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 نوروژنتيك االنهسهفتمين همايش 
 بخش سخنراني

 سال  10بررسي عوامل ژنتيكي دخيل در ناتواني ذهني در جمعيت ايران در طي 

 
Uآبادي UPح نجم 

1
Pك كهريزي ،P

1
Pف بهجتي،P

1
Pعابديني P، ص 

1
Pف الرتي ،P

1
Pز فتاحي ،P

1
Pسيني P، م ح

1
Pسني P، م مح

1
Pيني هاشمي ،سP

1
Pس ارژنگي ،P

1
Pر جزايري ،P

1
P م ،

Pاوالدنبي 

1
Pآ شاخ  ،P

2
Pه روپرز ،P

2
P. 

 
 .ايران ژنتيك، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، مركز تحقيقات .1
 بخش ژنتيك مولكولي، انستيتو ژنتيك مولكولي ماكس پالنك، برلين، آلمان .2

 

 چكيده
% در هر جمعيت) معلوليت شناخته شده در سطح جهان مشكالت عمده پزشكي و 1-3ترين (با شيوع ناتواني ذهني به عنوان شايع مقدمه:

از هتروژنيتي بااليي از نظر باليني و ژنتيكي برخوردار بوده و اساس  عالوه بر اين، اين بيماري كند.اقتصادي زيادي را به جامعه تحميل مي-اجتماعي
شناخته بوده است. لذا مركز تحقيقات ژنتيك با در نظر گرفتن شيوع باالي اين بيماري در كشور مولكولي اكثر بيماران مبتال به ناتواني ذهني هنوز نا

سال قبل، شروع به انجام مطالعات دقيق در راستاي شناسايي عوامل ژنتيكي ايجادكننده اين بيماري  11هاي تشخيص ژنتيكي آن از و دشواري
 ي جهت پيشگيري از اين بيماري در آينده نزديك به عمل آورد.ثرؤهاي منمود تا بتواند با شناخت اين عوامل،گام

هاي باليني مورد بررسي قرار اند پس از اخذ رضايت نامه و بررسييا بيشتر فرزند مبتال بوده 2خانواده كه داراي  450بيش از  ها:مواد و روش
 يك ارجاع داده شدند. ابتدا براي بررسي عوامل ژنتيكي دخيل از تكنيكهاي مختلف كشور به مركز تحقيقات ژنتهاي مبتال از استانگرفتند. خانواده

homozygosity mapping ،ها وهاي مولكولي اخير از تكنيك توالييابي كل اگزوناما با پيشرفت و آناليز پيوستگي استفاده شد                
exome enrichment عه، استفاده گرديد.هاي مورد مطالبراي بررسي علل ژنتيكي در خانواده 

ژن جديد براي اين بيماري شناسايي شده است كه برخي  70بيش از   لوكوس جديد و 30مورد بررسي، تاكنون بيش از  هاياز بين خانواده نتايج:
تاوردهاي اين مطالعه هاي مسئول آنها از دساند. همچنين چندين سندرم جديد همراه با ژنهاي جديد در بيش از يك خانواده گزارش گرديدهاز ژن

 هاي مورد مطالعه شناسايي شده است.% از خانواده50در بيش از  باشد. در كل تاكنون علت ژنتيكي بيماري ناتواني ذهنيمي
    متنوعي در ساختار و عملكرد مغز دخيل هاي جديد وها داللت بر دخيل بودن ژنژن جديد در اين خانواده 70شناسايي بيش از  گيري:نتيجه

هاي جديد در چند خانواده ديگر اين حاكي از هتروژن بودن دخالت دارند. همچنين شناسايي بعضي از اين ژن باشند كه در بروز ناتواني ذهنيمي
ي مناسبي هاي درگير در ناتواني ذهني بتوانيم يك سيستم  تشخيصباشد. لذا ما انتظار داريم كه با انجام اين مطالعه و شناسايي ژناين بيماري مي
 اندازي نماييم. راهي افراد مبتال به اين بيماري را را جهت شناساي
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