مشاوره ژنتیک و پیشگیری

روش انجام تست

مشــاوره ژنتیــک در پیشــگیری از بــروز نقایــص ،معلولیتها

در ای��ن آزمایش��گاه در ابت��دا تعییــن پنــج جهـ�ش شــایع

و بیمــاری هــای ژنتیکــی و مــادرزادی از جایــگاه و نقــش

 DF508بــر روی اگــزون  G551D ،10و  G542Xبــر

بســزائی برخــوردار مــی باشــد .بــا توجــه بــه الگــوی

روی اگــزون  R117H ،11بــر روی اگــزون  4و W1282X

وراثتــی اتوزومــی مغلــوب بیمــاری سیســتیک فیبروزیــس

بــر روی اگــزون  20بــا اســتفاده از روش هــای PCR-

در تمــام زوجینــی کــه هــردو بــه طــور قطــع ناقــل ایــن

 Sequencingو  ARMS-PCRصــورت مــی گیــرد .کــه

بیمــاری شــناخته شــده انــد ،هــم اکنــون در آزمایشــگاه

در مجمــوع  75درصــد جهــش هــای گــزارش شــده در ایــن

پردیــس مــی تــوان خانــواده هــا را از تشــخیص قطعــی

بیمــاری را پوشــش مــی دهنــد.

پیــش از تولــد ( 1)PNDبیمــاری جنیــن در طــول

در صورتــی کــه بیمــاری در فــرد قطعــی باشــد و جهــش

بــارداری آگاه ســاخت و در صــورت ابتــا بــه ایــن بیمــاری

هــای ذکــر شــده یافــت نشــود در نهایــت تعییــن توالــی

از تولــد چنیــن نوزادانــی پیشــگیری بعمــل آورد.

( )Sequencingکل ژن انجام خواهد شد.

نمونه مورد نیاز
بــرای ایــن تســت  5-10س��ی س��ی خــون ســیاهرگی داخل
لولــه حــاوی ضــد انعقــاد  EDTAمــورد نیــاز می باشــد.

زمان جوابدهی
 10روز پس از دریافت نمونه می باشد.

1. Prenatal Diagnosis

مقدمه

فیبــروز کیســتیک ( )1CFاز جملــه بیمــاری هــای
ژنتیکــی مــادرزادی مــی باشــد کــه بــروز آن  1در
 2500تولــد زنــده مــی باشــد و  1در  25نفــر ناقــل
ایــن بیمــاری هســتند .بیمــاری معمــوال در اوایــل
کودکــی ظاهــر مــی شــود CF .یــک اختــال ارثــی
اســت کــه مــی توانــد بســیاری از اعضــای بــدن
ماننــد ریــه هــا ،دســتگاه گــوارش ،پانکــراس ،کبــد
و انــدام هــای جنســی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .در
افــراد مبتــا ،کانــال هــای کلــر موجــود در غشــای
بســیاری از اعضــای بــدن عملکــرد صحیحــی ندارند.

کافــی انــدام هــا ،پانکراتیــت و عــدم وجــود مــادر زادی
مجــرای وازدفــران اشــاره کــرد .کــه بــه موجــب آن بیــش
از  95درصــد مــردان مبتــا بــه ایــن عارضــه بعلــت فقــدان
مجــرای وازدفــران قــدرت بــاروری را از دســت داده انــد.

درمان
در حــال حاضــر درمانــی بــرای بیمــاری وجــود نــدارد امــا
بــا مشــاوره ژنتیــک میتــوان خانــواده را از تشــخیص اولیــه،
قطعــی و بــه موقــع بیمــاری همــراه بــا درمــان هــای موجــود
آگاه کــرد .در افــراد مبتــا مــی تــوان بــا اســتفاده از آنتــب
بیوتیــک هــا از عفونــت پیشــگیری و بــا تجویــز کورتــون هــا
موجــب کاهــش التهــاب سیســتم تنفســی گشــت .بعــاوه بــا

عالئم
فیبــروز کیســتیک باعــث ضخیــم و چســبنده شــدن
مخــاط  ،مســدود شــدن ریــه هــا و مشــکالت
تنفســی مــی شــود کــه در نهایــت بــه مشــکالتی از
قبیــل عفونــت ریــه و آســیب هــای ریــوی منجــر
مــی شــود .از جملــه عالئــم اصلــی ایــن بیمــاری
در کــودک مبتــا مــی تــوان بــه عفونــت هــای ریــه
همــراه بــا ســرفه ،ناراحتــی هــای تنفســی ،غلیــظ و
چســبنده شــدن ترشــحات ریــه ،کبــد ،لوزالمعــده و
روده ،اســهال ،مدفــوع چــرب و بدبــو ،عــدم رشــد
1. Cystic Fibrosis

اســتفاده از مکمــل هــای ویتامینــی و در مــوارد نــادر پیونــد
ریــه ،طــول عمــر متوســط بیمــاران را از اوایــل کودکــی تــا
حــدود  40 - 30ســالگی افزایــش داد.

ژنتیک و وراثت
ژن عامــل بیمــاری فیبــروز کیســتیک بــر روی کرومــوزوم
 7قــرار دارد و پروتئینــی بــه نــام  1CFTRرا بــا 1480
اســید آمینــه کــد میکنــد کــه یــک پروتئیــن تنظیــم
کننــده تراغشــایی مــی باشــد.
1. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator

ایــن ژن در غشــا ســلول هــای اپــی تلیــال بــه عنــوان
کانــال کلــر عمــل مــی کنــد و فعالیــت آن توســط
 cAMPتنظیــم مــی شــود .بیــش از  1500جهــش
بــرای ژن  CFگــزارش شــده اســت کــه فراوانــی ایــن
جهــش هــا در جمعیــت هــای مختلــف بــه طــور قابــل
توجهــی متفــاوت اســت .شــایع تریــن آنهــا جهــش
 DF 508اســت کــه در حــدود  70درصــد بیمــاران
دیــده مــی شــود و در آن  3جفــت بــاز از اگــزون
 10در ژن  CFTRحــذف شــده کــه ســبب حــذف
اســیدآمینه فنیــل آالنیــن در موقعیــت  508زنجیــره
آمینواســیدی پروتئیــن  CFTRمــی شــود.
بیمــاری سیســتیک فیبروزیــس الگــوی وراثتــی
اتــوزوم مغلــوب دارد بــه ایــن معنــا کــه اگــر پــدر
و مــادر هــر دو ســالم باشــند ،امــا هــر یــک از آنهــا
حامــل یــک ژن معیــوب فیبروزکیســتیک باشــند،
شــانس بــه ارث بــردن هــر دو ژن معیــوب و ابتــا بــه
بیمــاری سیســتیک فیبروزیــس بــرای فرزنــدان در هــر
بــارداری  25درصــد اســت.

