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Abstract
Background and purpose: Microcephaly is reduced head circumference more than two
standard deviation below the mean for the age and sex. Genetic microcephaly disorder is divided into two
categories; isolated and syndromic microcephaly. The incidence of autosomal recessive primary
microcephaly in consanguineous population is more than that in non-consanguineous population. So far,
few studies are conducted on the common genes in microcephaly in Iran. The present study, reveals the
necessity to study, and implementing programs for genetical and clinical prenatal diagnosis.
Materials and methods: In this study, the records of more than 1500 families participating in
genetic counseling (2003-2014 in Ahvaz Welfare Organization) were used. Depending on the type of
disease and drawn pedigree, the frequency of isolated microcephaly was calculated among autosomal
recessive patients. Data was analyzed applying Chi-square test.
Results: Microcephaly and isolated microcephaly were observed in 5.51% and 3.29% of
autosomal recessive patients, respectively. The risk of isolated microcephaly in non-Arab ethnic was 3.56
times more than the risk in Arab ethnic. The risk of isolated microcephaly in double first cousin and first
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cousin offspring was 4.44 times more than the risk of it in the first cousin once removed and other
consanguineous marriages offsprings.
Conclusion: Consultation for risk of isolated microcephaly is more necessary in non-Arab ethnic
and in double first cousin and first cousin offspring.
Keywords: prevalence, microcephaly, autosomal recessive diseases
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چكيده
سابقه و هدف :کاهش دور سر بیش از  2انحراف معیار نسبت به سن و جنس ،میکروسفالی قلمداد مییشیدد اتیل
میکروسفالی ژنلیکی به دو دسله میکروسفالی ایزوله و سندرومی تقسیم میگردد شیدع میکروسفالی اولییه اتیدزوم مولید
در جمعیتهای همخدن بیش تر ازجمعیت غیر همخدن است با وجدد اهمیت میکروسیفالی ،تیاکندن ملالعیان انیدانی بیر
ژنهای رایج میکروسفالی در ایران صدرن نگرفله است این ملالعه ،ضرورن ملالعه ،و ارائه راهکارهای بیالینی و ژنلیکیی
جهت تشخیص پیش از تدلد میکروسفالی را روشنتر میگرداند
مواد و روشها :در این بررسی پرونده ،بیش از  0011تانداده که طی سا های  22-39برای مشاوره به مرکز ژنلییک
بهزیسلی اهداز مراجعه کرده بددند ،ملالعه شد با تدجه به ندع بیماری و شجره رسم شده ،فراوانیی میکروسیفالی ایزولیه در
میان بیماران اتدزوم مولد محاسبه گردید باانجام آزمدن مربع کای ،بررسیهای آماری انجام شد
یافتهها :در  0/00درصد بیماران اتدزوم مولد  ،میکروسفالی و در  9/23درصد بیماران اتدزوم مولید  ،میکروسیفالی
ایزوله مشاهده شد احلما ابل به میکروسفالی ایزوله در قدمیتهای غیرعر  9/05برابر قدمیت عر و احلما تدلد مبل
به میکروسفالی ایزوله در ازدواجهای با نسبت تدیشاوندی درجه دو (عمدزاده و تاله زاده تدأمان یا دوگانیه) و درجیه سیه
(عمدزاده یا تاله زاده) 4/44 ،برابر ازدواجهای با نسبت تدیشاوندی درجه  4به بعد محاسبه شد
استنتاج :مشاوره پیرامدن تلر ابل به میکروسفالی ایزوله بایید در قدمییتهیای غیرعیر نسیبت بیه قدمییت عیر و نییز در
ازدواجهای با نسبت تدیشاوندی درجه دو و سه نسبت به ازدواجهای با نسبت تدیشاوندی درجه اهار به بعد مدنظر قرار گیرد
واژه های کليدی :شیدع ،میکروسفالی ،بیماری¬های اتدزوم مولد
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(حاصل کاهش رشد موز و غیرپیشرونده) و میکروسفالی

رایییج آن بیمییاری ،الگییدی تییدارث بیمییاری سیینجیده و

ثاندیه (حاصل آسیب موزی) تقسییم گیردد فاکلدرهیای

انلخا میگردید بدین ترتیب ،بیماریهیای بیا الگیدی

ژنلیکی و محیلی (مثل مراقبت ناکیافی دوران بیارداری)

تییدارث اتییدزوم مولیید انلخییا و فراوانییی بیمییاران

هیییر دو بیییر میکروسیییفالی مؤثرنییید( )0-2،9بییییشتیییر

میکروسفا با الگیدی تیدارث اتیدزوم مولید در مییان

میکروسفا های اولیهی اتدزوم مولد  )MCPH( 0وزن،

آنهییا محاسییبه گردییید تشییخیص مبییل بییددن افییراد بییه

قد و ظاهر نرما داشیله و آنیالیز کرومیدزومی و اسیکن

میکروسفالی قب ً با تدجه به اندازه دور سیر و مقایسیه بیا

موزی نرما دارند( )3،2شیدع میکروسفالی اولییه از 0/9

اسلاندارد انجام گرفله بدد در تصدیر شماره  0شجره ییک

تییا  001در هییر  011111نفییر بسییله بییه نییدع جمعیییت و

تانداده با این اتیل

رسیم شیده اسیت در محاسیبان،

جمعیتهای همتدن ملویر است  MCPHدر آسیاییهیا

بیماران این شجره سه دتلر و سه پسر در نظر گرفله شد

و عر ها بیشتر از سفیدپدسلان است وقدع میکروسفالی

در این شجره ویژگیهای تدارث اتدزوم مولد به اشم

است(MCPH )00،01،0

میتدرد س س بیا اسیلفاده از نیرم افیزار  SPSSآزمیدن

هلروژنیلی نشان میدهد و تا به حا همراهی  02لدکدس

مربع کای ،برای دو گروه بیمار سندرومی و غیرسندرومی

شییده

انجییام و مبل یییان از نظییر تدزیییع قییدمیلی ،نییدع ازدواج

در جمعیتهای همتدن بیشتر

( )MCPH1-MCPH12بییا اییین اتییل

گییزار

است( )02ژنهای میکروسفالی که حامل مدتاسیدنهیای

تدیشاوندی و جنسیت مقایسه گردیدند

بیماری هسیلند ،بیه ترتییب ،WDR62 ،microcephalin
،STIL ،CENPJ ،ASPM ،CASCS ،CDKSRAP2
،CEP135

،CEP152

،PHC1 ،ZNF335

CDK6

میییباشیید( )9هییدف از اییین بررسییی تعیییین فراوانییی
میکروسییفالی ایزولییه در مییراجعین بییه مرکییز ژنلیییک
بهزیسلی اهداز در سا های  22-39و ارتباط آن با برتی
عدامل دیگر است با تعیین فراوانی این بیماران ضرورن
ملالعه و سرمایهگااری بر این بیماری مشخص میگردد
تصویر شماره  :1شجره یک تانداده با اتل

میکروسفالی

مواد و روش ها
سا های  ،22-39برای مشاوره ژنلیک به مرکیز ژنلییک

پییس از ملالعییه بیییش از  0011پرونییده ،در میییان

بهزیسلی اهداز مراجعه کیرده بددنید ،بررسیی شیدند در

ازدواجهای فامیلی ،تعداد  0651بیمار با الگیدی تیدارث

این ملالعیه بیمیاریهیای مخللیف ناشیی از ازدواجهیای

اتدزوم مولد ( )Autosomal Recessive-ARبه دست

فامیلی بررسی شید در ابلیدا بیا تدجیه بیه نیدع بیمیاری،

آمد که  36نفیر میکروسیفا بددنید (جیدو شیماره )0

الگدهای تدارث رایج آن بیماری بررسی مییشید ،بنیابراین

فراوانییی بیمییاران میکروسییفالی  0/00درصیید و فراوانییی

احلما تعدادی از الگدها مث ً هلندریک یا میلدکنیدریایی

مبل یان به میکروسفالی ایزوله  9/ 23درصد بیماران اتیدزوم

با تدجه به ندع بیماری رد مییگردیید سی س بیا

مولد محاسبه شد محاسبان آماری ارتباطی میان جنسیت

و یا

تدجه به شجره تاندادگی رسم شیده ،از مییان الگدهیای

و ندع بیماری (ایزوله یا سندرومی) را نشان نداد

1. Autosomal recessive primary microcephaly
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در این ملالعه،پرونده بیش از  0011تانداده کیه در

یافته ها و بحث

ميكروسفالي ارثي در بيماریهای اتوزوم مغلوب ناشي از ازدواجهای فاميلي

جدول شماره  :1جدو فراوانی بیماران میکروسفالی
بیمارانمیکروسفا
جنس

دتلر

جدول شماره  :3جدو نسبت های تدیشاوندی والدین بیماران
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*در محاسبان مربدط به  ORقدمیت عر مرجع در نظر گرفله شده است

ایزوله

نسبت فامیلی

سندرومیک

تدیشاوندی درجه  2و 9

99

06

تدیشاوندی درجه  4به بعد

6

05
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5

جمع بیماران میکروسفالی

02

93

سلح
معنی داری

1/110

*OR

4/44

*در محاسبان مربدط به  ORتدیشاوندی درجه  4به بعد مرجع در نظر گرفله شده است
** در این محاسبان بیماران باقدمیت نامشخص یا نسبت تدیشاوندی نامعین والدین حاف گردیدند

در جیییدو شیییماره  2محاسیییبه نسیییبت شیییانس
مقایسییه قدمیییت مبل یییان ،احلمییا ابییل بییه بیمییاری

تدیشاوندی بروز بدریخلیهای مادرزادی و بیماریهای

میکروسفالی ایزوله در قدمیتهای غیرعیر  9/05برابیر

دیگری مانند ناشندایی و عقب افلادگی ذهنی کیه بعیدها

احلمییا ابییل در قدمیییت عییر نشییان داد در ملالعییه

بییروز تداهیید کییرد ،افییزایش مییییابیید( )04-29بییروز

فروغمند و همکاران نیز فراوانی مبل یان به ناشیندایی در

بدریخلیهای میادرزادی در فرزنیدان حاصیل از ازدواج

افراد غیرعیر نسیبت بیه مبل ییان عیر قابیل تدجیه و

تدیشاوندی درجه سه در مقایسه بیا فرزنیدان حاصیل از

فراوانی اغلب انداع ازدواجهای تدیشاوندی در جمعیت

ازدواج غیرتدیشییاوند تییا دو برابییر افییزایش دارد تقریبیاً

غیرعر بییشتیر از عیر اسیت( )09بیه نظیر مییرسید

همه این افزایشها به همدزیگدن شدن در بیمیاریهیای

همانطدرکه برتی بیماریها هم ادن تایساکس ،گاشیر

مولیید اتییدزومی نسییبت داده میییشییدد اییین یافلییه بییا

و نییایمن -پیییک در بییین یهددیییان اشییکنازی رایییجتییر

مشاهدان اولیه  Garrodکام ً سازگار اسیت( )24یعنیی

است( ،)04برتیی بیمیاریهیای اتیدزوم نهفلیه هیم ایدن

ازدواج با تدیشاوند درجیه سیه مدجیب مییشیدد ییک

میکروسییفالی ایزولییه بییه تییاطر فراوانییی ازدواجهییای

صفت کمیا

و معمدالً مولید ماننید آلکیاپلدندری بیا

تدیشاوندی در قدمیتهای غیر عر تدزسلان شایعتیر

بیش ترین احلما تدد را نشیان دهید( )04میکروسیفالی

باشد در جدو شماره  9نیز بیماران ایزوله و سیندرومی

اولیه اتدزوم مولد نیز با ییک الگیدی اتیدزوم مولید

از نظر تدزیع نسبت تدیشاوندی والیدین بیا هیم مقایسیه

که در آن هر دو ک ی ژن در هیر سیلد مدتاسییدنهیا را

شدند محاسبه نسبت شانسنشان داد احلما تدلید فرزنید

دارنیید ،بییه ارث میییرسیید اییین بیمییاران یییک ک ییی ژن

مبیل بیه میکروسیفالی ایزولیه در ازدواجهیای بیا نسییبت

مدتاسیییدن یافلییه را از هییر والیید بییه ارث میییبرنیید()9

تدیشاوندی درجه دو 0و سه 4/44،2برابیر احلمیا تدلید

همانطدر که مییدانییم در تدیشیاوندی درجیه دوم 20

فرزند مبل به آن در ازدواجهای با نسیبت تدیشیاوندی

درصد ژنهای افراد و در تدیشاوندی درجه سیدم 02/0

درجه  4به بعد است

درصد ژنهای افراد مشلرک است ،امیا در تدیشیاوندی

جدول شماره  :2جدو قدمیت بیماران ایزوله و سندرومی.

درجه اهارم  5/20درصد ژنهای افیراد و در تدیشیاوندی
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*در محاسبان مربدط به  ORقدمیت عر مرجع در نظر گرفله شده است
** در این محاسبان بیماران باقدمیت نامشخص یا نسبت تدیشاوندی نامعین والدین حاف گردیدند

1- double first cousin
2- first cousin
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درجه پنجم  9درصد ژنهای افیراد مشیلرک اسیت(،)04

بنابراین با تدجیه بیه درصید بیاالتر ژنهیای مشیلرک در
نسبت فامیلی نزدیکتر ،احلما همسان بیه ارث رسییدن
آللها و در نلیجه همدزیگیدن شیدن آلیلهیا و تیالص
شییدن ژنهییا در زادههییای اییین تدیشییاوندان بیییشتییر
میشیدند و بنیابراین ابیل ی بییشتیر فرزنیدان آنهیا بیه

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 431اسفند 4311

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

) )Odd Ratio-ORبا فاصیله اطمینیان  30درصید جهیت

بر اسیاس ملالعیان ،در بیین زادههیای ازدواجهیای
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است پس میتدان گفت مشاوره پیرامیدن میکروسیفالی

بیماریهای مولد همایدن میکروسیفالی میدرد انلظیار

ایزوله در ازدواجهیای غییر عیر و نییز در ازدواجهیای

 غالیب مبل ییان بیه،است در مییان ازدواجهیای فیامیلی

 ضیرورن بییشتیری دارد و،فامیلی با نسبت نزدییکتیر

 در فرزنیدان ازدواجهیای فیامیلی بیا،میکروسفالی ایزوله

پییژوهشهییای بییالینی و ژنلیکییی بیییشتییر در اییین زمینییه

نسبت تدیشاوندی درجه دو و سه دیده میشد همانین

ضروری است تا راههای تشخیص پیش از تدلد ملناسیب

با مقایسه گروه عر و غیرعر مشخص شد که شانس

با جامعه ایرانی پیشنهاد گردد

ابل به میکروسفالی ایزوله در گروه غییر عیر بییشتیر
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