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 .1استاديار گروه زنان و مامايی ،مرکز تحقیقات سالمت زنان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
 .2استاديار گروه ژنتیک ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران.
 .3استاديار گروه زنان و مامايی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ايران.
تاريخ پذيرش مقاله1331/5/2 :

تاريخ دريافت1331/1/22 :

خالصه
مقدمه :جلوگیري از تولد نوزادان معلول همواره از اهداف دانشمندان بوده است .احتمال تولد فرزندان معلول و به
خصوص بیماري هاي ارثی مغلوب ،در ازدواج هاي فامیلی بیشتر از بیگانه است .با توجه به شیوع باالي ازدواج فامیلی
در ايران ،مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ازدواج فامیلی با معلولیت هاي جسمی -حرکتی انجام شد.
روشکار :اين مطالعه مقطعی آينده نگر در سال  1322بر روي  33کودك معلول مراجعه کننده به مرکز توانبخشی
قدس شهرستان مشهد که والدين آنها ازدواج فامیلی داشتند ،انجام شد .مطالعه در دو مرحله و بر روي شجرهنامة اين
 33کودك معلول انجام شد .ابتدا تمام فرزندان معلول موجود در شجره نامه ها از نظر ارتباط فامیلی والدين تفکیک و
مقايسه شدند .سپس تمام ازدواج هاي موجود ،به دو گروه فامیلی و بیگانه تقسیم و ارتباط آنها با معلولیت هاي
جسمی -حرکتی موجود بررسی شد .تجزيه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري ( SPSSنسخه  )13و
آزمون تی انجام شد .میزان  pکمتر از  3/35معنی دار در نظر گرفته شد.
يافتهها :در شجره نامه اين  33کودك 152 ،مورد ازدواج فامیلی و  53مورد کودك معلول مشاهده شد .از بین
کودکان معلول 74 ،کودك ( )%43/6حاصل ازدواج فامیلی درجه  2 ،3کودك ( )%13/6حاصل ازدواج فامیلی درجه 7
و  7کودك ( )%6/2حاصل ازدواج بیگانه بودند .میزان معلولیت کودکان در ازدواج فامیلی نسبت به ازدواج بیگانه
( )p=3/332و در ازدواج درجه  3نسبت به درجه  )p=3/335( 7به طور معنی داري بیشتر بود .در مرحله بعد ،در
مقايسه معلولیت ها در دو گروه ازدواج فامیلی و بیگانه ،باز هم اختالف دو گروه معنی دار بود (.)p=3/333
نتيجهگيری :به دنبال ازدواج فامیلی ،احتمال ابتالء فرزندان به معلولیت هااي جسامی  -حرکتای افازايم مایياباد.
همچنین در بین ازدواج هاي خويشاوندي ،ازدواج فامیلی درجه  3نسبت به ساير موارد از نظر انتقاال معلولیات خطار
بیشتري دارد.
کلمات کليدی :ازدواج فامیلی ،اشتراك ژنی ،معلولیت ،ناتوانی جسمی -حرکتی

* نويسنده مسئول مكاتبات :دکتر کاظم قدسی؛ دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ايران .تلفن3511-2525335 :؛
پست الكترونيكghodsik@mums.ac.ir :
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مقدمه
ناهنجاري هاي مادرزادي علت عمده مرگ و میر نوزادان
قبل و بعد از تولد ،هم در کشورهاي توسعه يافته و هم
در کشورهاي در حال توسعه می باشد ( .)2 ،1عوامل
متعددي در بروز اين ناهنجاري ها دخیل هستند که 73
درصد آنها ،علل ايديوپاتیک می باشند ،اما تأکید بر اين
است که اغلب اين ناهنجاري ها در ازدواج هاي فامیلی
رايج هستند ( .)3مطالعات پیرامون تأثیر ازدواج هاي
همخون در تشابه پزشکی فرزندان ،قبل از شناخت
قوانین مندل آغاز شد و داروين جزء اولین کسانی بود که
اثرات خود باروري گیاهان را بررسی نمود .سپس گرگور
مندل متوجه شد که با جفتگیري جانداران منسوب به
يک گونه ،تعداد هموزيگوت ها افزايم میيابد (.)7
دکتر گارود به اين نتیجه رسید که اگر در خانواده اي
بیم از يک شخص مبتال وجود داشته باشد ،افراد مبتال
همیشه خواهر يا برادر هستند و ديگر اينکه والدين افراد
مبتال اغلب با يکديگر نسبت خويشاوندي دارند .وي در
مورد اين دو ويژگی با ويلیام بیستون زيستشناس به
مشورت پرداخت و به اين ترتیب بیستون و گارود در
سال  1225به تأثیر ازدواجهاي فامیلی در بروز بیماري
هاي نادر نهفته پی بردند (.)7
حدود يک سوم موارد بستري اطفال در بیمارستان ها ،به
دلیل ناهنجاري ها و بیماري هاي حاصل از اختالالت
ژنتیکی میباشد که هزينههاي هنگفتی براي تشخیص،
درمان و بازتوانی اين بیماران به دنبال دارد ( .)5مطالعات
نشان داده اند که احتمال خطر تولد فرزندان بیمار در
ازدواج هاي فامیلی بیشتر است .به گونه اي که ازدواج
هاي فامیلی به عنوان مهمترين عامل بروز ناهنجاري
هاي ارثی شناخته شده است ( .)3-6در ازدواج هاي
فامیلی با انتقال ژن هاي بیماري زاي مشترك از والدين
به فرزندان ،احتمال بروز معلولیت در آنها بیشتر می شود
(.)13
دو فرد در صورتی همخون يا فامیل هستند که حداقل
يک نیاي مشترك داشته باشند .بستگان درجه اول در
نیمی از ژن ها ،بستگان درجه دوم در يک چهارم ژن ها،
بستگان درجه سه (عموزاده ،عمه زاده ،خاله زاده و دايی
زاده) در يک هشتم ژن ها و بستگان درجه چهار (نوه
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عمو ،عمه ،خاله يا دايی) در يک شانزدهم ژن ها مشترك
می باشند .تشابه ژنتیکی در خويشاوندان درجه  3برابر
 12/5درصد و در خويشاوندان درجه چهار  6/25درصد
می باشد (.)11
بر اساس مطالعه اي که در سال  1322بر روي بیم از
 333هزار زوج از نژادهاي مختلف ايرانی انجام شد،
مشخص گرديد که حدود  %32ازدواج ها از نوع خويشاوندي
و بیم از  24درصد آنها از نوع درجه  3می باشد (.)12
در حال حاضر در سراسر جهان بین  1تا  5درصد
ازدواجها ،از نوع خويشاوندي است و در تمام دنیا به
خصوص در کشورهاي پیشرفته ،به غیر از کسانی که
پیرو دين مسیحیت هستند ،ازدواج فامیلی رواج دارد .بر
اساس مطالعات انجام شده در  5سال اخیر ،متأسفانه
میزان ازدواجهاي فامیلی نسبت به  2دهه قبل بیشتر
شده و روز به روز در حال افزايم است (.)13
تحقیقات اپیدمیولوژيک در مورد ناهنجاري هاي
مادرزادي در نقاط مختلف جهان و در گروه هاي مختلف
نژادي با رسوم متفاوت ازدواج و وضعیت هاي مختلف
اجتماعی -اقتصادي ،باعث درك بهتر افراد از عوامل مؤثر
بر ناهنجاري هاي مادرزادي می شود ( .)17براي انجام
اينگونه مطالعات ،بررسی شجره نامه بیماران مبتال ،يک
وسیله بیماريابی مناسب می باشد ،به خصوص زمانی که
توسط افراد محلی با همان فرهنگ و زبان تکمیل و
ترسیم شود (.)15
به دنبال ازدواج هاي فامیلی ،نه تنها احتمال ابتالء
فرزندان به بیماري هاي ارثی اتوزومی مغلوب و چند ژنی
و چند عاملی افزايم میيابد ،بلکه به دلیل احتمال
جهم هاي ژنتیکی جديد در ژنوم نطفههاي والدين به
دنبال تأثیر عوامل موتاژن محیطی ،ممکن است بیماري
ارثی جديد ايجاد شود ( .)16 ،13لذا در صورت کاهم
ازدواج هاي فامیلی میتوان به طور قابل توجهی از اين
معلولیت ها و عواقب آن جلوگیري کرد .اکثر افراد جامعه
در اين مورد آگاهی کمی دارند ،بنابراين آموزش و آگاهی
افراد در مورد عوارض ناشی از ازدواج هاي فامیلی و لزوم
مشاوره ژنتیک قبل از آن ضروري به نظر می رسد (.)14
با توجه به شیوع باالي ازدواج خويشاوندي در ايران و
وجود مطالعات محدود در زمینه تأثیر آن بر معلولیتهاي

جسمی حرکتی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی نقم
ازدواج هاي فامیلی در بروز اين بیماري ها انجام شد.
 دکترليلی حفيظی و همكاران

ها از نظر ارتباط فامیلی والدين تفکیک و مقايسه شدند.
سپس کلیه ازدواج هاي موجود در شجره نامه ها ،به دو
گروه فامیلی و بیگانه تقسیم و همراهی آنها با معلولیت
هاي جسمی -حرکتی موجود بررسی شدند.
تحلیل آماري اين مطالعه با استفاده از دو روش آمار
توصیفی به صورت جداول و درصد فراوانی و تحلیل داده
ها به صورت آزمون میانگین با استفاده از تی تست انجام
شد .دادهها با استفاده نرمافزار آماري ( SPSSنسخه )13
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از 3/35
معنی دار در نظر گرفته شد.

روش کار
اين مطالعه مقطعی آينده نگر بر روي  33کودك معلول
جسمی  -حرکتی که از تاريخ  22/2/15لغايت 22/6/15
جهت درمان به مرکز توانبخشی قدس شهرستان مشهد
مراجعه کرده بودند و والدين آنها ازدواج فامیلی داشتند،
انجام شد .کسانی که ملیت غیر ايرانی در خود و يا خانواده
نزديک (سه نسل قبل) داشتند و يا نمی توانستند در
خصوص ترسیم شجره نامه اطالعات کافی بدهند و افرادي
که سطح تحصیالت آنها کمتر از پنجم دبستان بود ،از
مطالعه خارج شدند .گردآوري اطالعات به روش مصاحبه
و تهیه شجرهنامه از بیماران انجام شد .در شجره نامه
هاي ترسیم شده ،اطالعات کامل خانواده ها تا سه نسل
قبل ترسیم شد .در اين مطالعه میزان بروز ازدواج هاي
فامیلی و معلولیتهاي ناشی از آن در خانوادههاي اين
 33معلول ،مورد بررسی قرار گرفت .در اين شجرهنامهها
تمام ازدواج هاي فامیلی انجام شده در خانواده فرد
معلول مورد بررسی قرار گرفت.
مطالعه طی دو مرحله بر روي شجرهنامة  33کودك معلول
انجام شد .ابتدا کلیه فرزندان معلول موجود در شجره نامه

يافتهها
در بررسی شجره نامه هاي  33کودك معلول 152 ،مورد
ازدواج فامیلی (کلیه ازدواج هاي فامیلی در سه نسل قبل
اين  33کودك) و  53کودك معلول (کلیه کودکان
معلول موجود در سه نسل قبل اين  33کودك) مشاهده
شد .از بین ازدواج هاي فامیلی 124 ،مورد ()%23/7
ازدواج درجه  3داشتند که  74مورد ( )%43/6از کل
کودکان معلول در اين گروه قرار داشتند .ازدواج هاي
درجه  3نیز بر اساس نوع ارتباط فامیلی و میزان
معلولیت در هر گروه تفکیک شدند (جدول .)1

جدول  -1آمار مربوط به تفكيك کودکان معلول جسمی -حرکتی بر اساس نوع خويشاوندی والدين ،در شجرهنامه
کودکان مورد مطالعه
ازدواج هاي
فامیلی

تعداد
معلولین

درصد معلولیت نسبت به
ازدواج هاي فامیلی

تفکیک موارد
خويشان درجه 3
دختر دايی ا پسر عمه و بالعکس

51

13

34/25

خويشان درجه 3
دختر عمو ا پسر عمو

71

13

31/41

خويشان درجه 3
دختر خاله ا پسر خاله

35

15

72/25

خويشان درجه 7

31

2

25/21

ازدواج با بیگانه

---

7

---

حاصل جمع

152

53

34/37

نوع خويشاوندي

*آزمون تی

p =3/32
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بیشترين درصد معلولیت در ازدواج هاي فامیلی از نوع
پسر خاله  -دختر خاله بود که در  35مورد ()%72/25
مشاهده شد .همچنین  31نفر ازدواج هاي فامیلی
درجه  7داشتند که  2ماورد ( )%13/6معلولیتها از نوع
پسر خاله  -دختر خاله بود .در نهايت  7مورد ( )%6/2از
معلولین ،والدين بیگانه و غیر خويشاوند داشتند.
بر اساس نتايج آماري به دست آمده ،تعداد فرزندان
معلول در ازدواج هاي فامیلی به طور معنی داري بیشتر
از ازدواج هاي بیگانه بود ( .)p=3/332همچنین ازدواج

جدول  -2مقايسه ميزان معلوليت جسمی  -حرکتی در ازدواج های فاميلی با بيگانه در شجره نامه  30کودک معلول مراجعه
کننده به مرکز پزشكی قدس
ازدواج
فرزندان

فامیلی
تعداد (درصد)

غیر فامیلی
تعداد (درصد)

)22/5( 75
)32/3( 52
)37/2( 57
)7/7( 4
)133( 152

)3/1( 7
)36/1( 123
)3/2( 1
--)133( 122

معلولیت جسمی
سالم
بدون فرزند *
ساير موارد **
مجموع

* زوج هايی که به تازگی ازدواج کرده و داراي فرزند نبودند.
** شامل :نازايی ،سقط مکرر و يا ابتالء فرزندان به ساير بیماري هاي مادرزادي مانند تاالسمی ،هموفیلی و بیماري هاي تنفسی

ارتباط با معلولیت هاي ناشی از ازدواج هاي فامیلی باشد.
مطالعات ديگر نیز اين مسئله را با اثبات رسانده اند ،مثالً
در مطالعه مسیبی و همکار ( )2334میزان ازدواج هاي
فامیلی در خانوادههايی که آگاهی آنها نسبت به مشاوره
ژنتیک و نقم ازدواج فامیلی در بروز معلولیتهاي
فرزندان کمتر بود ،بیشتر به چشم می خورد ( .)4با توجه
به اينکه در مطالعه حاضر اکثر موارد ازدواج هاي فامیلی
ساکن شهر بودند ،نمی توان اين مسئله را به کل موارد
تعمیم داد .مثالً در مطالعه دمیرل و همکاران ()1334
میزان ازدواج هاي فامیلی در زنان متولد شده در روستا و
با سطح تحصیالت کمتر ،بیشتر بود (.)12
در مطالعه حاضر ،اکثر موارد ازدواج هاي فامیلی ()%43/6
درجه  3بودند که با نتايج مطالعه دمیرل و همکاران
( )1334در ترکیه که  62/3درصد ازدواج هاي فامیلی،
درجه  3بودند ،همخوانی داشت (.)12
در مطالعه سعادت و همکاران ( )2337که بر روي 12
گروه مختلف نژادي و مذهبی انجام شد ،مشخص گرديد
که بین گروه هاي مختلف نژادي ،مذهبی و منطقه اي ،از

بر اساس نتايج به دست آمده ،میزان معلولیت جسمی-
حرکتی در گروه ازدواج فامیلی به طور معنی داري بیشتر
از ازدواج هاي بیگانه بود (.)p=3/333
نکتة قابل توجه اين است که در اين خانواده ها با وجود
معلولیت هاي مشاهده شده ،در نسل هاي جديد باز هم
تعداد ازدواج فامیلی بیشتر شده است .به گونه اي که از
 55مورد زوجی که به تازگی ازدواج کرده بودند57 ،
مورد ازدواج فامیلی داشتند .اين مسئله نشان می دهد
که فرهنگ اينگونه خانواده ها ،جوانان را به ازدواج فامیلی
ترغیب می کند .در اين نمونهها اکثر خانوادهها شهرنشین
( )%42/3و تعداد محدودي ساکن روستا بودند .از لحاظ
تحصیالت والدين ،اکثر موارد ( )%64/7تحصیالت در حد
متوسط (پايان ابتدايی تا ديپلم) داشتند.

بحث
در مطالعه حاضر ،مشاهده افزايم تعداد ازدواج هاي
فامیلی در خانواده هاي مورد مطالعه به خصوص در نسل
هاي جديد می تواند بیانگر آگاهی کم اين افراد در
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هاي درجه  3نیز با ازدواج هاي درجه  7اختالف معنی
داري داشت ( .)p=3/335اما در بین انواع مختلف ارتباط
هاي درجه  3اين تفاوت معنی دار نبود (.)p=3/15
در مرحله بعد کلیه ازدواج هاي موجود در اين شجره
نامه ها ( 152مورد) به دو گروه فامیلی و بیگانه تقسیم
و ارتباط آنها با معلولیت جسمی  -حرکتی فرزندان
(کلیه فرزندان معلول در شجره نامه ها که  53مورد
بودند) بررسی شدند (جدول .)2

 دکترليلی حفيظی و همكاران

با توجه به اينکه برخی مراجعین ملیت غیر ايرانی
داشتند ،برخی نمی توانستند در خصوص ترسیم شجره
نامه ها اطالعات کافی بدهند و اطالعات برخی افراد (به
خصوص افراد با سواد کم) نیز قابل اطمینان نبود ،اين
مسئله باعث کاهم تعداد نمونه ها شد که اين جزء
محدوديت هاي اين مطالعه بود.

نظر میزان بروز و نوع ناهنجاري هاي مادرزادي تفاوت
معنی داري وجود دارد (.)13
در مطالعه دون باك ( )2337که در ترکیه انجام شد،
بین دو گروه ازدواج فامیلی و غیر فامیلی تفاوت معنی
داري در بروز ناهنجاري ها مشاهده نشد ،اما میزان مرگ
و میر و تولد نوزادان نارس در گروه ازدواج فامیلی به طور
معنی داري بیشتر بود (.)14
در مطالعه حاضر اکثر موارد معلولیت هاي جسمی -
حرکتی حاصل ازدواج فامیلی بودند .از ديدگاه ديگر،
ازدواج هاي خويشاوندي در مقايسه با ازدواج هاي بیگانه
با معلولیت هاي جسمی  -حرکتی بیشتري همراه بودند.
اين مسئله در مرجع ديگري نیز تأيید شده است (.)13
از طرف ديگر ،در مطالعه حاضر اکثر موارد معلولیتها،
حاصل ازدواج فامیلی درجه  3بود که اين مسئله را می
توان به افزايم اشتراك ژنی در ازدواج درجه  3نسبت به
ازدواج هاي فامیلی با نسبت دورتر منصوب کرد .در
مطالعه ال -غزالی و همکاران ( )1335در عمارات متحده
عربی نیز میزان اختالالت مادرزادي در ازدواج درجه 3
بیشتر بود و با افزايم اشتااراك ژناای ،احتمال سندروم
هاي ژنتیکی و نقايص متعدد نسبت به نقص در يک
سیستم منفرد بیشتر بود (.)23

نتيجهگيری
به دنبال ازدواج فامیلی ،احتمال ابتالء فرزندان به
معلولیت هاي جسمی  -حرکتی افزايم میيابد.
همچنین در بین ازدواج هاي خويشاوندي ،ازدواج فامیلی
درجه  3نسبت به ساير موارد از نظر انتقال معلولیت خطر
بیشتري دارد .بنابراين آگاهی جوانان از خطرات ازدواج
هاي فامیلی و انجام مشاوره قبل از ازدواج در اين موارد
ضروري به نظر می رسد.

تشكر و قدردانی
اين تحقیق نتیجه پايان نامه دانشجويی است .بدينوسیله
از کلیه همکارانی که در زمینه جمع آوري اطالعات و
تجزيه و تحلیل آماري با نويسندگان مقاله همکاري
کردند ،تشکر و قدردانی می شود.
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