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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ژﻧﺘﯿﮏ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ،ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﱰ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻔﻘﺘﯽ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽﻧﮋاد ، *۱ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺧﺎوریﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،۲ﻣﻨﺼﻮر اﻣﯿﺪی۳

 .۱دﭘﺎرمتﺎن ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد-ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی
 .۲داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 .۳ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺮج ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﺗﺎرﯾﺨـﯽ ﻣﻌﺘـﱪ و روش اﺟﺘامﻋـﯽ اﯾـﺮان ﮐﻬـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ زن و ﻣﺮد در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺎت ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ )ژﻧﺘﯿﮏ اﻧﺴـﺎﻧﯽ(
آﮔﺎﻫـﯽ ﮐﺎﻣـﻞ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ .اﯾـﻦ راز ﭘﻨﻬـﺎن ﮐـﻪ اوﻟﯿـﻦ ﺑﺎر در ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳـﺎل دﻫﻢ ﺷـامره اول و دوم ﺳـﺎل  ،۱۳۷۹ﺷـامره  ۲ﺳـﺎل ﻧﻬﻢ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ۱۳۹۰و اﺧﯿـﺮا در ﻣﺠﻠﻪ
IJHG, Kariminejad MH. Khorshidian A:
Seince of Breading and Heredity from accient Persia to modern Iran ; IJHG /Apr. ۲۰۱۲ Vol.۱۸, No.۱
و ﻣﺠﻼت ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ ﭼﺎپ و ﻧﴩ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در ﻫامﯾﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ  .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،اﯾﺮان ﮐﻬﻦ زادﮔﺎه و ﮔﻬﻮاره داﻧﺶ
ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ و ژﻧﺘﯿـﮏ و ﺗـﺎ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴـﯽ )۱۳ﻣﯿﻼدی( در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸـﮕﺎم ﺑﻮده اﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از اﯾﻦ دوران ﻏـﺮور آﻓﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره دﯾﺪه منﯽﺷـﻮد.
ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻓﻼﺣـﺖ ﻣﻈﻔـﺮی و اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘﺎﻻﺗـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ اﺻـﻼح دام و ﮔﯿﺎه در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳـﺎل  ۱۲۷۹ﻫﺠﺮی ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﻣﻘﺎرن ﺗﻮﻟـﺪ داﻧﺶ ژﻧﺘﯿﮑـﯽ ۱۹۰۰ﻣﯿﻼدی را
ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﻧـﯽ ژﻧﺘﯿـﮏ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﻈﻮر داﺷـﺖ) ،ﻣﻨﺼﻮر اﻣﯿـﺪی و ﻫﻤﮑﺎران ژﻧﺘﯿﮏ در ﻫﺰاره ﺳـﻮم ﺷـامره اول ﺳـﺎل دﻫﻢ ،ﺑﻬـﺎر  .(۱۳۹۱اﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﺋﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﺳـﺖ .ﺗﺎﺳـﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬﺮان در ﺳـﺎل  ۱۳۱۳و ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن درس ژﻧﺘﯿﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳـﯽ داﻧﺸـﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی و داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ
و ﺑﺘﺪرﯾﺞ در داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ دﻟﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ ژﻧﺘﯿﮏ و ﮐﻮﺷـﺶ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴـﱰش و ﭘﯿﴩﻓﺖ اﯾﻦ داﻧﺶ اﺳـﺖ.

ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ژﻧﺘﯿﮏ در ﻫﺰاره ﺳﻮم از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗﺎن
داﻧـﺶ ژﻧﺘﯿـﮏ درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد ﮐﻪ در ﺷﻤــﺎرهﻫﺎی ﭘـﯽ در ﭘﯽ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻼﺻـﻪای از ﻣﺴـﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﱪ در ﻣـﻮرد آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜـﻞ در اﯾـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ﺳـﭙﺲ ﴍح زﻧﺪﮔـﯽ و ﺧﺪﻣـﺎت متﺎم اﺳـﺎﺗﯿﺪ و
اﻓـﺮادی را ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی در آﻣﻮزش و ﮔﺴـﱰش و ﮐﺎرﺑـﺮد ﻧﻮآوریﻫﺎی
روز داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﻤـﻊآوری و درج منﺎﯾﻨﺪ.
در اﯾـﻦ ﺷـامره ﴍح ﺣـﺎل ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﺎن ژﻧﺘﯿـﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨـﯽ ﮐﻪ
در ﺧﻮدآﻣـﻮزی ) (self educationآﻣـﻮزش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﮔﺴـﱰش ژﻧﺘﯿﮏ
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻮﺷـﺶ ﺑﯽ درﯾﻎ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻫﻤﺖ ﺳـﱰگ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳـﺖ،

*ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋادMD ،
اﺳﺘﺎد ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿﮏ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی و ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد-ﻧﺠﻢ آﺑﺎدی
ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ،ﻣﯿﺪان ﺻﻨﻌﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺴﻦ ﺳﯿﻒ ،ﮐﻮﭼﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻼک ۱۱۴۳
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﱰوﻧﯿﮏmhkariminejad@yahoo.com :
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. ۹۱/۱۰/۰۲:ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۹۱/۱۱/۰۵ :

) (Vژﻧﺘﯿﮏ در ﻫـﺰاره ﺳـﻮم .ﺳـﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ  /ﺷﻤـﺎره ۱

و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻏﺰل ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮاز:
ﻧﮕﺎر ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﻓﺖ ﺧﻂ ﻧﻨﻮﺷﺖ
ﺑﻪ ﻏﻤﺰه ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻣﻮز ﺻﺪ ﻣﺪرس ﺷﺪ
در ﻣـﻮرد اﯾﺸـﺎن ﺻﺪاﻗـﺖ دارد .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ در ﺷﺸـﻤﯿﻦ
ﻫﻤــﺎﯾﺶ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿـﮏ در ﺳـﺎل  ۱۳۹۱از اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿـﮏ
اﯾـﺮان ﻟـﻮح ﺗﻘﺪﯾـﺮ زﯾـﺮ را ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن اﻫـﺪاء منـﻮد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﻨﺼـﻮر اﻣﯿـﺪی ،ﻫـﻮﺷﻨﮓ ﺧـﺎوریﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ

The

Honorary Certificate
Is conferred on

Dr. Yousef Shafeghati, MD. Pediatrician
In recongnition of his outstanding scientific works
as pioneer in the field of

Clinical Genetics
In Iran
Professor Dr. Mohammad Hassan Karimi Nejad, MD
President

ﴍح ﺣﺎل ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺸﺎن را در زﯾﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ:
ﺣﻘﯿـﺮ در اﺳـﻔﻨﺪ ﺳـﺎل  ۱۳۲۴ﺧﻮرﺷـﯿﺪی ﻗـﺪم ﺑـﺮ ﺧـﺎك ﺧـﻮب
روﺳـﺘﺎﺋﯽ دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﯽ در ﻧﻘﻄـﻪ ای دور اﻓﺘـﺎده در
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ام .ﭘـﺪر ﻣﻦ ﻛﺸـﺎورز ﺳـﺎده ای در روﺳـﺘﺎﺋﯽ
ﺑﻨـﺎم ﻗـﺮه ﺑـﻼغ از ﺗﻮاﺑـﻊ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺧﻠﺨـﺎل و ﺻﺎﺣـﺐ زﻣﯿـﻦ
ﻛﻮﭼﻜـﯽ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در آن ﻏـﻼت ﻛﺸـﺖ ﻣﯽ ﻛـﺮد .ﻣـﺎدر ،ﺑﺮاﺳـﺎس
روال ﺑﺎﻧـﻮان آن زﻣـﺎن ﺧﺎﻧـﻪ دار و ﻫـﺮ ﯾﻜـﯽ دو ﺳـﺎل ﯾـﻚ ﺑﭽـﻪ
ﻫـﻢ ﻣـﯽ آورد .ﺑﻌﻀـﯽ از آن ﻫـﺎ در ﻫﻤــﺎن دوره ﻧـﻮزادی ﯾـﺎ
ﺷـﯿﺮﺧﻮاری ﻓـﻮت ﻛﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ زﻧـﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧـﺪ ،ﻣﻌﻠـﻮم
ﻧﺒـﻮد ﭼـﻪ ﺑـﺮ ﴎ زﻧﺪه ﻫـﺎ ﻣﯽ آﻣـﺪ.
ﺳـﺎﻟﯽ ﻛـﻪ ﺑﻨـﺪه ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪم آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﻣﯿـﺪان ﺗﺎﺧـﺖ و ﺗﺎز
ﻓﺮﻗـﻪ دﻣﻮﻛـﺮات آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺑـﻮد ،و آﻗـﺎی ﭘﯿﺸـﻪ وری ﺗـﺎ ﺣـﺪود
ﻗﺰوﯾـﻦ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺣﻜﻤﺮاﻧـﯽ ﻣﯽ ﻛـﺮد .ﭘـﺪر ﻛـﻪ ﻛﻤـﯽ
ﺳـﻮاد و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻮاده ﺧﻮﺷـﻨﺎم و ﻣﺤﱰﻣـﯽ ﻫـﻢ ﺗﻌﻠﻖ
داﺷـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿـﻦ دﻟﯿـﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺮﻗـﻪ دﻣﻮﻛـﺮات آذرﺑﺎﯾﺠﺎن در
ﺻـﺪد ﺟـﺬب او ﺑـﺮ ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ ،ﭼـﻮن آن ﻫـﺎ ﻛﻤﻮﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ،

و ﭘـﺪر ﯾـﻚ ﻣﺴﻠﻤــﺎن دوآﺗﺸـﻪ ﺑـﻮد منﯽ ﭘﺬﯾـﺮد و ﻧﺎﭼـﺎر ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﻣﻨﻄﻘـﻪ را ﺗـﺮك ،اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران و ﭘـﺲ از ﯾﻜـﯽ دو ﺳـﺎل ﺑﻪ
ﺗﻬـﺮان ﻣﻬﺎﺟـﺮت و ﺳـﺎﻛﻦ ﻣﯽ ﺷـﻮد.
ﺧﺎﻧـﻮاده ﻣـﺎ ﭘـﺲ از ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺮای ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺗـﺮك دﯾـﺎر
ﻛـﺮده و ﺳـﺎﻛﻦ ﺗﻬـﺮان ﻣﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .دوران ﻛﻮدﻛـﯽ ﺑـﻪ ﴎﻋـﺖ
ﺳـﭙﺮی ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﴍوع ﺗﺤﺼﯿـﻞ ﻣـﻦ در دﺑﺴـﺘﺎن ﻣﺼـﺎدف ﺑـﻮد
ﺑـﺎ ﻛﻮدﺗـﺎی  ۲۸ﻣـﺮداد و ﺧﺎﻃـﺮات ﻣﺒﻬﻤـﯽ از آن واﻗﻌـﻪ در
ذﻫـﻦ ﻣـﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﯽ ﺑﻨـﺪد .ﺧـﺪا ﺑﯿﺎﻣـﺮز ﭘـﺪر ﻣﺼﺪﻗـﯽ ﺑـﻮد و
اﺣـﱰام وﯾـﮋه ای ﺑـﻪ اﯾﺸـﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻮد و ﻫﻤﯿﺸـﻪ از او ﺑـﻪ ﻧﯿﻜﯽ
ﯾـﺎد ﻣﯽ ﻛـﺮد .ﺳـﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿـﻞ در دﺑﺴـﺘﺎن در ﻣﺪرﺳـﻪ ای در
ﺟﻨـﻮب ﺗﻬـﺮان ﯾﻜـﯽ ﭘـﺲ از دﯾﮕـﺮی ﺳـﭙﺮی ﻣﯽ ﺷـﻮد.
آن ﺳـﺎل ﻫﺎ ،ﭘﯿـﺶ از دﺑﺴـﺘﺎن دوره آﻣﺎدﮔـﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ.
وﻟـﯽ ﻫﻤــﺎن ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ از دﺑﺴـﺘﺎن ﭘـﺪرم ﺧـﻮد ﯾـﻚ دوره ﻛﺎﻣـﻞ
ﻗـﺮآن ﯾﻌﻨـﯽ ۳۰ﺟـﺰء آﻧـﺮا در ﻣﻨـﺰل ﺑـﻪ ﻣـﻦ آﻣﻮﺧـﺖ .ﺑـﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿـﻞ ﺑـﻮد ﻛﻪ ﻣـﻦ در ﻃﻮل دوره دﺑﺴـﺘﺎن و دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن منﯽ داﻧﻢ
ﺑـﻪ ﻣـﺪد آﻣـﻮزش ﻗـﺮآن ﺑـﻮد ﯾـﺎ ﺗﯿـﺰ ﻫﻮﺷـﯽ ﺧـﻮدم ـ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ
ﻣـﻦ در ﻣـﻮرد آن ﺷـﮏ دارم ـ ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺷـﺎﮔﺮد اول ﻛﻼس
ﻣﯽ ﺷـﺪم ،ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑـﺎ منـﺮات ﺧـﻮب ﺑـﻮد و از ﺗﺠﺪﯾـﺪی ﯾـﺎ ردی
ﻛـﻪ ﻣﺮﺳـﻮم ﺳـﺎﯾﺮ ﻫﻤﻜﻼﺳـﯽ ﻫﺎ ﺑـﻮد ﺧـﱪی ﻧﺒـﻮد.
در دوره دوم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎز ﺑﺪﻟﯿـﻞ اﺗـﻜﺎء ﺑـﻪ ﻫـﻮش ﺧـﻮد
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻋﻠـﻢ ژﻧﺘﯿﮏ در اﯾﺮان

در رﺷـﺘﻪ رﯾﺎﺿـﯽ اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼﯿـﻞ دادم .دﯾﭙﻠـﻢ ﺧـﻮد را در ﺳـﺎل
 ۱۳۴۴ﺷﻤﺴـﯽ از دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن اﻣﯿﺮ ﻛﺒﯿـﺮ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻧﺎﴏ ﺧـﴪو
ﺑـﺎ رﺗﺒـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﺧـﻮب وﻟﯽ ﻧﻪ ﺷـﺎﮔﺮد اوﻟﯽ ﻛﺴـﺐ ﻛﺮدم .ﻫﻤــﺎن
ﺳـﺎل ﺑـﺮای ورود ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه در رﺷـﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨـﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ
و ﻧﻔـﺖ اﻣﺘﺤـﺎن دادم وﻟـﯽ در ﻫﯿﭽﻜـﺪام منـﺮه ﻗﺒﻮﻟـﯽ ﻧﯿـﺎوردم.
ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﯾﻜﺴـﺎل وﻗـﺖ داﺷـﺘﻢ ،در اﻧﺪﯾﺸـﻪ اﯾﻨﻜـﻪ ﭼـﻪ
ﻛﻨـﻢ ،ﻣﻄﻠـﻊ ﺷـﺪم ﻛـﻪ در ﭘﻠﺸـﺖ وراﻣﯿـﻦ )ﭘﺎﻛﺪﺷـﺖ ﻛﻨﻮﻧـﯽ(
آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﻛﻤـﻚ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روزی داﯾـﺮ اﺳـﺖ.
ﺑـﻪ ﺗﻮﺻﯿـﻪ ﯾﻜـﯽ از اﻗـﻮام ﻛـﻪ در اداره رﯾﺸـﻪ ﻛﻨـﯽ ﻣﺎﻻرﯾـﺎ
ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛـﺮد در آﻧﺠـﺎ ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﯿـﻞ ﭘﺮداﺧﺘـﻢ .دوره
ﺑﺴـﯿﺎر ارزﻧـﺪه ای ﺑـﻮد و ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺴـﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻦ ﺑﻪ ﻛﻞ
ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻛﻨـﺪ .در آﻣﻮزﺷـﮕﺎه ﯾـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸـﻜﺪه ﭘﺰﺷـﻜﯽ
و داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﺗﺪرﯾـﺲ ﻣﯽ ﻛﺮدﻧـﺪ.
درس ﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﯿﻤــﺎری ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ،آب ،ﻓﺎﺿـﻼب ،دﻓـﻊ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ زﺑﺎﻟﻪ ،واﻛﺴﯿﻨﺎﺳـﯿﻮن و
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤــﺎری ﻫﺎی واﮔﯿـﺮدار ﺑـﻮد .در آن دوره ﯾﻚ ﺳـﺎﻟﻪ
ﻫـﻢ ﺣﻘﯿـﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ منـﺮه را آوردم و ﻧﻔـﺮ اول ﻛﻼس ﺷـﺪم.

اوﻟﯿﻦ ﺑﯿامر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺗﺎﮐﺴﯽ ﻓﺮدرﯾﺶ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۷۹ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ  DNAﺑﯿامر ﺑﺎ راﻫﻨامﯾﯽ آﻗﺎی دﮐﱰ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﻮﺗﻨﱪک
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﮑﺮار ﺑﯽ روﯾﻪ ﺗﺮی ﻧﮑﻠﺌﻮﺗﯿﺪ  GAAدر ﻫﺮ دو آﻟﻞ ﺑﯿامر ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﯿامری اﯾﺸﺎن
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

) (VIIژﻧﺘﯿﮏ در ﻫـﺰاره ﺳـﻮم .ﺳـﺎل ﯾﺎزدﻫﻢ  /ﺷﻤـﺎره ۱

ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ در رﺷـﺘﻪ ﭘﺰﺷـﻜﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان ﺑـﺮای ﻛﻨﻜـﻮر
ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم و ﻗﺒـﻮل ﺷـﺪم .در واﻗـﻊ ﺑـﺎ ﻋﻘﺒـﻪ دروس رﯾﺎﺿـﯽ
ﺷـﺪم داﻧﺸـﺠﻮی ﭘﺰﺷـﻜﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﻬـﺮان .ﺳـﺎل  ۵۲ﺧﻮرﺷـﯿﺪی
ﺑـﺎ درﺟـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﯽ ﻋﻤﻮﻣـﯽ از داﻧﺸـﮕﺎه ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿـﻞ ﺷـﺪم.
ﺧﺎﻃـﺮات ﻏﺮﯾﺒـﯽ از آن  ۷ﺳـﺎل در ذﻫﻨـﻢ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﺘﻪ ﻛـﻪ ﻓﻜـﺮ
منﯽ ﻛﻨـﻢ ﻫﺮﮔـﺰ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﻮد .ﻗﯿﺎﻓـﻪ ،ﻧـﺎم ،ﻣﻨـﺶ ،رﻓﺘـﺎر ،و
ﺷـﺨﺼﯿﺖ اﺳـﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ای ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن در ﭘﯿـﺶ ﭼﺸـامﻧﻢ
رژه ﻣﯽ روﻧـﺪ.
از ﺳـﺎل  ۵۲ﺗـﺎ  ۵۴دو ﺳـﺎل ﺑـﺮای ﮔﺬرﻧـﺪان ﺧﺪﻣـﺖ ﴎﺑـﺎزی
ﴏف ﺷـﺪ ،ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن دو ﺳـﺎل ﻫـﻢ  ۵۴ﺗـﺎ  ۵۶در ﯾـﻚ
درﻣﺎﻧـﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺑـﺮای ﻛـﻮدﻛﺎن ،ﮐـﻪ از ﻃـﺮف ﺑﻨﯿـﺎد ﺷـﻤﺲ
ﭘﻬﻠـﻮی در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺗﻔـﺮش داﯾـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻮد ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﺪم .ﻛﺎر
در آن درﻣﺎﻧـﮕﺎه ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻛـﻮدﻛﺎن ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﻨـﺪ
ﺷـﻮم .ﺳـﺎل  ۵۶در اﻣﺘﺤـﺎن ورودی رزﯾﺪﻧﺘـﯽ ﻛـﻮدﻛﺎن ﻣﺮﻛـﺰ
ﻃﺒـﯽ اﻃﻔـﺎل ﴍﻛـﺖ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪم.
دوران ﺑﺴـﯿﺎر ﺳـﺨﺘﯽ ﺑـﻮد ،ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﻜـﻪ رزﯾﺪﻧﺘـﯽ
اﻃﻔـﺎل آن ﻫـﻢ در ﻣﺮﻛـﺰ ﻃﺒـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘـﺮ زﺣﻤـﺖ ﺑـﻮد و ﻫـﻢ
اﯾﻨﻜـﻪ ﯾـﻚ ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﴍوع دوره ،ﺗﻬـﺮان دﭼـﺎر آﺷـﻮب ﺑـﻮد،
و ﻏﯿـﺮ از ﻣﺸـﻐﻠﻪ و ﻛﺎر رزﯾﺪﻧﺘـﯽ اﻏﻠـﺐ در ﺗﻈﺎﻫـﺮات ﴍﻛـﺖ
ﻣﯽ ﻛﺮدﯾـﻢ ﯾـﺎ ﻣﺠﺮوﺣﯿـﻦ را ﻣﺨﻔـﯽ ﻣـﺪاوا ﻣﯽ ﻛﺮدﯾـﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن
ﻫـﻢ ﯾـﻚ زﻧﺪﮔـﯽ ﻧﯿﻤـﻪ ﻣﺨﻔـﯽ ﻣﯽ داﺷـﺘﯿﻢ ﻛـﻪ از ﻃـﺮف ﻋﻮاﻣـﻞ
اﻣﻨﯿﺘـﯽ در اﻣـﺎن مبﺎﻧﯿـﻢ.
ﯾﻜـﯽ از دل ﻣﺸـﻐﻮﻟﯽ ﻫﺎی ﻣـﻦ در دوران آﻣﻮزﺷـﯽ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
درﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺑﯿـامران ﺳـﺨﺖ و وﻗـﺖ ﮔﯿـﺮ ﺑـﻮد .آﻗـﺎی دﻛـﱰ
ﺳـﯿﺎدﺗﯽ ﺧـﺪا ﺑﯿﺎﻣـﺮز ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻼﻧـﯽ )ﯾﻌﻨـﯽ ﻣـﻦ(
ﺑﺎﻻﺧـﺮه ﻣﺘﺨﺼـﺺ اﻣـﺮاض ﻻﻋـﻼج ﻣﯽ ﺷـﻮد ،ﻛـﻪ ﻫـامن ﻫﻢ ﺷـﺪ.
ﭘـﺲ از ﻓﺮاﻏـﺖ از ﺗﺤﺼﯿـﻞ ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل در ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن ﺣامﯾـﺖ
ﻣـﺎدران )در ﺑﺨـﺶ ﻧـﻮزادان و ﺑﺨـﺶ ژﻧﺘﯿـﻚ( و ﻫﻤــﺰﻣﺎن در
ﻛﻠﯿﻨﯿـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﻃﺒـﯽ ﻛـﻮدﻛﺎن ﻣﺸـﻐﻮل ﺷـﺪم ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﺎ ﺑﯿﻤــﺎران
ﭘﯿﭽﯿـﺪه در اﯾـﻦ دو ﻣﺮﻛـﺰ رﯾﻔـﺮال ،و ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺑﺨـﺶ اﻃﻔـﺎل ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن رﻫﻨﻤـﻮن )داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﯽ
اﯾـﺮان( .ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋـﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﻦ آﻣﻮﺧـﺖ.
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺑﻮد ﻛـﻪ اوﻻ اﺳـﺘﺎد دﻛـﱰ ﻛﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد
از ﻣـﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻫﻔﺘـﻪ ای ﯾـﻚ روز ﺑـﻪ ﻛﻠﯿﻨﯿـﻚ اﯾﺸـﺎن رﻓﺘـﻪ
و ﺑـﺮای ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻌﯿـﻦ آن ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺎ اﯾﺸـﺎن ﻫﻤـﻜﺎری ﻛﻨـﻢ.
اﯾـﻦ ﻫﻤـﻜﺎری ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻃـﻮل ﻛﺸـﯿﺪ و ﺣﻘﯿـﺮ از ﻣﺤـﴬ اﯾﺸـﺎن ،و
از داﻧـﺶ و ﻣﻨـﺶ اﯾﺸـﺎن درس ﻫﺎﺋـﯽ ﺑﺴـﯿﺎر ارزﻧـﺪه آﻣﻮﺧﺘـﻢ و

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﮋاد ،ﻣﻨﺼـﻮر اﻣﯿـﺪی ،ﻫـﻮﺷﻨﮓ ﺧـﺎوریﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ

ﻣﺪﯾـﻮن اﯾﺸـﺎن ﻫﺴـﺘﻢ .دوم اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن
ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ درﺧﻮاﺳـﺖ منـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮای راه اﻧـﺪازی و آﻣـﻮزش
دوره ﻫـﺎی ﻣﺸـﺎوره ژﻧﺘﯿـﻚ و ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ ﻣﺮﻛـﺰ ﻛﺸـﻮری ﺷـﺒﻜﻪ
ﻣﺸـﺎوره ژﻧﺘﯿـﻚ ﺑـﺎ آن ﻫـﺎ ﻫﻤـﻜﺎری منــﺎﯾﻢ.
ﺳـﻮم اﯾﻨﻜـﻪ در ﺳـﺎل  ۷۵از داﻧﺸـﮕﺎه اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ژﻧﺘﯿـﻚ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ وﺗﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪم
و مبـﺪت  ۱۰ﺳـﺎل در آن ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻮدم .ﻫﻤـﻜﺎری ﺑـﺎ
اﻋﻀـﺎی ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ژﻧﺘﯿـﮏ ﺑـﻪ وﯾـﮋه اﺳـﺘﺎد
دﻛـﱰ ﻧﺠﻢ آﺑـﺎدی ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﮔﺮاﻧﺴـﻨﮕﯽ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ.
ﺣﺎﺻـﻞ آن ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺗﺌﻮرﯾـﮏ و ﻋﻤﻠـﯽ در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
ﺑﯿامری ﻫـﺎی ژﻧﺘﯿﮑـﯽ و ﻣﺤﺼـﻮل آن اﻧﺘﺸـﺎر ﻣﻘـﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋـﯽ در
زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﯿـامری ﻫـﺎی ژﻧﺘﯿﻜـﯽ در ﻧﴩﯾـﺎت داﺧﻠـﯽ و ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠـﯽ و
ﭼـﺎپ ﻛﺘﺎب ﻫﺎﯾـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺸـﺎوره ژﻧﺘﯿـﻚ ،دﯾـﺲ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژی
و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﻚ .
اﯾـﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺳـﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﻢ در ﺳـﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﻠـﯽ و
ﺑﯿﻦ اﻟــﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﯿﻤــﺎری ﻫـﺎی ژﻧﺘﯿﻜـﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﻚ و
ﻧﻮروﻣﺎﺳـﻜﻮﻻر ﺑﺼـﻮرت ﻓﻌـﺎل ﴍﮐـﺖ منــﺎﯾﻢ.
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ ﺑـﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﮔـﺰاری دوره ﻫﺎی
ﺗﺌـﻮری وﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮای داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ،اﻧـﱰن ﻫـﺎ ،رزﯾﺪﻧـﺖ ﻫـﺎ ،و
ﻓﻠﻮ ﻫـﺎی ﮐـﻮدﮐﺎن در داﻧﺸـﮕﺎه ﺣـﺪود ﺑﯿﺴـﺖ ﺳـﺎل ،آﻣـﻮزش
ﺣـﺪود ﯾـﻚ ﻫـﺰار و ﭘﺎﻧﺼـﺪ ﻣﺸـﺎور ژﻧﺘﯿـﻚ ﺑـﺎ ﻫﻤـﻜﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮی ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ ﺣـﺪود  ۱۵ﺳـﺎل.

ﺗﺪرﯾـﺲ دوره ﻫـﺎی ﻣﺸـﺎوره ژﻧﺘﯿـﻚ و ژﻧﺘﯿـﻚ ﺑﺎﻟﯿﻨـﯽ ﺑـﺮای
داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﻜﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،و داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸـﯽ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﻣـﺪرس و داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋـﯽ اﺳـﺖ.
ﺿﻤﻨـﺎً ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧـﺐ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋﻀـﻮ
اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿـﻦ ﻛـﻮدﻛﺎن اﯾـﺮان ،ﻋﻀـﻮ اﻧﺠﻤـﻦ ژﻧﺘﯿـﻚ
اﯾـﺮان ،ﻋﻀـﻮ اﻧﺠﻤـﻦ ژﻧﺘﯿـﻚ اﻧﺴـﺎﻧﯽ اروﭘﺎ،ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣﺪﯾـﺮه
اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻮروژﻧﺘﯿـﮏ اﯾـﺮان و ﻋﻀـﻮ ﮔـﺮوه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﻚ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧـﻪ
 Orphun Middle eastﺑﻄـﻮر ﻓﻌـﺎل ﻣﺸـﺎرﻛﺖ و ﻫﻤـﻜﺎری
داﺷـﺘﻪ و دارم.
ﭘـﺲ از ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ از داﻧﺸـﮕﺎه در ﺳـﺎل  ،۱۳۸۶در ﺑﯿامرﺳـﺘﺎن
زﻧـﺎن ﺻـﺎرم ،ﺑـﺎ ﻫﻤـﻜﺎری آﻗـﺎی دﻛـﱰ ﻧﻮروزی ﻧﯿـﺎ ،و ﴎﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ
دﻛـﱰ ﺑﻬﺠﺘـﯽ و ﴎﻛﺎر ﺧﺎﻧـﻢ دﻛـﱰ ﴎﺧﯿـﻞ دﭘﺎرمتـﺎن ژﻧﺘﯿـﻚ
را راه اﻧـﺪازی ﻛﺮدﯾـﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟــﻢ ﻛـﻪ در اﯾـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ
دوﺳـﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﻢ از ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺧـﻮد در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﯿامری ﻫـﺎی
ژﻧﺘﯿـﻚ ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﻚ ،و دﯾﺲ ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژی ﺳـﻮد ﺑـﺮده و ﺧﺪﻣـﺎت
ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز را ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎی ﻣﺒﺘـﻼ ﻋﺮﺿـﻪ منــﺎﯾﻢ.
ﻧﻬﺎﯾـﺖ اﯾﻨﻜـﻪ اﻣﯿـﺪوارم ﺑﺘﻮاﻧـﻢ داﻧﺴـﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﺳـﺎﻟﯿﺎن
دراز ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﺘﺎب ﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺤﺮﯾـﺮ در آورم ،ﺗـﺎ
ﻫﻤـﻜﺎران ﺟـﻮان ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻗﯿـﻖ و روﯾﻜـﺮد اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻋﻤﻠـﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﯿامری ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸـﻜﻼت
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫـﺎ را ﺳـﻬﻞﺗﺮ و ﴎﯾﻊ ﺗـﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ و ﺑﺮﻃـﺮف منﺎﯾﻨـﺪ.
دﮐﱰ ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻔﻘﺘﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ژﻧﺘﯿﮏ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ
رﺋﯿﺲ دﭘﺎرمتﺎن ژﻧﺘﯿﮏ ،ﺑﯿامرﺳﺘﺎن زﻧﺎن ﺻﺎرم
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