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چکیده
هدف  :در حدود  % ۷1موارد ناتوانی ذهنی ،علل ژنتیکی نقش دارند .هدف از این مطالعه بررسی علل ژنتیکی
ناتوانی ذهنی در 22خانواده ارجاع داده شده به مرکز تحقیقات ژنتیک بود.
روش بررسي 22 :خانواده دارای فرزند مبتال به ناتوانی ذهنی از شهرستانهای مختلف ایران به مرکز تحقیقات
ژنتیک جهت بررسی ژنتیکی ارجاع داده شدند DNA .افراد سالم و مبتالی خانواده به روش استاندارد از
خون محیطی استخراج شد  .یک جدولی از STR ۷1مارکر با استفاده از پایگاه  UCSC Genome
Browserانتخاب شد  .فرکانس اللی اختصاصی جمعیت برای جمعیت ایرانی بر اساس مطالعات گذشته در
دسترس بود PCR .بر اساس پروتکل موجود صورت گرفت و سپس الکتروفورز بر روی ژل پلی آکریلآمید و
رنگ آمیزی نیترات نقره برای ارزیابی نتایج انجام شد .در صورتی که یک هاپلوتایپ در یک جایگاه MCPH
به صورت هموزیگوت در تمام افراد بیمار خانواده تشخیص داده شد ،برای تشخیص جهش در آن خانواده
غربالگری آغاز گردید .پروباند خانوادههایی که به جایگاههای  MCPHپیوستگی نشان دادند جهت توالییابی
مورد بررسی قرار گرفتند.
يافتهها :دو خانواده از  22خانواده میکروسفال به جایگاههای میکروسفالی اولیه (یک خانواده به جایگاه
MCPH5و یک خانواده به ) MCPH7پیوستگی نشان دادند .در توالییابی ژنهای جایگاههای MCPH5و
MCPH7جهش حذفی نوکلئوتید تیمین در ژن  ASPMجایگاه MCPH5شناسایی شد1 .خانواده دیگر
نیز به عنوان میکروسفالی اولیه غیر سندرومی آتوزومی مغلوب شناسایی شدند ،اما به هیچ کدام از جایگاههای
تا به حال شناخته شده میکروسفالی پیوستگی نشان ندادند.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج بدست آمده در این بررسی ناتوانی ذهنی یک اختالل بسیار هتروژن می باشد و
از میان  81خانواده دارای فرد مبتال به ناتوانی ذهنی همراه با میکروسفالی اولیه غیر سندرومی  ،فقط دو
خانواده به جایگاههای شناخته شده میکروسفالی پیوستگی نشان دادند و  1خانواده باقیمانده به هیچ کدام از
جایگاههای شناخته شده  MCPHپیوستگی نشان ندادند .لذا جایگاههای دیگری نیز برای میکروسفالی اولیه
غیر سندرومی وجود دارند که تا کنون شناسایی نشدهاند و خانوادههای باقیمانده در نقشهیابی این جایگاهها
میتوانندکمک کننده باشند.
کلید واژهها  :ناتوانی ذهنی ،میکروسفالی اولیه MCPH ،
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 0-0مقدمه :
ناتوانی ذهنی که تاکنون به عنوان عقب ماندگی ذهنی شناخته میشد با محدودیت قابل توجه در عملکرد
ذهنی و رفتارهای انطباقی تعریف میشود ،که قبل از سن 81سالگی شروع شده و مهارتهای اجتماعی و
مفهومی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد (.)8
در تجدید نظر دهم  (1 whoسازمان بهداشت جهانی )  ،ناتوانی ذهنی یک اختاللی است که با نقص یا توقف
کامل تکامل مغز  ،و زوال عملکرد پیوسته در هر مرحله از تکامل مغز تعریف میشود که همه سطوح  :هوش
 ،ادراک ،تکلم  ،عملکرد حرکتی و اجتماعی و سازگاری فرد با محیط را شامل میشود (.)2

۲-0بیان مسأله
ناتوانی ذهنی یکی از پیچیدهترین اختالالت شناخته شده و یک مشکل حل نشده مراقبتهای بهداشتی
محسوب میشود .بر اساس تقسیم بندی انجمن ناتوانی ذهنی آمریکا )(AAIDD

2

ناتوانی ذهنی از نظر بالینی با سه معیار اساسی مشخص میشود :
 _8بهره هوشی کمتر از ۷1
 _2محدودیت در یک یا چند مهارت انطباقی مانند :ارتباطات  ،مراقبت از خود  ،مهارتهای اجتماعی  ،اعتماد
به نفس  ،بهداشت و ایمنی
 _3شروععالیم قبل از  81سالگی ()2

1

-World Health Organization
- American Association on Intellectual and Developmental Disabilities

2
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ناتوانی ذهنی از نظر شدت ناتوانی به چهار گروه تقسیم میشود :
 _8خفیف  %51 :افراد ناتوان ذهنی در این گروه قرار میگیرند و بهره هوشی از  51 _ 55تا  ۷1میباشد .
افراد این گروه به حمایتهای مختصر و کوتاه مدت نیاز دارند.
 _2متوسط  :این گروه  %81افراد مبتال به ناتوانی ذهنی را شامل میشود و سطح بهره هوشی بین  35_41تا
 51_55متفاوت است  .در زمانهایی به مراقبت کامل نیاز دارند و در زمانهایی دیگر به مراقبت محدودی نیاز
دارند.
 _3شدید  % 3_4 :موارد ناتوان ذهنی به این گروه تعلق دارند  .این گروه به مراقبتهای منظم و مادام العمر
نیاز دارند .سطح بهره هوشی در این گروه  21_ 25تا  35 _41میباشد.
 _ 4بسیار شدید  :این گروه تقریبا  % 8 _ 2بیماران ناتوان ذهنی را شامل میشود  .بهره هوشی در این گروه
کمتر از  21 _ 25می باشد .توانایی بسیارکم و یا عدم توانایی در رفع نیازهای اساسی خود داشته و نیازمند
مراقبتهای مداوم و نظارت همیشگی هستند) . (2
ناتوانی ذهنی اختاللی بسیار هتروژن میباشد ( )3و اتیولوژی آن به دو دسته کلی عوامل ژنتیکی و عوامل غیر
ژنتیکی تقسیم میشود .بخش عمدهای از ناتوانیهای ذهنی ناشی از اختالل در عوامل ژنتیکی میباشند .بیش
از  ۷11بیماری ژنتیکی همراه با ناتوانی ذهنی شناخته شده است ،همچنین حدود  51درصد از کل ژنهایی
که در بدن انسان بیان میشوند در مغز نیز بیان میگردند ،لذا عوامل ژنتیکی نقش بسیار مهم و بارزی در
بروز ناتوانی ذهنی دارا هستند .عوامل ژنتیکی ایجادکننده ناتوانی ذهنی در هر دو سطح کروموزمها و ژنها
میتواند باعث ایجاد ناتوانی ذهنی گردد( .)4عوامل غیرژنتیکی ( محیطی)  ،شامل تراتوژنها  ،عفونتهای
داخل رحمی  ،داروها و مواد شیمیایی ،ضربه (تروما) به سر و کاهش اکسیژن رسانی به مغز  ،تشعشعات
رادیویی در دوران جنینی و  ...هستند( .)5پیشرفت در زمینه تحقیقات ژنتیک ،در سالهای اخیر مشخص کرده
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که بخش عمدهای از ناتوانی ذهنی ناشی از اختالالت ژنتیکی میباشد که تقریباً  ۷1درصد از علل ناتوانی
ذهنی را تشکیل میدهند(.)6
ناتوانی ذهنی میتواند به دو صورت سندرومی و غیرسندرومی باشد .در موارد سندرومی ،ناتوانی ذهنی با
تظاهرات بالینی دیگر مانند مالفورماسیونهای صورت و اندام همراه است .در صورتی که در موارد غیر
سندرومی ،ناتوانی ذهنی تنها تظاهر بیماری است.
در طی  85سال گذشته بسیاری از علل تک ژنی ناتوانی ذهنی غیر سندرومی شناسایی شده است که بسیاری
از این ژنها همچنین میتوانند باعث ناتوانی ذهنی سندرومی شوند) .(5علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی شامل
اختالالت تعدادی و ساختاری کروموزومی و اختالالت ژنومی و تک ژنی میباشد .ناهنجاریهای کروموزومی 4
تا  21%از علل ناتوانیهای ذهنی را تشکیل میدهند( ،)۷که به دو شکل شمارشی و ساختاری بروز می کنند.
اختالالت تک ژنی که عامل تقریباً  41تا  % 51از ناتوانیهای ذهنی میباشند به دوصورت وابسته به
جنس(ایکس) و آتوزومی بروز می کنند ).(1ناتوانی ذهنی وابسته به ایکس در نتیجه نقص در ژنهایی که
روی کروموزوم ایکس قرار دارند ایجاد میشوند و ناتوانی ذهنی آتوزومی در نتیجه نقص در ژنهایی که روی
کروموزومهای آتوزوم قرار دارند ایجاد میگردند( .)1تا سالهای زیاد تحقیقات در رابطه با علل ژنتیکی ناتوانی
ذهنی و اختالالت مربوط به آن روی ناتوانی ذهنی وابسته به ایکس تمرکز داشت .اکنون مشخص شده است
که نوع وابسته به ایکس ناتوانی ذهنی فقط  %81موارد ناتوانیهای ذهنی را تشکیل میدهد و این بدین معنی
است که تعداد بسیار زیادی از موارد ژنتیکی ناتوانی ذهنی میتواند آتوزومال باشد (.)81
برای موارد شدید ناتوانی ذهنی ،توارث آتوزومال غالب بسیار نادر است زیرا بسیاری از افراد مبتال بارور
نیستند ،از طرفی مشاهدات اخیر نشان میدهد که در جمعیت قفقازی تعداد زیادی از موارد مبتالی تک گیر

- Sporadic

1

1

12

دسترسی به این مدرک بر پایة آییننامة ثبت و اشاعة پیشنهادهها ،پایاننامهها ،و رسالههای تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها ) وزار ت علوم ،تحقیقا ت ،فناوری به شمارة /195929و تاریخ  (1395/9/6از پایگاه اطلعا ت علمی ایران )گنج( در پژوهشگاه علوم و فننناوری
اطلعا ت ایران )ایرانداک( فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدفهای علمی ،آموزشی ،و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان ،مصنفان ،و هنرمندان ) (1348و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است.

میتواند به خاطر جهشهای غالب ابتدا به ساکن 1باشد .در مورد ناتوانی ذهنی آتوزومی مغلوب اطالعات کمی
وجود دارد زیرا در جوامع غربی  ،جایی که بیشترین تحقیقات انجام میگیرند  ،به خاطر تعداد فرزندان کمتر
و نبود ازدواجهای خویشاوندی مطالعات بیماریهای آتوزومی مغلوب با مشکل مواجه میشوند (.)81
محققین معتقدند که ژنهای درگیر در ناتوانی ذهنی آتوزومی مغلوب بسیار بیشتر از ژنهای وابسته به
ایکس هستند چرا که بیش از نیمی از ژنهای انسان در مغز بیان می شوند و بیشتر این ژنها بر روی
کروموزومهای آتوزوم قرار دارند( .)81بنابراین منطقی به نظر میرسد که جهش در این ژنها به ناتوانی ذهنی
آتوزومی مغلوب منجر شود.
با در نظر گرفتن اینکه در موارد ازدواج خویشاوندی رخداد بیماریهای آتوزومی مغلوب افزایش مییابد ،انتظار
میرود کشور ما نیز به دلیل نرخ ازدواج خویشاوندی حدود  ، % 31/6از فراوانی باالیی از ناتوانی ذهنی
برخوردار باشد( .)88هرچند که آمار رسمی و معتبری از تعداد مبتالیان ناتوانی ذهنی در ایران در دست
نیست اما مطالعات بسیاری که تاکنون توسط محققان مرکز تحقیقات ژنتیک در استان های مختلف و بر روی
اقوام مختلف ایرانی صورت گرفته حاکی از هتروژنی باالی ناتوانی ذهنی در ایران است( .)82 ,81 ,3به عنوان
مثال ،مطالعهای که توسط درویش و همکاران بر روی  882خانواده ایرانی با ازدواج خویشاوندی و مبتال به
ناتوانی ذهنی همراه با میکروسفالی اولیه صورت گرفت بیش از  % ۷2از خانوادههای مورد بررسی به هیچ یک
از جایگاههای شناخته شده میکروسفالی اولیه ) (MCPHپیوستگی نداشتند و حدود  %88از خانوادهها به
جایگاه MCPH5پیوستگی نشان دادند( .)82در حالیکه مطالعات مشابه در جمعیتهای همجوار مانند
پاکستان فرآوانی بسیار باالتری از جایگاه  MCPH5را گزارش کردهاند( .)83مطالعهای که توسط گل 2و
همکاران بر روی  33خانواده پاکستانی با میکروسفالی اولیه انجام شد فراوانی جایگاه  MCPH 5را بیش از
1-

Denovo
-Gul

2
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 54%گزارش کرد .نتیجه این که در مورد ناتوانی ذهنی همراه با میکروسفالی اولیه جمعیت ایران از هتروژنی
باالتری نسبت به سایر جمعیتها برخوردار است (.)83
در مطالعه اخیرکه توسط نجمآبادی و همکاران صورت گرفت  51ژن جدید برای اختالالت ذهنی مغلوب
شناسایی شد همچنین جهشهای جدید برای  23ژن قبال شناسایی شده برای ناتوانی ذهنی و اختالالت
نورولوژیکی ،معرفی شدند .بدیهی است که مطالعه بیشتر این ژنها و همچنین شناسایی سایر ژنهای درگیر
در ناتوانی ذهنی کمک شایانی به درک ما از ناتوانی ذهنی و همچنین عملکرد مغز میکند (.)81

 9 -0اهمیت و ضرورت تحقیق :
ناتوانی ذهنی یکی از شایعترین و تاثیر گذارترین اختالالت میباشد ،به طوری که پنجاه برابر شایعتر از
ناشنوایی و بیست و هشت برابر شایع تر از نقایص لوله عصبی است .ناتوانی ذهنی همچنین نسبت به سایر
اختالالت مانند نابینایی و فلج مغزی نیز شایعتر است لذا این اختالل هزینههای مادی ومعنوی زیادی را برای
فرد بیمار و خانواده او واجتماع تحمیل میکند( .)84به طور کلی نسبت ناتوانی ذهنی در هر کشوری بین
 2_%4متفاوت است .شیوع آن در کشورهای توسعه یافته بین  % 8 _ 3بوده و یکی از علل شایع ارجاع به
مراکز کلینیکی ژنتیک میباشد .در کشورهای توسعه یافته حدود  % 5 _ 81از هزینههای مراقبتهای
بهداشتی به ناتوانی ذهنی اختصاص داده میشود لذا یکی از مهمترین مشکالت حل نشده در زمینه
مراقبتهای بهداشتی محسوب میگردد (.)85
بر اساس آنچه که در قسمت 2-8گفته شد بسته به شدت ناتوانی ذهنی میزان نیاز فرد به حمایت میتواند
ازحمایت متناوب تا حمایت مداوم متفاوت باشد .حمایت ،نگهداری و آموزش این افراد همچنین درمان
عوارض دیگر همراه با ناتوانی ذهنی مانند تشنج و ، ...هزینههای مالی بسیاری را بر خانوادهها و دولت تحمیل
میکند .در نتیجه با داشتن اطالعات کافی از وضعیت ناتوانی ذهنی در جمعیت بومی ،اطالع رسانی و فرهنگ
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سازی مناسب و همچنین ارائه خدمات مشاوره ژنتیک مناسب به خانوادهها و شناسایی افراد در معرض خطر،
میتوان از بروز این عارضه پیشگیری کرد و این امر مستلزم داشتن بینشی کافی از علل ایجاد کننده ناتوانی
ذهنی است.
با وجود آنکه آمار دقیقی از مبتالیان به ناتوانی ذهنی در کشورمان در دست نیست اما نتایج تحقیقات حاکی
از این است که ازدواج خویشاوندی بین والدین خطر بروز ناتوانی ذهنی را افزایش میدهد( .)86 ,3ازدواجهای
خویشاوندی یکی از ویژگیهای اصلی کشورهای آسیای جنوب غربی است( )88و در ایران نیز نرخ این نوع
ازدواجها قابل توجه است( .)88بر اساس مطالعه سعادت و همکاران در سال  2114که روی جامعه آماری
متشکل از  316343زوج از  82قومیت /مذهب مختلف از سراسر ایران انجام دادند ،نرخ ازدواجهای
خویشاوندی در ایران را به طور متوسط  %31/6تخمین زدند( .)8۷با توجه به این نرخ باالی ازدواج
خویشاوندی در ایران ،انتظار میرود ناتوانی ذهنی در ایران از شیوع باالیی برخوردار باشد .مطالعات بسیاری به
منظور شناسایی علل مختلف ناتوانی ذهنی در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است  .همچنین از سال
 2114یک مطالعه سیستماتیک و مداوم بر اساس نقشهیابی خویشاوندی در  161خانواده ایرانی با ازدواج
خویشاوندی در مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شروع شده است که تا کنون به
موفقیتهای بسیاری در زمینه شناسایی علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی دست یافته است (.)81در این مطالعه که
در واقع ادامه مطالعات مرکز تحقیقات ژنتیک میباشد تالش میکنیم تا در پیرو مطالعاتی که در ایران و سایر
نقاط دنیا در این زمینه صورت گرفته ،به شناسایی علل ژنتیکی ناتوانی ذهنی در خانوادههای دارای فرد مبتال،
ارجاع داده شده به مرکز تحقیقات ژنتیک پرداخته و بتوانیم پزشکان و مشاورین ژنتیک را در تشخیص پیش
از تولد این بیماری و پیشگیری و درمان و مشاوره صحیح آن یاری رسانیم .
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 ۴-0اهداف پژوهش
 0-۴-0اهداف کلي
شناسایی علل ارثی ناتوانی ذهنی (آتوزومی مغلوب و وابسته به ایکس ) در بیماران مبتال به ناتوانی ذهنی
ارجاع داده شده به مرکز تحقیقات ژنتیک از سال  8311تا 8318

۲-۴-0اهداف اختصاصي
-0تشخیص علل ناتوانی ذهنی آتوزومی متابولیک در خانواده ها با استفاده از تست متابولیک.
 -2تشخیص سندرم ایکس شکننده با استفاده از تست مولکولی  PCR 1وساترن بالت .2
 -3تشخیص و تعیین جایگاههای شایع ناتوانی ذهنی همراه با میکروسفالی اولیه با استفاده از روش نقشهیابی
هموزیگوسیتی در بیمارانی که در معاینات بالینی دور سر کمتر از حد نرمال دارند.
 -4تعیین جهشهای ژنی با استفاده از روش توالییابی  DNA3در خانوادههایی که در بررسی نقشهیابی
هموزیگوسیتی به جایگاههای مورد بررسی میکروسفالی اولیه پیوستگی نشان دادهاند .

1

- Polymerase chain reaction
Blot
3- sequencing
2-Suthern
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 9-۴-0اهداف کاربردی
 -8با شناسایی علل ناتوانی ذهنی ژنتیکی ( آتوزومی و وابسته به ایکس ) میتوان از طریق ارائه مشاوره
ژنتیک و توضیح ریسک خطر اقدام به آگاهسازی خانوادههای دارای فرزند مبتال کرده و از ابتالی فرزندان دیگر
به ناتوانی ذهنی پیشگیری کرد.
-2در مواردی مانند سندروم ایکس شکننده و ...میتوان تست تشخیص پیش از تولد انجام داده و از تولد نوزاد
مبتال به ناتوانی ذهنی پیشگیری کرد.
-3با ارائه مشاورههای ژنتیکی صحیح و آگاهانه قبل از ازدواج در مورد افراد خویشاوند و یا افرادی که دارای
فرد مبتال در خانواده هستند میتوان از تولد فرزند مبتال پیشگیری کرد.

 ٥-0فرضیات
-8سندرم ایکس شکننده از علل شایع ناتوانی ذهنی ارثی است .
-2ناتوانی ذهنی همراه با میکروسفالی اولیه غیر سندرومی از جمله بیماریهای نادر میباشد.

 ۶ -0روش شناسي تحقیق
0-۶-0نوع مطالعه
مشاهده ای _مقطعی مقایسه ای ) ( Cross Sectional
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