ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫـﺎی ﮐﺮوﻣـﻮزوﻣﯽ ﭼﮕـﻮﻧﻪ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ

chromosome abnormalities
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻣﯽ
دﻫﺪ.
ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺷﮑﻞ در وﺳﻂ ﻫﺮ ﺳﻠﻮل در ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ
ﺳﻠﻮل دارای  46ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖ ﮐﻪ در  23ﺟﻔﺖ ﮔﺮوهﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ )
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ( در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن ﺷﻮد .ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ
اﻏﻠﺐ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺎ در ﻃﻮل ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی
ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﯾﺮ رخ ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز(
ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز(
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﺗﺮاﺗﻮژنﻫﺎ(

ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز(
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ) (my-OH-sisدر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ) 23ﻋﺪد(
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﭙﺮم و ﺗﺨﻤﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯿﻮز ﺷﺮوع روﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺷﺪ ﮐﻮدک اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ  23ﮐﺮوﻣﻮزوم در ﺑﺎرداری ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺗﺨﻤﮏ ﻟﻘﺎح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮزادی ﺑﺎ  46ﮐﺮوﻣﻮزوم
ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮزاد ﯾﮏ
ﮐﺮوﻣـﻮزوم اﺿـﺎﻓﯽ )ﺗﺮﯾﺰوﻣـﯽ( و ﯾـﺎ ﯾـﮏ ﮐﺮوﻣـﻮزوم از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ
)ﻣﻮﻧﻮﺳﻮﻣﯽ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻮد و
ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮدک اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﻨﺘﺪ؟
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی دارای  35ﺳﺎل ﺳﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﻧﻮزادی ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع ﺧﻄﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﮏﻫﺎی زﻧﺎن از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن در ﺗﺨﻤﺪان وﺟﻮد دارد و ﺗﺨﻤﮏﻫﺎ
در دوران ﺑﻠﻮغ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ  35ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺨﻤﮏﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎ ﻧﯿﺰ  35ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ در دوران ﺑﺎرداری ﺳﻦ ﺷﻤﺎ  35ﺳﺎل ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ژﻧﺘﯿﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺮدان در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم ﺟﺪﯾﺪ را اداﻣﻪدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در ﻣﺮدان ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺸﺎندﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رخ دادن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ﻧﺎدر ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد.
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ﺧﻄﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ )ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز(
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ) ،(my-TOH-sisﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺤﻮه رﺷﺪ ﮐﻮدک در رﺣﻢ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯿﺘﻮز ﺗﻌﺪاد ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ  92ﻋﺪد ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
دو ﺳﻠﻮل دارای  46ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ رﺷﺪ ﮐﻮدک اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اداﻣﻪ دارد و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺧﻮﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در دوران ﺑﺎرداری ،ﺧﻄﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ .اﮔﺮ
ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺼﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ،
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺿﺎﻓﯽ )در ﻣﺠﻤﻮع  (47ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﺮوﻣﻮزوم از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ )در ﻣﺠﻤﻮع  (45داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺮاﺗﻮژنﻫﺎ(
ﺗﺮاﺗﻮژنﻫﺎ ) (ter-AT-uh-jenﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎدر در
دوران ﺑﺎرداری ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﻘﺺ ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزاد ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮاﺗﻮژن ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
اﻟﮑﻞ
ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
ﻣﺤﻘﻘﺎن  2راه ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎده ﺗﺮاﺗﻮژن دارﻧﺪ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﯿﻮاﻧﯽ :اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راه اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﯽ ﺧﻄﺮ
ﺑﻮدن ﯾﮏ دارو ﯾﺎ ﻣﺎده دﯾﮕﺮ در دوران ﺑﺎرداری اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض آن ﻣﺎده :اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات
ﮔﺰارش ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺟﻮزق ﮐﺎر ) ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ،
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ژﻧﺘﯿﮏ ژﻧﻮم – آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ژﻧﺘﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﻮم اﺻﻔﻬﺎن (

