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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
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