علل بروز معلوليت ها
ٍؼي٘ىيت ػجبستغت اص ٕش گّ٘ٔ ٍحذٗديت يب فقذاُ دس ت٘اّبيي اّدبً يل ػَو مٔ افشاد طجيؼي قبدس
ثٔ اّدبً آُ ثبؽْذ ٗىي فشد ٍؼي٘ه ثذىيو ٍؼي٘ىيت خ٘د قبدس ثٔ اّدبً آُ
َّي ثبؽذ .
ٍؼي٘ىيتٖب خ٘د ثٔ  4دعتٔ افيي تقغيٌ ٍي ؽّ٘ذ :
ٍؼي٘ىيت ٕبي رْٕي ٗ خغَي ٗاحؾبيي ٗMIX
ػيو ٍؼي٘ىيت رْٕي ػجبست اعت اص ثيَبسيٖب ٗ ػ٘اٍيي مٔ سؽذ طجيؼي ق٘اي ػقالّي فشد سا تحت
تبثيش قشاس ٍي دْٕذ .
ػيو ٍؼي٘ىيت خغَي ػجبستغت اص ثيَبسيٖب ٗ يب ػ٘اٍيي مٔ ق٘ا ٗ ػَينشد اّذاٍٖب ٗ اسگبّٖبی
ٍختيف ثذُ فشد سا ٍختو ٍي مْذ  .ثط٘س ميي ػ٘اٍو ٍؼي٘ىيت صا سا ٍيت٘اُ ثٔ  3دٗسٓ قجو اص ت٘ىذ
ْٕ ،گبً ت٘ىذ ٗ ثؼذ اص ت٘ىذ تقغيٌ َّ٘د.
ػ٘اٍو ژّتيني اص خَئ ػ٘اٍو ٍؼي٘ىيت صاي قجو اص ت٘ىذ ثؾَبس ٍيشّٗذ .
ػ٘اٍو اسثي (ژّتيني)ٗ :ساثت  ،اّتقبه طجيؼي ثؼضي اص ففبت ٗ خقبيـ ثي٘ى٘ژيل (صيغتي ،
ثذّي  ،رْٕي) اص ٗاىذيِ ثٔ فشصّذاُ اعت .ايِ اّتقبه ث٘عيئ عي٘ىٖبي ّطفٔ اي ٗاىذيِ اّدبً ٍي
گيشد .
ػ٘اٍو اسثي مٔ ثبػث ػقت ٍبّذگي رْٕي ٍي گشدّذ ؽبٍو اختالالت ٍختيفي دس مشٍٗ٘صٍٖب  ،ژّٖب
ٗ ع٘خت ٗعبص ٗ ٍتبث٘ىيغٌ ثذُ ٗعبيش ٍ٘اسد ٕغتْذ .
اختالالت كروموزومي :
ثذُ ٍب اص ٍيييبسدٕب عي٘ه تؾنيو يبفتٔ مٔ ٕش عي٘ه ثط٘س عبدٓ اص عٔ قغَت تؾنيو ؽذٓ ٕ :غتٔ
عي٘ه  ،عيت٘پالعٌ  ،پشدٓ يب غؾبء عي٘ىي .
ٌٍٖ تشيِ قغَت عي٘ه ٕغتٔ آُ ٍيجبؽذ چْبّچٔ ٕغتٔ عي٘ه سا طي ؽشايظ خبفي ثب ٍ٘اد
ؽيَيبيي سّگ آٍيضي مشدٓ ٗ دس صيش ٍينشٗعن٘پ ق٘ي اىنتشّٗيني قشاس دٕيٌ  ،دس آُ سؽتٔ ٕبي
ثبسيل ٗ ثيْذي ديذٓ ٍي ؽ٘د مٔ ثٔ آّٖب مشٍٗ٘صً ٍي گ٘يْذ  .ژّٖب مٔ ّبقو خق٘فيبت اسثي
ٕغتْذ ثشسٗي مشٍٗ٘صٍٖب خبي داسّذ  ..دس اّغبُ طجيؼي تؼذاد مشٍٗ٘صٍٖب  23خفت (  46ػذد)
ٍيجبؽذ مٔ  22خفت آُ ٍشث٘ط ثٔ ػ٘اٍو غيش خْغي ٗ يل خفت آُ مشٍٗ٘صًٗ خْغي اعت .
گبٕي ديذٓ ٍي ؽ٘د مٔ ثش اثش ػ٘اٍو صٍبّي مٔ ّطفٔ خذيذ ثغتٔ ٍي ؽ٘د اؽنبىي دس ٗضؼيت

مشٍٗ٘صٍٖب اص ىحبظ تؼذاد  ،خبثدبئي  ،چغجْذگي يب ؽنغتگي ث٘خ٘د ٍي آيذ .
ػقت ٍبّذگي ّبؽي اص اختالالت مشٍٗ٘صٍي ثٔ  2دعتٔ تقغيٌ ٍي ؽ٘د :
1ـ ػقت ٍبّذگي ٍشث٘ط ثٔ اختالالت مشٍٗ٘صٍٖبی خْغي :
اص ؽبيؼتشيِ ايِ ّ٘ع اختالىٖب ٍيت٘اُ عْذسً تشّش ٗ عْذسً ماليِ فيتش سا ّبً ثشد .
عْذسً تشّش دس دختشاُ ديذٓ ٍي ؽ٘د فشد ٍجتال ثدبي داؽتِ  2ػذد مشٍٗ٘صً خْغي  Xفقظ يل
مشٍٗ٘صً  Xداسد (  )xoايِ دختشٕب فبقذ تخَذاُ ث٘دٓ ٗ ّؾبّٔ ٕبي ظبٕشي آُ ػجبستغت اص  :قذ
م٘تبٓ  ،پِٖ ث٘دُ گشدُ ٗ ٗخ٘د پشدٓ اي دس دٗ طشف گشدُ ٗ ...
عْذسً ماليِ فيتش دس پغشاُ ديذٓ ٍي ؽ٘د  .فشد ٍجتال ثٔ ايِ ػبسضٔ ثٔ خبی داؽتِ يل مشٍٗ٘صً
خْغي  ٗ xيل مشٍٗ٘صً خْغي  2 ،yػذد مشٍٗ٘صًٗ  ٗ xيل مشٍٗ٘صًٗ  yداسد (  ، )xxyػاليٌ
ٗ ّؾبّٔ ٕبي ظبٕشي ايِ ثيَبسي دس صٍبُ ثي٘ؽ تظبٕش ٍي مْذ مٔ اص آُ خَئ ٍي ت٘اُ م٘چني
ثيضٔ ٕب ٗػذً سؽذ آّٖب دس صٍبُ ثي٘ؽ ٗ تبخيش ثي٘ؽ ٗ سؽذ پغتبّٖب دس ٍشد سا ّبً ثشد .
2ـ ػقت ٍبّذگيٖبي ٍشث٘ط ثٔ اختالالت مشٍٗ٘صٍٖبي غيش خْغي (ات٘صٍٗي):
ٍيضاُ ػقت ٍبّذگي دس ايِ ّ٘ع اختاله خييي ثيؾتش اص گشٗٓ اٗه ٍيجبؽذ  .اص ٌٍٖ تشيِ ايِ
اختالالت ٍيت٘اُ ثٔ عْذسً داُٗ ٗ عْذسً فشيبد گشثٔ اؽبسٓ مشد .
اىف  :عْذسً داُٗ  :ايِ ثيَبساُ ثدبي داؽتِ دٗ ػذد مشٍٗ٘صً ؽَبسٓ  21عٔ ػذد اص مشٍٗ٘صً
ّبٍجشدٓ سا داسّذ  .ؽي٘ع ايِ ثيَبسي ثب افضايؼ عِ ٍبدس افضايؼ ٍي يبثذ  .م٘دك ٍجتال ثٔ ايِ
ثيَبسي داساي چٖشٓ خبفي اعت مٔ ثب ينجبس ديذُ دس خبطشٓ ٍي ٍبّذ  .ف٘ست پِٖ ٗ چؾٌ ٕبي
ٍ٘سة مٔ ثٔ عَت ثبال ٗ خبسج مؾيذٓ ؽذٓ  ،ثيْي م٘چل ثب قبػذٓ پِٖ ٗ فشٗسفتٔ ٗ گ٘ؽٖبي
پبئيِ تش اص حذٍؼَ٘ه  ،گشدُ م٘تبٓ اص خَئ ٍؾخقبت ظبٕشي ايِ ثيَبساُ ٕغتْذ .
ة  :عْذسً فشيبد گشثٔ :دس ايِ ثيَبساُ ثؼيت ٗخ٘د اختاله دس دعتگبٓ ف٘تي ٗ حْدشٓ فذاي
گشئ م٘دك ؽجئ فذاي گشثٔ اعت  .ػيت ثيَبسي ّبؽي اص اختاله مشٍٗ٘صً ؽَبسٓ ٍ 5يجبؽذ .
اختالالت سوخت و ساز (متابوليسم):
ثش اعبط آٍبسٕبي ٍ٘خ٘د  4اىي  5دسفذ ّبت٘اّي ٕبي رْٕي ّبؽي اص اختالالت ٍبدسصادي ٗ اسثي
ع٘خت ٗ عبص ثذُ اعت مٔ ػبٍو آُ مَج٘د يب فقذاُ آّضيَٖبي الصً دس ثذُ م٘دك اعت مٔ ٍ٘خت
ٍي گشدد ٍ٘اسد الصً ٗ ضشٗسي مٔ ثٔ ثذُ سعيذٓ ثطشيق ٍْبعت خزة ّؾ٘د ٗ ثق٘ست تدَغ
يبفتٔ سٗي قغَت ٕبي ٍختيف ثذُ اصخَئ عيغتٌ اػقبة ٍشمضي ايدبد ضبيؼٔ َّبيذ  .اگش دس
اٗىيِ ٕفتٔ ٕبي ثؼذ اص ت٘ىذ اقذاٍي ف٘ست گيشد تب حذ ٍَنِ ٍي ت٘اُ اص ثشٗص ضبيؼبت خي٘گيشي

مشد .
دس ايْدب ثٔ يل ّ٘ع اص ؽبيؼتشيِ اختالالت ٍتبث٘ىيني ٍبدسصادي اؽبسٓ ٍي مْيٌ :
ثيَبسي فْيو متّ٘٘سي ثؼْ٘اُ يل ثيَبسي ٍ٘سٗثي ٗ ثؼْ٘اُ يل اختاله ع٘خت ٗ عبص پشٗتئيْي
ٍؼشفي ؽذٓ اعت  .ايِ ػبسضٔ اص طشيق ژُ اص ٗاىذيِ ثٔ م٘دك ٍْتقو گشديذٓ ٗدس ف٘ست ػذً
دسٍبُ ٍ٘خت ثشٗص ػقت ٍبّذگي رْٕي ّغجتب ؽذيذ ٍيگشدد  .ػيت ثيَبسي فقذاُ آّضيَي دس خُ٘
اعت مٔ اص مجذ تشؽح ٍي ؽ٘د ٗ فْيو آالّيِ سا ثٔ تيشٗصيِ تجذيو ٍي مْذ  .دس ايِ ثيَبسي فقذاُ
آّضيٌ ٍ٘خت اّجبؽتٔ ؽذُ فْيو آالّيِ دس خُ٘ ؽذٓ ٗ عيغتٌ اػقبة ٍشمضي سا دچبس ضبيؼٔ ٍي
مْذ  .ؽيش ٍبدس حبٗی فْيو آالّيِ اعت اگش ّ٘صاد ٍجتال ثٔ ايِ ثيَبسي اص ؽيش ٍبدس تغزئ مْذ دچبس
ػ٘اسك غيش قبثو ثشگؾتي خ٘إذ ؽذ .
ّؾبّٔ ٕبي ايِ ثيَبسي ػجبستْذ اص :
1ـ ث٘سٗ صاؽ ث٘دُ ّ٘صاد .
2ـ تٖ٘ع ٗ اعتفشاغٖبي ؽذيذ .
3ـ ث٘ي ثذ ٗ تْذ ادساس
4ـ م٘چني دٗس عش ( ٍينشٗعفبىي)
5ـ تؾْح ٗ حشمبت غيش طجيؼي اّذاٍٖب
دس ايِ ٍ٘اسدم٘دك سا ثبيذ ٕش چٔ صٗدتش ثٔ پضؽل ثجشّذ تب ثب تد٘يض ؽيشٕبي ٍخق٘ؿ ثٔ ّ٘صاد
خي٘ي ػ٘اسك ثؼذي گشفتٔ ؽ٘د  .ايِ قجيو م٘دمبُ دس ف٘ست ػذً دسٍبُ دچبس حَالت فشع،
دؽ٘اسي تنيٌ  ،ػقت ٍبّذگي رْٕي تذسيدب پيؾشّٗذٓ ٍي ؽّ٘ذ ٗ .اىذيِ ايِ م٘دمبُ اغيت عبىٌ
ٕغتْذ ٗ ثط٘س ّٖفتٔ ّبقو ايِ ژُ ٕغتْذ .ثشاي خي٘گيشي اص ايِ ثيَبسي ثبآصٍبيؼ ٍي ت٘اُ ثٔ
ٗخ٘د ژُ ثيَبسي پي ثشد .
ازدواج فاميلي نكنيد :
اّ٘اع اسثي ػقت ٍبّذگي رْٕي احتَبه ثشٗصؽبُ ثب اصدٗاخٖبي فبٍييي افضايؼ ٍي يبثذ  ،ثشاي
ت٘ضيح ثيؾتش ايِ ّنتٔ ٍثبىي ٍي صّيٌ  :فشك مْيذ دس خبّ٘ادٓ اي ژُ يب اعتؼذاد ّ٘ػي ثيَبسي
ثط٘س اسثي ثيؾتش اص عبيش افشاد ػبدي اعت مٔ ايِ ژُ ثب اعتؼذاد خبفيت ٍغي٘ة يبّٖفتٔ داسد
يؼْي اگش ثب يل ژُ اص فشدي عبىٌ َٕشآ ؽ٘د  ،ػالئَي اص خ٘د ّؾبُ ّخ٘إذ داد حبه اگش دٗ فشد
اص َٕيِ خبّ٘ادٓ مٔ ٕش دٗ داساي ژُ يب اعتؼذاد ّٖفتٔ آُ ثيَبسي ٕغتْذ ثب ينذيگش اصدٗاج مْْذ .
ٍَنِ اعت ثب َٕشآ ؽذُ ايِ دٗ ژُ ّٖفتٔ ثب ينذيگش  ،آُ ثيَبسي دس فشصّذاُ آّٖب َّبيبُ ؽ٘د .
اگشدس خبّ٘ادٓ ؽَب عبثقٔ ٕيچ گّ٘ٔ ػقت ٍبّذگي رْٕي ٗخ٘د ّذاسد دىيو َّي ؽ٘د مٔ اصدٗاج
فبٍييي ثشای ؽَب خطش ّذاسد  .اصدٗاج ٗ عالٍت فشصّذاُ سا ّجبيذ ثٔ دعت ثخت ٗ اقجبه عپشد ٗ
آيْذٓ خ٘د ٗ فشصّذاُ خ٘يؼ سا ثٔ خطش اّذاخت صٍبّي مٔ م٘دك داساي ثيَبسيي مٔ ٍْدش ثٔ ػقت
ٍبّذگي رْٕي ٍيؾ٘د ثٔ دّيب ثيبيذ ،دس ثغيبسي اص ٍ٘اسد ديگش اص دعت ٕيچنظ مبسي عبختٔ
ّيغت ٗ ٕضاساُ ثبس پؾيَبّي ّيض ع٘دي ّخ٘إذ داؽت .ثْبثشايِ ت٘فئ ٍي ؽ٘د حذاالٍنبُ اص
اصدٗاخٖبي فبٍييي خ٘دداسي ؽ٘د.

پيؼ اص اصدٗاج ٗ ثچٔ داسؽذُ ثب پضؽل ٍؾ٘ست مْيذ :
اگش صٗج خ٘اّي مٔ ققذ اصدٗاج داسّذ پيؼ اص اصدٗاج ثب پضؽل ٍؾ٘ست مْْذ اص چْذ ّظش ثٔ ع٘د
آّبُ اعت اٗال اگش دس خبّ٘ادٓ آّٖب افشادي ٍجتال ثٔ ثؼضي اص ثيَبسيٖبی ٍبدسصادي ٗخ٘د داؽتٔ
ثبؽذ پضؽل ٍتخقـ ژّتيل ٍي ت٘اّذ آّٖب سا دس ٍ٘سد ٍغبئو صيش سإَْبيي مْذ:
آيب ايِ ثيَبسي ٍبدسصادي  ،اسثي اعت يب ّٔ ٗ اگش اسثي اعت اص چٔ ّ٘ع ٗساثتي تجؼيت ٍي مْذ ؟
آيب م٘دك آّٖب دس آيْذٓ ثب خطش اثتال ثٔ ايِ ثيَبسي سٗثشٗ خ٘إذ ؽذ يب ّٔ ٗ عشاّدبً آيب ثٖتش اعت
آّٖب ثچٔ داس ؽّ٘ذ يب ّٔ ؟ ثْبثشايِ صٗخٖبي خ٘اُ دس پي ٍؾبٗسٓ ثب پضؽل ٍي ت٘اّْذ ثب چؾٌ ثبص
ٗ ثب اطَيْبُ خبطش دس ٍ٘سد اصدٗاج خ٘د تقَيٌ ثگيشّذ .
َٕچْيِ اگش فشصّذ اٗه يب فشصّذاُ ثؼذي صٗخي ثٔ يل ثيَبسي ٍبدسصادي خغَي يب رْٕي دچبس ؽذٓ
اّذ  ،حتَب ثبيذ پيؼ اص ايْنٔ دٗثبسٓ ثچٔ داس ثؾّ٘ذ ثب پضؽل ٍؾبٗس ژّتيل ٍؾ٘ست مْْذ تب اگش
ثيَبسي م٘دك قجيي ٗساثتی ثبؽذ اص ثچٔ داس ؽذُ ٍدذد خذا خ٘دداسي مْْذ  ،يب اگش اٍنبُ ثشسعي
ايِ ثيَبسي دس دٗساُ خْيْي ٗخ٘د داسد اص آُ ثٖشٓ ثجشّذ .
ثب ت٘خٔ ثٔ ايْنٔ تبالعَي يل ثيَبسي ؽذيذ ٗ خطشّبك خّ٘ي اعت ٗ ٍجتاليبُ ثٔ آُ دس ط٘ه صّذگي
م٘تبٓ خ٘د اص ٍؾنالت خغَي ٗ سٗحي فشاٗاّي سّح ٍي ثشّذ ٗ سغٌ اقذاٍبت پضؽني الصً ٗ
تضسيق خّٖ٘بي ٍبٕبّٔ ػَش م٘تبٕي داسّذٗ ،ق٘ع ايِ اٍش دس ٗاقغ فبخؼٔ اعت ثشاي ثيَبس
ٗخبّ٘ادٓ ٗ اختَبع ٗ ثبس عْگيْي اعت ثش دٗػ اقتقبد خبٍؼٔ  .اىجتٔ ثيَبسي تبالعَي سثطي ثٔ
ػقت ٍبّذگي رْٕي ّذاسد ٗىي چُ٘ اص طشيق ژُ ٍْتقو ٍي ؽ٘د ٗ دس ٗاقغ يل ثيَبسي ژّتيني
ثؾَبس ٍي سٗد صيشا ثب اصدٗاج صُ ٗ ٍشدي مٔ ٕش دٗ ٍجتال ثٔ تبالعَي ّٖفتٔ (يب ٍيْ٘س) ٕغتْذ
دسٕشثبسداسي دس  1/4فشصّذاُ ايِ صٗج ثٔ ثيَبسي ؽذيذ تبالعَي (يب ّ٘ع ٍبژٗس) ٍجتال خ٘إْذ
ؽذ  .اىجتٔ ٗقتي ٍي گ٘ييٌ  ،1/4احتَبه ثشٗصايِ ٍَ 1/4نِ اعت دس اٗىيِ فشصّذ يب حتي ٍثال دس
 10فشصّذ پيبپي ثبؽذ يؼْي ايِ احتَبه ثشاي ٕش فشصّذ ثط٘س خذاگبّٔ تنشاس ٍي ؽ٘د اؽبسٓ ثٔ آُ
دس ايْدب الصً ثْظش ٍي سعذ .
پظ ثط٘س خالفٔ ٍيت٘اُ گفت ٍؾبٗسٓ پضؽني دس ٍ٘اسد صيش ضشٗسي اعت :
1ـ ٗقتي صُ ٗ ٍشدي ثب ٌٕ فبٍيو ٕغتْذ ٗ ٍي خ٘إْذ ثب ينذيگش اصدٗاج مْْذ .
2ـ َٕغشاّي مٔ ثب ٌٕ فبٍيو ٕغتْذ ٗ ٍي خ٘إْذ ثچٔ داس ؽّ٘ذ .
3ـ ٗقتي صُ ٗ ؽٕ٘ش ٍؼي٘ىيت اسثي داسّذ .
4ـ ٗقتي يني اص افشاد خبّ٘ادٓ صُ يب ؽٕ٘ش ثيَبسي اسثي داسّذ .
5ـ ٗقتي صُ ٗ ؽٕ٘شي فشصّذ ٍؼي٘ه داسّذ ٗ ّگشاُ ٍؼي٘ىيت فشصّذ ثؼذي خ٘د ٕغتْذ .

