ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ

ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ارﺛﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده،
ﺳﺮﻃﺎن آﻧﺪوﻣﺘﺮ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮﻃﺎن دﯾﮕﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻃﺎن روده ﺑﺰرگ ﻏﯿﺮﭘﻠﯽ ﭘﻮزﯾﺘﯽ ارﺛﯽ ) (HNPCCﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺗﻌﺪادی از ﺳﻨﺪرم ﻫﺎی ارﺛﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن روده ﯾﺎ
ﺳﺮﻃﺎن آﻧﺪوﻣﺘﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ  100ﺳﺮﻃﺎن روده ﯾﺎ آﻧﺪوﻣﺘﺮ ﺣﺪود 3
ﻣﻮرد ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮﻃﺎن
روده ﯾﺎ ﺳﺮﻃﺎن آﻧﺪوﻣﺘﺮ دارﻧﺪ .ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ رخ دﻫﻨﺪ.

ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور
ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﻣﺸﺎوران ژﻧﺘﯿﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺸﺎوره
آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻨﺪرم
ﻟﯿﻨﭻ ،ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد آن و ﻧﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم
ﻟﯿﻨﭻ ﻫﺴﺘﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﻋﻠﻞ
ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﻮارث اﺗﻮزوﻣﯽ ﻏﺎﻟﺐ وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺟﻬﺶ ژﻧﯽ ﺳﻨﺪرم
ﻟﯿﻨﭻ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 50 ،درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدک وﺟﻮد
دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ژﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ،از  DNAﺧﻮد ﮐﭙﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .و
وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺰﺋﯽ ،ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻫﺎ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ژن ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ را
ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺰﺋﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻤﻊ
ﺷﺪن اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﺳﯿﺐ ژﻧﺘﯿﮑﯽ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﻮد.

ﻋﻮارض
ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﺠﺎد ﻋﻮارﺿﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﯾﮏ اﺧﺘﻼل ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺪرم
ﻟﯿﻨﭻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ آﻣﻮزش
داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺳﻨﺪرم ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﯿﺪ .و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدن ﺟﻬﺶ ﻫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎ را دارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن

ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﮐﻮدک  50درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺶ را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮد.
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ
ﺳﻨﺪرم ﺑﺮای ﮐﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ دارد ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻟﯿﻨﭻ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺧﺎﻧﻢ زوﯾﺎ ﻧﺠﻔﯽ ) آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ژﻧﻮم اﺻﻔﻬﺎن – ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ،ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ژﻧﻮم اﺻﻔﻬﺎن
– ﺑﺨﺶ  – R&Dواﺣﺪ ﺳﺮﻃﺎن (

