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Abstract
Background and Aims: Turner's syndrome is one of the relatively common chromosomal disorders
characterized by the absence of all or part of one sex chromosome, with a prevalence of near one
in 2500 live birth females. Most typical clinical characteristics of this syndrome include primary
amenorrhea, hypogonadism, short stature, digital anomalies, and low hair line at the back of the
neck. A large number of affected individuals have a 45,X monosomy; nevertheless, other structural
abnormalities of X chromosome or 45,X with cell line mosaicism can also fulfill the criteria. In the
current study we report two turner affected patients with dicentric X making an attempt to explain
their phenotypes associated with deleted areas.
The case report: The first case was a -13year old female who had edema and lymphoma during
infancy. As she grew up, other symptoms of Turner’s syndrome such as short stature, broad shoulders,
widely spaced nipples, short metacarpals, small womb, premature ovarian, and higher levels of FSH,
LH, and prolactin were apparent. The second patient was a 12 year-old girl without obvious Turner’s
syndrome in her infancy, but during her puberty, she showed short stature, short neck, broad chest,
normal womb, premature ovarian, normal LH, and increased levels of FSH and prolactin.
Results and discussion: The results of G-banding karyotyping depicted that the first patient had
46,X,dic(X) and she was monosomy for short arm of X chromosome, while the second patient was
mosaic 45,X(60%)/ 46,X,dicX(40%). Considering the areas which have been deleted and also
heterogenic phenotypes of each patient, roles of every involved gene in that regains have been
regarded. With this regard for the exact detection of deleted areas, fluorescence in situ hybridization
(FISH) is recommended. Also, carrier detection of parents with a history of affected child for
assessing chromosomal abnormalities with the aim of preventing further affected child during their
conception is suggested.
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چكيده:
سابقه و هدف :سندرم ترنر یکی از ناهنجاری های کروموزومی نسبتا شایع است که به دلیل فقدان کاملی یا بخشی از کروموزوم جنسی بروز کرده و
ه :در هر  2500تولد زنده مونث را به خود اختصاص می دهد .خصوصیات کلینیکی معمول این سندرم شامل آمنوره اولیه ،هیپوگنادیسم ،کوتاهی
چكيدیک
حدود
قد ،ناهنجاری های دیجتال و خط رویش کوتاه در پشت گردن است .بیشرت افراد مبتال دارای مونوزومی  X,45بوده ،با این حال دیگر ناهنجاری های
ساختاری کروموزوم  Xیا  X,45موزائیک نیز می تواند منجر به بیامری شود .در این مطالعه حارض دو مورد بیامر مبتال به سندرم ترنر با کرموزوم دیسنرتیک
 Xگزارش ،و خصوصیات فنوتیپی آنها با در نظر گرفنت نواحی حذف شده مورد بررسی قرار می گیرد.
معرفی موارد :مورد اول دخرت  31ساله با ادم دست و پا و لنفوم جزئی در دوران طفولیت بود که با افزایش سن سایر عالئم مربوط به سندرم ترنر همچون
کوتاهی قد ،شانه های پهن ،نوک سینه های فاصله دار و متاکارپس های کوتاه ،رحم کوچک ،تخمدان های تکامل نیافته و سطح  FSHو  LHو پروالکتین
باال را نشان داد .بیامر دوم دخرت  21ساله فاقد عالئم خاص در بدو تولد بود ولی در زمان بلوغ عالمئی چون قد کوتاه ،گردن کوتاه ،سینه پهن ،رحم نرمال،
تخمدان تکامل نیافته FSH ،و پروالکتین باال و همچنین  LHنرمال را نشان داد.
نتیجه گیری و توصیه ها :نتایج کاریوتایپ خون محیطی با روش باندینگ  Gمشخص کرد که بیامر اول دارای) 46,X,dic(Xو نسبت به بازوی کوتاه
کرموزوم  Xمونوزومی بود در حالی که بیامر دوم دارای کرموزوم  Xدیسنرتیک به صورت موزائیک ) 45,X(60%)/46,X,dicX(40%بود .با در نظر گرفنت
نواحی حذفی فنوتیپ ظاهر شده در دو مورد نادر که هر کدام به صورت هرتوژن بروز می دادند به نقش و اثر ژن های موجود در نواحی حذفی مرتبط
دانسته شد .با این حال برای شناسایی دقیق نقاط حذف شده تکنیک هیربید سازی فلوئورسانت درجا ( )FISHتوصیه می شود ،همچنین بررسی حامل بودن
والدین با سابقه فرزند ترنر برای ناهنجاری های کرموزومی در جهت پیشگیری از تولد فرزند مبتال در حاملگی های بعدی پیشنهاد می گردد.
واژگانكلیدی :سندرم ترنر ،مونوزومی ،موزائیسم
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مقدمه
سﻨدرم ترنر ) (Turner Syndromeشایعتریﻦ اﺧتالل کروموزومی ﺟﻨﺴی در زنان
است که  1در  2500تولد زنده را شامﻞ می شود ) .(1ایﻦ سﻨدرم به دلیﻞ مونوزومی
کروموزوم ﺟﻨﺴی  Xکه می تواند به ﺻورت کامﻞ یا ﺟزﺋی باشد ،رخ دﻫد و بﺴته به
میزان ژن ﻫای درگیر عالﺋم متﻔاوتی در افراد ایﺠاد می کﻨد (3 ,2).
ﺣدود نیﻤی از افراد مبتال به سﻨدرم ترنر آنﺌوپلوﺋید بوده و نیﻤی دیگر ناﻫﻨﺠاری
ساﺧتاری  Xو یا ترکیبی از ناﻫﻨﺠاری ساﺧتاری و عددی ،به ﺻورت کامﻞ یا موزاییک
دارند .ناﻫﻨﺠاری ﻫای ساﺧتاری ،اﻏلﺐ با شکﺴت ﻫای کروموزوم و عدم تعادل
مﺤتوای ژنی کروموزوم  Xﻫﻤراه ﻫﺴتﻨد ).(5 ,4
اﻏلﺐ ﺟﻨیﻦ ﻫای مبتال به ایﻦ سﻨدرم ﻗبﻞ از تولد سقﻂ شده و افراد متولد شده معﻤو ًﻻ

در دوران بلوغ و در مواردی ﻗبﻞ از آن عالﺋم بالیﻨی مشﺨﺼی ﻫﻤﭽون کوتاﻫی ﻗد،
نارسایی تﺨﻤدان ،عدم بروز ﺧﺼوﺻیات ﺟﻨﺴی ﺛانویه ،ناباروری و سایر موارد ﺟﺴﻤی
را بروز می دﻫﻨد .از عالیم ﺟﺴﻤی بیﻤاران مبتال به ایﻦ سﻨدرم می توان به نارسایی
ﻫای ﻗلبی-عروﻗی مانﻨد انﺴداد آﺋورت ،دفورمیتی کلیه به شکﻞ نعﻞ اسبی ،ناﻫﻨﺠاری
ﻫای اسکلتی ﻫﻤﭽون متاکارپال ) (Metacarpalsکوتاه ،بیرون ﺧﻤیدگی ساعد،
مادﻻنﮓ ) (Madelungدفورمیتی در مﭻ دست ،گردن کوتاه ،مشکالت مربوط به
بافت نرم ناشی از انﺴداد لﻨﻔاوی مﺜﻞ پرده گردنی)گردن مشبک( ،ﺧﻂ رویﺶ موی
پاییﻦ پشت سر ،اِدِم لﻨﻔاوی اندامﻫا ،پوست زاﺋد ،دیﺴﭙالزی ناﺧﻦ و ناﻫﻨﺠاری ﻫای
متﻔاوتی مانﻨد ﺧال ﻫای رنگی متعدد اشاره کرد .ﻻزم به ذکر است ،ایﻦ بیﻤاری می
تواند با مشکالت روانشﻨاﺧتی و عوارض دیگری مانﻨد اﺧتالﻻت متابولیک و ﻏدد
درون ریز نیز ﻫﻤراه باشد ).(8-6

 / 94پرویﻦ ﺣکیﻤی و ﻫﻤکاران

بررسی ﻫﻤبﺴتگی ﻫای ژنوتیﭗ-فﻨوتیﭗ در ایﻦ بیﻤاران نشان می دﻫد که فﻨوتیﭗ
کامﻞ ایﻦ بیﻤاری اﻏلﺐ در بیﻤاران با کاریوتایﭗ ﻏیرموزاییک مشاﻫده شده ودر
بیﻤاران با بازآرایی ﻫای کروموزوم  Xمی توانﻨد فﻨوتیﭗ کامﻞ یا ﺟزﺋی ترنررا نشان
دﻫﻨد .با ایﻦ ﺣال ،به دلیﻞ ﻏیرفعال بودن ترﺟیﺤی  Xﻏیر ﻃبیعی ،ناﻫﻨﺠاری ﻫای
مرتبﻂ با نوع موزاﺋیک به ﻃور کلی تﺤﻤﻞ شده و می تواند ﺣداﻗﻞ تا ﺣدودی مﻨﺠر
به فﻨوتیﭗ شود ).(11-9
ﺣذف یا اضافه شدن بازوی کوتاه یا بلﻨد ،ایزوکروموزوم بازوی بلﻨد ،کروموزوم
ایزودیﺴانتریک و ناﻫﻨﺠاری ﻫای پیﭽیده با ترکیبی از ﺣذف و یا اضافه شدگی،
وارونگی ﻫا ،ﺣلقه ﻫا و ﺟابﺠایی ﻫا از ﺟﻤله ناﻫﻨﺠاری ﻫای ساﺧتاری کروموزومی
 Xدر ترنر می باشد ) .(12وﻗوع ﺟابه ﺟایی که در آن یک کرموزم  xدرگیر باشد و یا
ﺟابﺠایی بیﻦ دو کروموزوم  Xوﻗایﻊ نادری ﻫﺴتﻨد .کاریوتایﭗ ایﻦ بیﻤاران به ﺻورت
) 46,X,dic(Xیا ) 45,X/46, X, dic(Xمی باشد .ﻫﻨگام وﻗوع ﺟابه ﺟایی بیﻦ دو
کروموزوم ، Xاﻏلﺐ مﻀاعﻒ شدگی کﻞ کروموزوم  Xﻫﻤراه با ﺣذف بﺨشی از بازوی
کوتاه و یا بلﻨد در نقطه شکﺴت و بﺴت رخ می دﻫد .ﭼﻨیﻦ مﻀاعﻒ شدگی یا ﺣذف
مواد کروموزومی  Xمﻨﺠر به ﻗرارگیری ﻏیر ﻃبیعی ژنﻬا ،مونوزومی برای یک ﻗﺴﻤت
از  Xو تریزومی برای ﻗﺴﻤت دیگر می شود .ﻃیﻒ فﻨوتیﭗ ایﻦ تﻐییر کروموزومی از
تﻨبلی تﺨﻤدان تا ﻇﻬور اﻏلﺐ عالﺋم شدید سﻨدرم ترنر متﻐیر است ).(14 ,13
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شکﻞ اول :کاریوتایﭗ مربوط به بیﻤار اول ) .46,X,dic(Xﻫﻤانطور که در شکﻞ
مربوط به کرموزوم ﻫای  Xمشاﻫده می شود ،مونوزومی بازوی کوتاه کرموزوم
 Xکامال مشﻬود است.

شکﻞ دوم :کاریوتایﭗ مربوط به بیﻤار دوم). 45, X(60%)/46, X,dicX(40%
ایﻦ بیﻤار نیز به ﺻورت موزاﺋیک ترکیبی از سلول ﻫای ﺣاوی یک کرموزوم X
)تﺼویر باﻻ( و ایزودیﺴﻨتریک ) Xتﺼویر پاییﻦ( است.
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معرفی موارد
بیﻤار دﺧتر  13ساله که برای ارزیابی فقدان ﺧﺼوﺻیات ﺛانویه ﺟﻨﺴی )آمﻨوره
و عدم تکامﻞ پﺴتان( به مرکز ژنتیک بیﻤارستان کودکان تبریزارﺟاع داده شد.
زمان تولد ،بیﻤار ادم دست و پا داشته و تﻨﻬا یافته ﻏیرﻃبیعی لﻨﻔوم ﺟزﺋی در اوایﻞ
شیرﺧوارگی بوده است .ﻗد بیﻤار  118سانتی متر ،وزن  19,5کیلوگرم و شاﺧﺺ
توده بدنی  14بود .بررسی ﻫای کلیﻨیکی اولیه موی کم ،شانه ﻫای پﻬﻦ ،نوك
سیﻨه ﻫای فاﺻله دار و متاکارپﺲ ﻫای کوتاه نشان داد .سونوگرافی بیﻤار رﺣم
کوﭼکتر از ﺣد ﻃبیعی ،عدم تکامﻞ دو ﻃرفه تﺨﻤدان را نﻤایان کرد .در ایﻦ بیﻤار
سطﺢ  FSHو  LHو پروﻻکتیﻦ افزایﺶ یافته بود و بیﻤار مبتال به ﻫیﭙوتیروﺋیﺴم
بود.
بیﻤار دوم دﺧتری  12ساله ﺣاﺻﻞ ازدواج ﺧویشاوندی و فاﻗد عالﺋم سﻨدرم ترنر در
بدو تولد بود .در ﻫﻨگام ارﺟاع به ایﻦ مرکز  117سانتی متر ﻗد و  26کیلوگرم وزن
داشته که شاﺧﺺ وزن بدنی  18,9را شامﻞ می شود .ایﻦ بیﻤار دارای ﻗد کوتاه،
گردن کوتاه و موی کم پشت بوده و سیﻨه پﻬﻦ بود به ﻃوری که نوك سیﻨه ﻫا
به ﺻورت معکوس از ﻫم فﺼله داشت .تﺴت ﻫای کلیﻨیکی  FSHو پروﻻکتیﻦ
باﻻ و ﻫﻤﭽﻨیﻦ  LHنرمال را نشان داد و تﺴت عﻤلکرد تیروﺋید وی نرمال بود.
سونوگرافی نواﺣی شکم رﺣم ﻃبیعی و تﺨﻤدان ﻫای تکامﻞ نیافته را نﻤایان کرد.
ابتدا  5تا  10سی سی ﺧون مﺤیطی ﻫﭙاریﻨه از بیﻤار تﻬیﻬو با استﻔاده از 4سی
سی مﺤیﻂ کشت  1 ،1640-RPMIسی سی سرم ﺟﻨیﻦ گاو 100 ،میکرولیتر پﻨی
سیلیﻦ-استرپتومایﺴیﻦ و 100میکرولیتر ال گلوتامیﻦ نﻤونه ﺧون مورد نﻈر در لوله
ﻫای  15میلی لیتر کشت داده شد .بعد از مدت  76ساعت نگﻬداری نﻤونه مورد
نﻈر در انکوباتور  Memmertمﺤﺼول برداری با 100میکرولیتر کلﺴﻤاید آﻏاز و
بعد از  45دﻗیقه با اضافه کردن مﺤلول ﻫیﭙوتون ) ،(KCLسانتریﻔیوژ به مدت 10
دﻗیقه با دور ) 1000شرکت آرمان ﻃﺐ ایرانیان( ونﻬایتا با اضافه کردن فیکﺴاتیو
)اسیداستیک  :1متانول  (3و سانتریﻔیوژ مﺠدد پایان پذیرفت.در مراﺣﻞ بعد تﻬیه
ﻻم و رنﮓ آمیزی با گیﻤﺴا با استﻔاده از تریﭙﺴیﻦ )روش  Gبااندیﻨﮓ( انﺠام
گرفت .در نﻬایت کاریوتایﭗ تﻬیه شده مورد آنالیز و عکﺲ برداری با میکرسکوپ
نوری  Nikonو نرم افزار  Argenitﻗرار گرفت.
بحث
یافته ﻫای کلیﻨیکی ،رادیولوژی و آزمایشگاﻫی در رابطه با بیﻤاران مورد
مطالعه ،عالﺋم معﻤول در سﻨدرم ترنر را نﻤایان کرد .برای تایید سﻨدرم ترنر
نیاز به انﺠام آزمایشﻬای ژنتیکی با ﻫدف بررسی ناﻫﻨﺠاری ﻫای تعدادی و
ساﺧتاری کروموزوم ﻫای مربوط بود که در ایﻨﺠا نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از تﺠزیه و
تﺤلیﻞ  50سلول متافازی وﺟود ناﻫﻨﺠاری کروموزومی نادر ) 46,X,dic(Xدر

بیﻤار اول و موزاﺋیک ) 45, X(60%)/46,X,dicX(40%را تایید کرد که نﻤونه
ﻻم ﻫای متافازی در شکﻞ  1و  2به نﻤایﺶ درآمده است .ایﻦ نتیﺠه تایید
کﻨﻨده تشﺨیﺺ ﻫای اولیه کلیﻨیکی در افرد مورد بررسی بود .
وﺟود کروموزم ایزودیﺴﻨتریک Xدر کاریوتایﭗ انﺴانی بﺴیار نادر است .
شکﻞ گیری ایﻦ نوع از کروموزوم ﻫا اﺣتﻤاﻻ پﺲ از شکﺴت و از دست دادن
یک ﻗطعه آسﻨتریک  Xو به دنبال آن ﻫﻤﺠوشی انتﻬا به انتﻬای کروماتیدﻫا
اتﻔاق افتاده و یا می تواند نتیﺠه شکﺴت و بازارایی مﺠدد بیﻦ دو کروموزوم
 Xیا یک کراس اور در یک ﺣلقه وارونگی پریﺴﻨتریک در ﻃول اولیﻦ تقﺴیم
میوز در نﺴﻞ ﻗبلی باشد .
X
در مطالعه ﺣاضر دو مورد بیﻤار مبتال به سﻨدروم ترنر ﺣامﻞ کروموزوم دی
سﻨتریک که یکی از آنﻬا ) 46,X,dic(Xو مونوزومی بازوی کوتاه کرموزوم
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 Xرا داشت در ﺻورتی که بیﻤار دوم موزاﺋیک و ترکیبی از سلول ﻫای فاﻗد
کرموزوم  (X ,45 ) Xو  Xدیﺴﻨتریک داشت .
سﻨدرم ترنر با یک رده سلولی ﺧالﺺ  X,45که به عﻨوان سﻨدرم ﻫیﭙوپالزی
تﺨﻤدان مادرزادی نیز شﻨاﺧته می شود موﺟﺐ تﻈاﻫرات بالیﻨی شامﻞ
اﺧتالﻻت رشد  ،ناﻫﻨﺠاریﻬای سیﺴتم تولید مﺜﻞ  ،ناﻫﻨﺠاریﻬای ﻗلبی عروﻗی
و بیﻤاریﻬای ﺧودایﻤﻨی می شود .با توﺟه به ﻃیﻒ گﺴترده ای از عالیم
تﺼور میشود که ﭼﻨدیﻦ ژن کروموزوم ایکﺲ مﻤکﻦ است در بروز سﻨدرم
ترنر نقﺶ داشته باشﻨد .از ﻃرفی مطالعات نشان داده اند بازآرایی ﻫای
کروموزومی مربوط به کروموزوم  Xبﺴته به ژن ﻫای درگیر عالﺋم فﻨوتیﭙی
مﺨتلﻔی را در بیﻤاران مبتال سبﺐ می شوند .مﺜال بیﻤاران دارای کروموزوم
ایزودیﺴﻨتریک  Xبا ﺣذف  Xqمی تواند از نﻈر فﻨوتیﭙی بﺴیار متﻔاوتر از
بیﻤاران با ایزودیﺴﻨتریک  Xبا ﺣذف  Xpباشﻨد و در عیﻦ ﺣال ﻃیﻔی از عالﺋم
مﺨتلﻒ مربوط به ﺣذفﻬای  Xو سﻨدرم ترنر را نشان دﻫﻨد ) .(15 ,12
بیشتر زنان با ﺣذف  Xpﺻرفﻨﻈر از عﻤلکرد تﺨﻤدان ،مﺜﻞ دو بیﻤار گزارش
شده در مطالعه ﺣاضر کوتاه ﻗامت ﻫﺴتﻨد و از ایﻦ فرضیه که ژنﻬای تعییﻦ
کﻨﻨده دیگری می توانﻨد در ایﻦ مﻨاﻃﻖ تاﺛیرگذار باشد ﺣﻤایت می کﻨد .مبﻨای
ژنتیکی دﻗیﻖ سﻨدرم ترنر مشﺨﺺ نیﺴت اما به نﻈر میرسد که ﺣذف ) Xpیا
از دست دادن  (Yبرای ایﺠاد فﻨوتیﭗ کامﻞ کافی باشد )  .(16کوتاﻫی ﻗد که
در ﻫر دو بیﻤار ما مشاﻫده شده و ﻫﻤﭽﻨیﻦ ناﻫﻨﺠاریﻬای استﺨوانی اﺣتﻤاﻻ
ناشی از ﺣذف یک آلﻞ  SHOXباشد که یک فاکتور رونویﺴی در Xp 22
است .ایﻦ ژن اساسا در سلولﻬای استﺨوانی بیان می شود .ژن )،(SHOX
که در مﻨطقه اتوزومی کاذب  Xpﻗرار دارد ،مﺴﺌول بﺴیاری از عالیم )ویﮋگی
ﻫای اسکلتی( ناشی از سﻨدرم ترنر نﻈیر کوتاﻫی ﻗد است .بﻨابرایﻦ ،ﺣتی اگر
فردی دو کروموزوم ایکﺲ داشته باشد فقدان یکی از دو آلﻞ ژن مذکور مﻨﺠر
به کوتاﻫی ﻗد و تﻐییر اسکلتی معﻤول در ترنر می شود ) .(18 ,17
ادم مادرزادی دست و پا و گردن )در بیﺶ از  %60بیﻤاران( یک شاﺧﺺ
تشﺨیﺼی مشترك و کلیدی زمان تولد است .اکﺜر بیﻤاران در بدو تولد مبتال
به لﻨﻒ ادم  4اندام )تورم مﺤدود به پاﻫا و دست ﻫا بدون ورم ﺻورت یا

:منـا بع

1.Gravholt CH, Andersen NH, Conway GS, Dekkers OM, Geffner
ME, Klein KO, et al. Clinical practice guidelines for the care of girls
and women with Turner syndrome: proceedings from the 2016 Cincinnati International Turner Syndrome Meeting. European journal of
endocrinology. 2017;177(3):G1-G70.
2.Ibarra-Ramírez M, Martínez-de-Villarreal LE. Clinical and
genetic aspects of Turner’s syndrome. Medicina universitaria.
2016;18(70):42-8.
3.Gravholt CH, Viuff MH, Brun S, Stochholm K, Andersen NH.
Turner syndrome: mechanisms and management. Nature Reviews
Endocrinology. 2019;15(10):601-14.
4.Armstrong JM, Malhotra NR, Lau GA. Seminoma In A Young Phenotypic Female With Turner Syndrome 45, XO/46, XY Mosaicism:
A Case Report With Review Of The Literature. Urology. 2020.
5.Domozhirov AY, Mazzilli JL, Wetsel RA, Zsigmond EM. Generation of CDMLe012-A-1 cells: A pluripotent human embryonic stem cell model of Turner’s syndrome. Stem cell research.
2019;39:101508.
6.Folsom LJ, Slaven JE, Nabhan ZM, Eugster EA. Characterization
of spontaneous and induced puberty in girls with Turner syndrome.
Endocrine Practice. 2017;23(7):768-74.
7.Tuke MA, Ruth KS, Wood AR, Beaumont RN, Tyrrell J, Jones SE,
et al. Mosaic Turner syndrome shows reduced penetrance in an adult
population study. Genetics in Medicine. 2019;21(4):877-86.
8.Wu H-H, Li H, editors. Karyotype classification, clinical manifesدور  ،45شماره  ،1400 ،2صفحات  92ات 96

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-08

tations and outcome in 124 Turner Syndrome patients in China.
Annales d’endocrinologie; 2019: Elsevier.
9.KADAKOL GS, BULAGOUDA RS, HADIMANI G, PATIL
SV. CLINICAL AND CYTOLOGICAL STUDY ON TURNER
SYNDROME. Asian J Pharm Clin Res. 2017;10(4):3-5.
10.Noordman I, Duijnhouwer A, Kapusta L, Kempers M, Roeleveld N, Schokking M, et al. Phenotype in girls and women
with Turner syndrome: Association between dysmorphic features, karyotype and cardio-aortic malformations. European
journal of medical genetics. 2018;61(6):301-6.
11.Teague EK. Variant Karyotypes of Turner Syndrome: A Genotype/Phenotype Correlation Study: The University of Oklahoma
Health Sciences Center; 2018.
12.Chadwick BP. Characterization of chromatin at structurally
abnormal inactive X chromosomes reveals potential evidence
of a rare hybrid active and inactive isodicentric X chromosome.
Chromosome Research. 2019:1-15.
13.Si YM, Dong Y, Wang W, Qi KY, Wang X. Hypospadias in
)a male infant with an unusual mosaic 45, X/46, X, psu idic (Y
(p11. 32)/46, XY and haploinsufficiency of SHOX: A case report.
Molecular medicine reports. 2017;16(1):201-7.
14.Ekici C, Esener Z, Korkmaz S, Saltürk N, Yüksel S, Koç A. A
Rare Mosaic Karyotype of 45, X/46, X, psu idic (Y)(p11. 32)/46,
XY with SHOX Haploinsufficiency, External Male Genitalia,
and Short Stature. Sexual Development. 2019;13(1):41-6.
15.Melaragno MI, Fakih LM, Cernach MC, Maccagnan P. Isodicentric X chromosome and mosaicism: report on two cases of

دستگاه تﻨاسلی( ﻫﺴتﻨد که اگرﭼه اﻏلﺐ در اوایﻞ کودکی برﻃرف می شود
اما بعدا مکرر عود می کﻨد .تﺼور می شود ژنﻬای ایﺠادکﻨﻨده ایﻦ فﻨوتیﭗ در
سﻨدرم ترنر به دلیﻞ کﻤبود فعالیت یک ژن لﻨﻔوژنیک در ناﺣیه  Xp11,4و
 Yp11,2ﻏیر از ژن  SHOXکه از ﻏیر فعال شدن ایکﺲ فرار می کﻨد ناشی
شود .با در نﻈر گرفتﻦ ایﻦ موضوع که بیﻤار شﻤار یک نﺴبت به بازوی کوتاه
کرموزوم  Xمونوزومی داشت ،در بدو تولد ادم دست و پا داشته و لﻨﻔوم ﺟزﺋی
داشته که اﺣتﻤاﻻ مر بوط به ﺣذف ژن ﻫای مذکور در بازوی کوتاه کرموزوم
 Xاست )  .(20 ,19در ﺻورتی که بیﻤار دوم که ﺣالت موزاﺋیک داشت در
ﻫﻨگام تولد عالﺋم ادم را نشان نداد که ایﻦ موضوع نشان میدﻫد عالوه بر ژن
ﻫای مذکور ،ژن ﻫای دیگری نیز در بروز ادم دﺧالت دارند که در بیﻤار دوم
دﭼار تﻐییر نشده است .اگر ﭼه اﺛبات ایﻦ موضوع نیازمﻨد شﻨاسایی دﻗیﻖ نقاط
ﺣذف شده ،ژن ﻫای مربوﻃه و مطالعات مولکولی است
عالوه بر موارد فوق نارسایی ﻫای تﺨﻤدان در ﻫر دو بیﻤار مشاﻫده شده که
ﺣذفﻬای دربرگیرنده بﺨشی از  Xp11می توند مﻨﺠر به نارسایی تﺨﻤدان
در ﺣدود نیﻤی از بیﻤاران شود ،اگرﭼه ﺣذفﻬای دیﺴتال مانﻨد  Xp21معﻤوﻻ
فﻨوتیﭗ مالیم تری را نشان می دﻫﻨد )  .(22 ,21ﺣذف بازوی بلﻨد ) (Xqبه
دلیﻞ از دست رفتﻦ ژن نارسایی تﺨﻤدان زودرس ) ،(POFباعﺚ نارسایی
اولیه یا ﺛانویه تﺨﻤدان می شود )  .(24 ,23مشابه ﺣذف  ،Xpعالیم ناشی از
ﺣذف ناﺣیه پروگزیﻤال  (Xq(Xq13معﻤوﻻ شدیدتر بوده و ایﻦ بیﻤاران دﭼار
عدم توسعه پﺴتان ،آمﻨوره اولیه و نارسایی ﻏدد ﺟﻨﺴی می شوند ) .(26 ,25
با در نﻈر گرفتﻦ ایﻦ موضوع که تشﺨیﺺ ایزودیﺴﻨتریک  Xدر بیﻤاران
مورد مطالعه توسﻂ روش  Gبﻨدیﮓ ﺻورت گرفته ،برای تشﺨیﺺ دﻗیﻖ
نواﺣی ﺣذف به مﻨﻈور شﻨاسایی ژن ﻫای درگیر انﺠام تکﻨیک ﻫیبریدازیﺴیون
) (FISHدر مطالعات آتی مد نﻈر ﻗرار گرفته است .با توﺟه به نتایﺞ ایﻦ
مطالعه ،در والدیﻦ بﭽه ﻫای مبتال به سﻨدرم ترنر ﺟﻬت مشﺨﺺ کردن ﺣامﻞ
بودن برای ناﻫﻨﺠاری ﻫای کرموزوم  ،Xکاریوتایﭗ  Gبﻨدیﻨﮓ پیشﻨﻬاد می
گردد تا در ﺻورت ﺣامﻞ بودن برای کرموزوم ﻏیر ﻃبیعی ،در ﺣاملگی ﻫای
بعدی ﺟﻬت پیشگیری از تولد فرزند مبتال ،اﻗدام شود .

 پرویﻦ ﺣکیﻤی و ﻫﻤکاران/ 96

[ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-08-08 ]

45, X/46, X, idic (Xq)/47, X, idic (Xq), idic (Xq) and review of the
literature. American journal of medical genetics. 1993;47(3):357-9.
16.Ogata T, Goodfellow P, Petit C, Aya M, Matsuo N. Short stature
in a girl with a terminal Xp deletion distal to DXYS15: localisation
of a growth gene (s) in the pseudoautosomal region. Journal of medical genetics. 1992;29(7):455.
17.Rappold GA, Fukami M, Niesler B, Schiller S, Zumkeller W,
Bettendorf M, et al. Deletions of the homeobox gene SHOX (short
stature homeobox) are an important cause of growth failure in children with short stature. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism. 2002;87(3):1402-6.
18.Binder G. Short stature due to SHOX deficiency: genotype, phenotype, and therapy. Hormone research in paediatrics.
2011;75(2):81-9.
19.Boucher CA, Sargent CA, Ogata T, Affara NA. Breakpoint
analysis of Turner patients with partial Xp deletions: implications
for the lymphoedema gene location. Journal of medical genetics.
2001;38(9):591-8.
20.Atton G, Gordon K, Brice G, Keeley V, Riches K, Ostergaard P,
et al. The lymphatic phenotype in Turner syndrome: an evaluation of
nineteen patients and literature review. European Journal of Human

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Genetics. 2015;23(12):1634-9.
21.Bardoni B, Zanaria E, Guioli S, Floridia G, Worley KC,
Tonini G, et al. A dosage sensitive locus at chromosome Xp21
is involved in male to female sex reversal. Nature genetics.
1994;7(4):497-501.
22.Zinn AR, Tonk VS, Chen Z, Flejter WL, Gardner HA,
Guerra R, et al. Evidence for a Turner syndrome locus or loci
at Xp11. 2-p22. 1. The American Journal of Human Genetics.
1998;63(6):1757-66.
23.Persani L, Rossetti R, Cacciatore C. Genes involved in human
premature ovarian failure. Journal of molecular endocrinology.
2010;45(5):257.
24.Shelling AN. Premature ovarian failure. Reproduction. 2010.
25.Cooney CM, Bruner GR, Aberle T, Namjou-Khales B, Myers
LK, Feo L, et al. 46, X, del (X)(q13) Turner’s syndrome women
with systemic lupus erythematosus in a pedigree multiplex for
SLE. Genes & Immunity. 2009;10(5):478-81.
26.2Jalal SM, Dahl R, Erickson L, Zimmerman D, Lindor N.
Cytogenetic and clinical characteristics of a case involving complete duplication of Xpter--> Xq13. Journal of medical genetics.
1996;33(3):237-9.

96  ات92  صفحات،1400 ،2  شماره،45 دور

