
  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۱۳۴ تا ۱۲۹  صفحات، ۵۶پي در پي , ۲شماره , سال دوازدهم

  ۱۳۸۶ خرداد و تير

   ٩/٥/٨٥  تاريخ دريافت مقاله 
  ١٤/٦/٨٥تاريخ پذيرش مقاله   

  

     هاي مادرزادي  شيوع ناهنجاري وهاي خويشاوندي ازدواج ميزان بررسي
  غير خويشاونديهای ها در مقايسه با ازدواج آندر 
  ٥، دکتر رضا قاسمي برقي٤آذر گشب... دکتر اذن ا،  ٣سيد زينب هاشمی ،٢ دکتر مريم حاجي سيد جوادي، * ١  دکتر ابوالفضل موفق

  کيدهچ
واج بررسي مطالعات مختلف نشان داده اند که ميزان بروز ناهنجاري : سابقه وهدف هاي خويشاوندي  هاي مادرزادي در از

هاي فاميلي در کشور ما باال است، هدف از انجام اين تحقيق  ز آنجائيکه آمار ازدواجهاي غيرخويشاوندي است بيشتر از ازدواج
  هاي غير خويشاوندي مي باشد هاي خويشاوندي و شيوع آنومالي هاي مادرزادي در مقايسه با موارد ازدواج تعيين ميزان ازدواج
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 مورد ۳۵۸ز اين تعداد زوج  زوج بودند۹۲۸جمعيت مورد مطالعه، مطالعه حاضر يک پژوهش توصيفي است : ها شمواد و رو

مطالعه بر مبناي متغيرهايی چون سن والدين، ميزان       .  مورد ازدواج غير خويشاوندي داشتن۵۷۰ازدواج خويشاوندي و 
براي جمع آوري اطالعات از روش . بود) در صورت وجود(مالي در فرزندان ازدواج هاي خويشاوندي و غير خويشاوندي و نوع آنو

   .استفاده شد ) P > ۰۵/۰با سطح معني داري (پرسشنامه و مالقات رو در رو  و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون مربع کاي 

ميزان ازدواج های خويشاوندي در يکسان بود ميانگين سن والدين در دو گروه ازدواج هاي خويشاوند و غيرخويشاوند  :يافته ها

نتيج ازدواج هاي %) ۲۶/۷(  مورد ۲۶ نفر فرزندان با ناهنجاري هاي آشکار، ۳۷از مجموع . بدست آمد% ۵۷/۳۸مطالعه حاضر 
 برابر ۷۸/۳حاصل ازدواج هاي غيرخويشاوندي بودند و ميزان آنومالي ها در ازدواج هاي فاميلي %) /۹۲(  مورد ۱۱خويشاوندي و 

.هاي غير فاميلي بود ازدواج
ز يافته هاي اين مطالعه چنين نتيجه گيري مي شود که فراواني نسبي ناهنجاري هاي مادرزادي در  ازدواج هاي : نتيجه گيري

هاي ب توجه به نقش مؤثر ازدواج هاي خويشاوندي در ايجاد ناهنجاري . خويشاوندي بيشتر از ازدواج هاي غيرخويشاوندي بود
هاي مادرزادي ضرورت  مادرزادي، انجام برنامه های آموزش، آگاهي دهی و مشاوره ژنتيک زوجين در پيشگيري از بروز ناهنجاري

  .دارد
 هاي مادرزادي آشکار  ناهنجاريشاوندی ، يضريب خوازدواج غير فاميلي ،  ازدواج فاميلي ،  :واژگان کليدي

        

  مقدمه
ازدواج خويشاوندي شامل افرادي مي شود که در چهار نسل  

 مطالعاتدر .شته باشندگذشته حداقل يک جد مشترک دا

ها  متعدد به فاکتورهاي مؤثر در شيوع باالي اين نوع ازدواج

اجتماعات مختلف نظير فاکتورهاي مذهبي، قانوني و در 

هاي خويشاوندي  در کتاب ازدواج. اقتصادي اشاره شده است

کي فراواني ازدواج هاي فاميلي در هاي ژنتي و شيوع بيماري

، %۱۷ ، زرتشتيان%۲۴مسلمانان، %۲۵ايران بين کليمي ها 

، گيلک هاي %۲۸، بهاروند %۵۰، بامري%۹مسيحيان آشوري 

، %۳ ، مسيحيان ارمني%۴۵ بختياري ها ، %۴۶تنکابن 

، %۳۸، کردها %۶۵، سياه پوستان جنوب %۷۳قشقائي ها 

ذکر شده است %  ۸۷و سنجابي% ۸۹، برهوائي %۳۳آذري ها 

ويشاوندي برطبق اي خدر ساير کشورها ميزان ازدواج ه). ۱(

 ، در)۳%(۳۰انـپاکست، )۲(%۷/۱۱ه ـترکيدر گزارشات 

  ،% ۹/۵۷  راقــع  ،%۱۲/۵، اردن )۴( %۵۲ان ـرق عربستــش
ول ينو.  ٭ ۱  ، دانشگاه يمارستان طالقانين ، جنب يتهران ، بزرگراه چمران ، اوآدرس مکاتبه  . . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي,يار، گروه ژنتيکدانش:سنده مس

 Email : movafagh _ a@yahoo.com  .۲۲۴۰۰۶۸۱: فاکس  .۲۳۸۷۲۵۷۲تلفن،  . يد بهشتي شهيعلوم پزشک
: ؤ

 
۲  

 ,  

 ين اجتماعيام ، پزشک پژوهشگر ، سازمان تي پزشک عموم .
  ي ، مربي دانشگاه علوم پزشکي قزوين  پزشک عموم .٣
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتیگروه بهداشت و پزشکي اجتماعی . ٤
دانشگاه علوم پزشکي قزوينعفون، گروه اري استاد .٥  ي  ،
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 هاي خويشاوندي ازدواجدر  بررسي شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي                                                       دو ماهنامه پژوهنده /  ۱۳۰

  .مي باشد) ۵% (۶/۶۱و امارات % ۳/۵۴کويت 

 نشان داده شـده اسـت کـه ازدواج فـاميلي ريـسک بـروز                  

اختالالت مربوط به ژن هاي اتوزومال مغلوب را باال مي برد و            

 ). ۶(باعث افزايش خطـر ناهنجاريهـاي مـادرزادي مـي شـود             

کـه آمـار ناهنجـاري هـاي مـادرزادي متـأثر از              علي رغم اين  

اي خويشاوندي در کشور ما باال است، فقط تحقيقات         ازدواج ه 

،  آذربايجـان  )۹(، کاشـان    )۸(، همدان   )۷(معدودي در شيراز    

بـا  . در اين زمينه انجام شده اسـت      ) ۱۱(، جيرفت   )۱۰(غربي  

که ازدواج خويشاوندي يکي از مهـم تـرين علـل            توجه به اين  

هاي مادرزادي در کشور ما محسوب مي شود، لـذا           ناهنجاري

ــزان ازدواج     ــين مي ــور تعي ــه منظ ــر ب ــق حاض ــاي  تحقي ه

خويــشاوندي و شــيوع آنومــالي هــاي مــادرزادي درايــن نــوع  

هاي غير خويـشاوندي از      ازدواج ها در مقايسه با موارد ازدواج      

  .استان قزوين انجام گرفت

  ها مواد و روش
 حاضر يک مطالعه مقطعي، از نوع توصيفي بود که     تحقيق

ه آن را کليه مراجعه کنندگان به مرکز جمعيت مورد مطالع

، مرکز ژنتيک شهيد )۱۳۷۹ سال(کلينيک ژنتيک بهزيستي 

دانشگاه علوم  و شرکت تعاوني صنف وابسته به بلنديان

. دادند تشکيل مي) ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۰سال(پزشکي قزوين  

.  زوج مورد بررسي قرار گرفت۹۲۸اطالعات مربوط به 

ضوري چهره به چهره با پرسشنامه اي که براي مالقات ح

مراجعه کنندگان و اعضاي فاميل تدوين شده بود حاوي 

هاي آشکار در  سؤاالتي در مورد سن والدين، ناهنجاري

  . فرزندان و درجه خويشاوندي و ساير اطالعات الزمه بود

   تشخيص ناهنجاري ها توسط پژوهشگر ايـن تحقيـق و بـا             

 وزايمـان و سـاير      همکاري متخصصين نوزادان و اطفال، زنـان      

نوزادان مـرده بـدنيا آمـده و    . کارشناسان مربوطه انجام گرفت  

مــواردي کــه از نظــر . ســقط شــده از مطالعــه حــذف شــدند

ناهنجاري ها مشکوک و مبهم بود به عنوان عـدم ناهنجـاري            

همچنين خالصه پرونده هاي مبتاليـان موجـود در         . تلقي شد 

زشـکي قـزوين و     بيمارستان هاي وابسته به دانـشگاه علـوم پ        

ساير بيمارستان هـاي دانـشگاه هـاي ديگـر بـراي تـشخيص              

در مرحله آخر   . ناهنجاري هاي آشکار مورد بررسي قرار گرفت      

اطالعات از پرسشنامه هـا اسـتخراج گرديـد و بـا اسـتفاده از               

معني   P > ۰۵/۰(آزمون مربع کاي تجزيه و تحليل قرار شد         

ر شـکل فيزيکـي و      آنومـالي بـه هرگونـه تغييـ       ). دار تلقي شد  

انحراف از وضعيت طبيعي که از بدو تولد وجود داشت اطالق            

ازدواج خويشاوندي به ازدواجي بين دو نفر خويـشاوند        . گرديد

هـاي مـشابه باشـند تعريـف شـد و            که داراي درصدي از ژن    

  ۱۲۵۰/۰ بـا ضـريب خويـشاوندي     ۳ازدواج با خويشاوند درجه   

 خاله، پسر عمو با دختـر  مانند ازدواج هاي پسر خاله با دختر (

 با  ۴، ازدواج با خويشاوند درجه    )عمو و پسر دائي با دختر عمه      

هاي دختر دختـر     مانند ازدواج  (۰۶۲۵/۰ضريب خويشاوندي   

و ) خاله با پسر پسر خاله، پسر دختر عمو با دختر دختر عمـو            

 ۰۳۱۳/۰ بـا ضـريب خويـشاوندي     ۵ازدواج با خويشاوند درجه   

در )  عمه، عمو، خاله و دايي با يکـديگر        مانند ازدواج نوه هاي   (

همچنـين ازدواج غيـر خويـشاوند بـا ضـريب           . نظر گرفته شد  

  .خويشاوندي صفر در نظر گرفته شد

  يافته ها

ازدواج %) ۳۸/ ۵۷( زوج ۳۵۸ زوج مورد مطالعه ۹۲۸از     

ازدواج غير خويشاوندي %)  ۴۳/۶۱( مورد ۵۷۰فاميلي و

انگين سن ازدواج  والدين تفاوت  معني داري در مي. داشتند

وجود ) هاي خويشاوند و غيرخويشاوند ازدواج(در دو گروه 

 و ۲/۲۲±۹/۲ميانگين سن مادران خويشاوند . ندارد

 سال بود و ميانگين سن پدران ۵/۲۲±۱/۳غيرخويشاوند 

.  سال بود۷/۲۵±۶/۳ و غير خويشاوند ۳/۲۵±۲/۳خويشاوند 

ستان قزوين  و از ا%)] ۸۵(  مورد۹۲۸[اکثريت مراجعين 

  الن،ـان، گيـران، زنجـانهاي تهـاز است %) ۲/۱۴(  مورد ۱۵۳

   تعداد . بودند که از مطالعه خارج شدند... کرمانشاه، همدان و 
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  ١٣١/ و همکاران دکتر ابوالفضل موفق                                                                      ۱۳۸۶خرداد و تير  , ۵۶، پي در پي ۲شماره

  اوره قبل از ازدواج بودند کهـعه به علت مشـ مورد مراج۲۰۸

. ا اهداف اين پژوهش از نتايج حذف گرديدعلت مغايرت به ب

ازدواج %) ۱/۳۴( مورد ۱۲۲همچنين در اين مطالعه 

ازدواج %) ۹/۶۵( مورد ۲۳۶خويشاوندي از ساکنان شهري و 

  .  فاميلي از مناطق روستائي  بودند

 زوج مورد مطالعه که ازدواج فاميلي کرده ۳۵۸از بين    

 و از اين ۳درجه بين خويشاوند %) ۲۵/۹۵( زوج ۳۴۱بودند 

بين بيشترين نوع ازدواج فاميلي بين دختر عمو و پسر عمو 

دختر دائي و پسر %) ۷۵/۳۱(، دختر خاله و پسر خاله %)۴۷(

%)  ۴حدود ( مورد ۱۵بود و بقيه %) ۵/۱۶(عمه و بالعکس 

  . ازدواج خويشاوند دور داشته اند

      مالحظه مي شود، ۱ همانطور که در جدول    

ري هاي آشکار در فرزندان حاصل از ازدواج هاي ناهنجا

و در ازدواج هاي %) ۲۶/۷(ورد ـ م۲۶اوندي ـخويش

  ). P > ۰۰۰۱/۰(بود %) ۹۲/۱( مورد ۱۱غيرخويشاوند 

     ميزان و نوع ناهنجاري هاي مادرزادي بر حسب    

طور  همان.  ارائه شده است۲ سيستم هاي مختلف در جدول

اي خويشاوندي شايع ترين که مشخص است در ازدواج ه

      جاري هاي ـوط به ناهنـربـترتيب مه نوع ناهنجاري ب

  .  اسکلتي و عصبي بود‐عضالني

  

            وضعيت ناهنجاري آشکار فرزندان با توجه به‐ ۱جدول 

  ازدواج والدين  نوع 
    نوع ازدواج      

  ناهنجاري 
     آشکار     

  يشاونديخو
  تعداد
(%)  

  يندشاويرخويغ
  تعداد
(%)  

  جمع
  تعداد

%)(  

  ۲۶  وجود داشته
)۶۲/۷(  

۱۱  
)۹۲/۱(  

۳۷  
)۱۳/۵(  

  ۳۳۲  وجود نداشته
     )۷۴/۹۲(  )۰۸/۹۸(  

۵۵۹ ۸۹۱  
)۰۲/۹۶(  

  ۳۵۸  جمع
       )۱۰۰(  

۵۷۰  
)۱۰۰(  

۹۲۸  
)۱۰۰(  

   توزيع افراد با و بدون ازدواج خويشاوندي بر اساس ‐۲جدول

  .نوع انومالي فرزندان آنان

  نسبت فاميلي
  نوع آنومالي

  وجود ندارد  وجود دارد
  جمع

  عضالني اسکلتي

  سيستم عصبي

  سيستم قلبي

  گوارشي

  چشمي

  گوش

  متعدد

۸  

۵  

۴  

۱  

۱  

۴  

۳  

۲  

۱  

۲  

‐  

۲  

۲  

۲  

۱۰  

۶  

۶  

۱  

۳  

۶  

۵  

  ۳۶  ۱۱  ۲۶  جمع

  بحث
 مورد ازدواج، ۹۲۸در اين تحقيق مشخص شد از مجموع    

%) ۴۳/۶۱( زوج ۵۷۰ازدواج فاميلي و %) ۵۷/۳۸( زوج ۳۵۸

در کل، ناهنجاري هاي . ازدواج غير خويشاوندي داشتند

 مورد گزارش شد که از اين ميزان ۲۶آشکار در فرزندان در 

     در ازدواج هاي % ۹/۱در ازدواج هاي فاميلي و % ۲۶/۷

غير فاميلي بودند، بدين معنی که ميزان آنومالي ها در 

 برابر ازدواج هاي غير فاميلي در ۷۸/۳ازدواج هاي فاميلي 

هر چند ازدواج فاميلي بين خويشاوندان . اين تحقيق است

نزديک در بسياري از نقاط دنيا وجود دارد،  ولي هنوز از 

اج ها و ميزان واقعي ناهنجاري هاي آشکار حاصل از اين ازدو

  . ساختار اين نوع ازدواج ها اطالع دقيقي در دست نيست

    در مطالعات انجام شده در بريتانيا ميزان ابتال به 

هاي مادرزادي در فرزندان حاصل از ازدواج  ناهنجاري

 ۹ برابر، در هند ۱۰ برابر، در چين و فرانسه ۸خويشاوندي 

از ). ۱۲‐۱۴( برابر گزارش شده است ۶برابر و در اصفهان 

      مقايسه اين نتايج با نتيجه تحقيق حاضر نيز مشاهده 

  ادرزادي در ـجاري هاي مـه ناهنـال بـزان ابتـمي شود که مي
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ازدواج خويشاوندي در تحقيقات ديگران بيشتر از مطالعه ما 

مي باشد، که بخشي از اين تفاوت احتماالً مربوط به تفاوت 

خاطر آگاهي ه درتشخيص ناهنجاري هاي آشکار و يا شايد ب

مردم ما از خطرات بارداري در ازدواج خويشاوندي و مراقبت 

ديگر در از طرف . و پيشگيري قبل از بارداري بوده است

    تحقيقات مختلف بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در 

ازدواج هاي خويشاوندي نيز متفاوت گزارش شده است که 

 برابر و در جيرفت و ۳در تحقيقات انجام شده در اراک 

هاي غير خويشاوندي گزارش شده   برابر ازدواج۵/۳کاشان 

در مطالعه حاضر فراواني نسبي اين ). ۱۵و۱۱و۹(است 

 برابر ازدواج غير فاميلي ۷۸/۳نجاري ها در ازدواج فاميلي ناه

بدست آمد که تقريباً مشابه نتايج تحقيقات ديگر محققان 

در اين تحقيق شايع ترين نوع ). ۱۵و۱۱و۹(مي باشد 

 ‐ناهنجاري هاي مادرزادي مربوط به سيستم عضالني

اسکلتي،  و سپس عصبي بود که بيشتر با  نتايج پژوهش از 

  ).  ۱۶(و امارات متحده عربي مطابقت مي کند ) ۱۱(جيرفت 

  عوامل مؤثر و متعددي در شيوع ازدواج هاي خويشاوندي  

نظير فاکتورهاي اقتصادي، قانوني، مذهبي و خصوصيات 

بعنوان مثال کشور ژاپن پس . دموگرافيک عنوان شده است

    از جنگ جهاني دوم به واسطه رشد سريع اقتصادي و 

مردم، کاهش چشم گيري را در آمار ازدواج شهر نشيني 

    در مطالعاتش اشاره ) ۱۷(بيتل . هاي فاميلي نشان مي دهد

مي کند که ازدواج خويشاوندي ارتباط مستقيم با موقعيت 

پايين اقتصادي افراد بي سواد و مناطق حاشيه اي و روستاها 

 ازدواج فاميلي در کشورهايي نظير انگلستان و استراليا. دارد

      ايالت آمريکا ۳۱در حالي که در . منع قانوني ندارد

ازدواج هاي خويشاوندي بعنوان جرم جنايي و غيرقانوني 

      پيروان کليساي ارتودوکس از ). ۱۸(تلقي مي شود

ازدواج هاي خويشاوندي منع شده اند و در آئين زرتشت اين 

 اين در حالي است که. نوع ازدواج ها کامالً ممنوع است

  ان ـالم و پروتستـروان اديان اسـلي براي پيـازدواج هاي فامي

  .منعي ندارد

ازدواج هاي خويشاوندي در ايران از فراواني بسيار بااليي    

که در بعضي از جمعيت هاي  برخوردار مي باشد، به طوري

در مطالعات ). ۱۹ ‐۲۱(مي رسد % ۷۵ايراني فراواني آن به 

و ) ۸% (۸/۸۰ي فاميلي از همدان انجام شده ميزان ازدواج ها

در مطالعه . گزارش شده است) ۱۰% (۲۳از آذربايجان شرقي 

.  مي باشد%۵۸/۳۷يج  ازدواج هاي خويشاوندي حاضر نتا

اين ميزان آمار باالي ازدواج خويشاوندي در استان قزوين 

شايد بخاطر مهاجرپذير بودن، انگيزه اشتغال در سه شهرک 

هر قزوين به پايتخت براي سکني صنعتي و نزديک بودن ش

اين آمار همچنين ممکن است به اين علت . گزيني باشد

       ها حتي در اين جامعه سعي در باشد که اين گروه

      ايزوله کردن خويش از بقيه افراد بومي داشته و سعي

مي نمايند با ازدواجهاي فاميلي فرهنگ خويشاوندي را 

يش آمار ازدواج هاي فاميلي افزا. مابين خويش حفظ نمايند

در بين مهاجراني که به شهرهاي مختلف کشورهاي آمريکا، 

 د مطالب فوق استياروپا و استراليا سفر کرده اند نيز مؤ

)۲۲ .(  

 در عربستان نشان مي دهد که ميزان    مطالعه عبدالکريم

 درصد ۵۲ازدواج هاي فاميلي در شرق عربستان به بيش از 

). ۴(ز بافت قبيله اي  عربستان مي باشدمي رسد که ناشي ا

در مطالعه ای ديگر از پاکستان، ذکر شده است که حدود 

در اين مطالعه سه علت . ازدواج ها از نوع فاميلي است% ۳۰

ار گرفته اصلي فرهنگي، مذهبي و اقتصادي مورد بررسي قر

 والدين تصميم گيرندگان اصلي به نظر مي رسد،). ۳(است

در همين راستا قابل ذکر است که .  ها باشنداين نوع ازدواج

، % ۵۸، عراق % ۵ميزان ازدواج هاي خويشاوندي در اردن 

  ).۵(است% ۶۲و در امارات % ۵۴کويت 

  يريجه گينت
      : می شود زير ارائهناي مطالعه حاضر، نتيجه گيري هايبر مب
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  ١٣٣/ و همکاران تر ابوالفضل موفق دک                                                                     ۱۳۸۶خرداد و تير  , ۵۶، پي در پي ۲شماره

با توجه به نقش موثر ازدواج هاي فاميلي در ايجاد  ‐۱

درزادي، مشاوره ژنتيک پيش از عقد و ناهنجاريهاي ما

ازدواج جايگاه بسيار با ارزشي پيدا مي کند، زيرا 

پيشگيري اولين و مؤثرترين راه کاهش بروز اختالالت 

 .مادرزادي مي باشد

ن ـظور آگاهي زوجيـردد که به منـه مي گـتوصي ‐۲

اوند، کالس هاي رخويشـي غيـخويشاوند و حت

و اطالع رساني درخصوص ناهنجاري هاي  وزشيـآم

 .مادرزادي برگزار گردد

حتي االمکان از ازدواج هاي خويشاوندي حتي با ضريب  ‐۳

 .جلوگيري شودين يخويشاوندي درجه چهار به پا

به زوج هايي که ازدواج فاميلي انجام داده اند و حـداقل             ‐۴

يک و يا دو فرزند سالم دارند توصـيه شـود از حـاملگي              

  .بعدي خودداري نمايند
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