستند، از قرص های ضدبارداری استفاده 

نکنند یا در شهرهای آلوده زندگی نکنند. 
برخی افراد سال هاست سیگار می کشند و کامال 
سالم هستند و بعضی دیگر بدون آنکه سیگار 
بکشند، سکته می کنند. این موارد به استعداد 

ژنتیکی افراد مربوط می شود. 
: این 20هزار ژن شناخته شده فقط 
شامل بیماری های جسمی می شوند یا ژن های 
مربوط به بروز بیماری های روانی هم شناخته 
اگر  داده اند،  نشان  مطالعات  چون  شده اند 
ژن بیماری روانی از طرف پدر و مادر هر 
دو به ارث برسد، احتمال ابتالی کودک به 
آن بیماری روانی تا 85درصد باال می رود؟ 
است.  ژنتیک  علم  به روز  سواالت  از  این 
بیماری های روان پزشکی مانند اسکیزوفرنی، 
افسردگی، اضطراب و دوقطبی ممکن است 
سرایت کنند اما استعدادهای ژنتیکی هم در آنها 
دخیل هستند. این که شما گفتید با آن 20هزار 
ژنی که شناسایی شده اند تفاوت می کند. به اینها 
بیماری های »اپی ژنتیک« می گویند. جالب است 
بدانید کل این 20هزار ژن یک درصد حجم 

کروموزوم، بخشی از سلول که ژن ها درون آن 
قرار دارند، را اشغال می کنند. عملکرد 99درصد 
دیگر تا همین چند وقت قبل شناخته شد نبود 
این  در  می گفتند.  اشغال  آنها دی ان ای  به  و 
10 ساله گذشته معلوم شده  این دی ان ای ها 
بی تاثیر نیستند و میزان بیان آن یک درصد را 

تعیین می کنند. 
برای بروز حالتی از بیماری حتما الزم نیست 
جهش و تغییری در توالی ژنتیکی اتفاق بیفتد. 
باعث  و  کند  تغییر  بیان  میزان  است  ممکن 
بروز بیماری شود. فرایندهایی مثل متیالسیون 
می گذارند.  اثر  ژن ها  بیان  در  استیالسیون  و 
دانشمندان امروز به این نتیجه رسیده اند همین 
فرایندها که به آنها »اپی ژنتیک« می گوییم روی 
بیماری های روانی تاثیر می گذارند و بسیاری از 
دانشمندان مشغول کار روی این خصوصیات 

هستند. 
 برخی خصوصیات مانند حسادت یا مهرطلبی 
در جوامعی خاص شیوع بیشتری دارند، مسائل 
اجتماعی و محیطی به کنار، به نظرم اپی ژنتیک 
هم در این میان نقش دارد که البته باید روی 

این موضوع مطالعه شود. 
در برخی جوامع دروغگویی بیشتر است. به 
نظرم تغذیه و عوامل محیطی بر متیالسیون و 
استیالسیون دی ان ای که خود بعدا میزان بیان 
برخی  تاثیر می گذارد.  می کند،  تعیین  را  ژن 
بیماری های ژنتیکی مانند گوشه یا هانتینگتون 
مانند  روانی  بیماری های  به  نسبت  را  افراد 

اضطراب یا افسردگی مستعد می کنند. 
: استعداد ژنتیک یعنی چه؟

بگذارید با مثالی موضوع را روشن تر کنم. در 
خانه ای ویروس آنفلوانزا وارد می شود. 2 نفر 
مبتال می شوند و 2 نفر دیگر ممکن است مبتال 
نشوند یا عالئم بیماری در آنها خفیف تر باشد. 
بوده  ویروس  نوع  یک  که  محیطی  در  همه 
زندگی کرده اند و یک نوع تغذیه داشته اند، 
توجیه  ژنتیکی  استعداد  با  تفاوت  این  علت 
می شود. حتی برای بیماری های عفونی واگیردار 
هم ژنتیک تعیین کننده است. این موضوع درباره 
سرطان ها هم صدق می کند. یک نفر یک عمر 
غذای غیرسالم می خورد و دچار سرطان هم 
نمی شود اما فرد دیگر با همه رعایتی که می کند، 
مبتال می شود. البته بهتر است هر نوع سرطان 
به طور جداگانه بررسی شود، مثال ژنی داریم 
به نام »بی آر سی ای1« که با سرطان پستان ارتباط 
دارد. مشخص شده اگر خانمی یک کپی از 2 
کپی ژنی را از پدر یا مادر به صورت جهش یافته 
به ارث ببرد، احتمال ابتالی او به سرطان پستان 
تا قبل از 50 سالگی، 85درصد خواهد بود اما 
اگر این ژن به ارث برده جهش یافته نباشد، 
این احتمال به 5درصد تا 80 سالگی می رسد. 
سن هم در این بررسی مهم است. اگر مورد 
سرطانی را در خانواده ای تا 50 سالگی مشاهده 
ریشه های  این سرطان  آنکه  احتمال  کردید، 
ژنتیک داشته باشد، بیشتر است. هر قدر سن 
باالتر برود، احتمال ارتباط استعداد های ژنتیکی 

با بیماری سرطان کمتر می شود.

3 دهه 
قبل تعداد 

بیماری هایی که 
با نام بیماری های 

ژنتیکی 
می شناختند، 

کم بود و خیلی 
وقت ها هم 

نادیده گرفته 
می شدند ولی 

امروز ریشه های 
ژنتیکی 

بیماری ها به 
تدریج شناخته 

شده اند. 
فشارخون، 
سرطان ها، 
دیابت و... 
بیماری های 

ژنتیکی هستند 
که البته محیط 
و شیوه زندگی 

در بروز و شدت 
و ضعف آنها 

دخالت دارند

دکتر بابک بهنام، متولد 
 مرجان 
یشایایی

دانش آموخته  شیراز، 
پزشکی در ایران است 
ژنتیک  تخصص  که 
خود را از دانشگاه لندن و پس از آن، 
در موسسه ملی سالمت آمریکا فلوشیپ، 
مطالعات تکمیلی، ژنتیک خود را گرفته 
و 7 سال در دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در سمت استاد تدریس کرده است و 
ملی  در موسسه  ژنتیک  امروز محقق 
آمریکاست. او عقیده دارد نظام سالمت 
ما آزمایش ها و بررسی های ژنتیکی را 
این  در  بهنام  دکتر  نمی گیرد.  جدی 
گفت وگو سعی کرده  برخی نکات تاریک 
درباره ازدواج های فامیلی را روشن کند.
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