
 
 

 

در  ذهنی هایترین علت ارثی ناتوانیاصلییک اختالل ژنتیکی است که  (FXS) یا فراجیل ایکس شکننده ایکسسندرم 

ایجاد  FMR1در ژن  جهش به دلیلشکننده  ایکسسندرم باشد. اوتیسم می علت شناخته شدهترین و شایعپسران 

برای رشد  FMRPدهد. پروتئین را ارائه می FMRP، اطالعات الزم برای ساخت پروتئینی به نام FMR1شود. ژن می

، FMR1در ژن  CGGنوکلئوتیدی  3به دلیل بسط تکرارهای شکننده  ایکسباشد. افراد مبتال به سندرم مغز ضروری می

آزمایشگاه پاتوبیولوژی  ،در این مقاله که همکاران ما در بخش ژنتیک دهند. را از دست می FMRPتوانایی تولید پروتئین 

جام آزمایشات ژنتیک میتوانید برای مشاوره ژنتیک و ان رداخته ایم.برای شما آماده کرده اند، به این سندروم پ و ژنتیک رصد

 یکی از بهترین آزمایشگاه های شرق تهران مراجعه نمایید.آزمایشگاه رصد، به 

اکثر افراد . شونده مینامید permutation اصطالحا افراد FMR1 در ژن CGG تکرار در بخش 200-55مردان و زنان با 

 میزان پروتئین ، premutationمبتال به این حالت از نظر ذهنی طبیعی هستند. با این حال، در برخی از موارد، افراد 

FMRP مانند  ویژگی های فیزیکی کمتری نسبت به افراد نرمال دارند و این سبب می شود که این افراد میزان خفیفی از(

نند. البته ممکن است این افراد، مشکالت عاطفی مانند اضطراب یا افسردگی را نیز تجربه ک د.گوش برجسته( را نشان دهن

 ممکن است ناتوانی های یادگیری و اوتیسـم را نیـز نشـان دهنـد. افـراد دارای permutation برخی کودکـان بـا

Premutation افزایش خطر ابتال به یکسری اختالالت موسوم به اختالالت همراه بـا X - شکننده مواجه هستند. این

 .دنمی باشهمراه لرزش  -X و سندرم شامل نارسایی اولیه تخمدان الالتاخـت

 :شکننده Xم وسندر عالئم بالینی

 Xکروموزوم  2به دلیل دارا بودن دهد. با این حال زنان شکننده هم مردان و هم زنان را تحت تاثیر قرار می ایکسسندرم 

عالئمی شکننده بسیار متغیر است.  ایکسهای سندرم عالئم و نشانه دهند.تری نسبت به مردان بروز میاغلب عالئم خفیف

نشستن، راه رفتن یا باشد عبارتند از تاخیر در رشد ) شکننده داشته ایکسدهند کودک ممکن است سندرم که نشان می

مشکالت اجتماعی  و های جدید،یادگیری مهارتو اشکال در صحبت کردن نسبت به کودکان هم سن(، اختالالت یادگیری 

ون تفکر دب ها، عمل کردن و صحبت کردنو رفتاری )مانند عدم تماس چشمی، اضطراب، مشکل در توجه، تکان دادن دست

 و بسیار فعال بودن(. 

ها بیماری آندهند که بیانگر های فیزیکی خاصی را بروز میویژگی تدریجا  شکننده  ایکساغلب کودکان مبتال به سندرم 

 ها عبارتند از باشد. این ویژگیمی

 صورت باریک 

 سربزرگ 



 
 

 های بزرگگوش 

 پذیرمفاصل انعطاف 

  کف پای صاف 

 .پیشانی برجسته 

 شود؟ یداده م صیشکننده چگونه تشخ Xم وسندر

در  فیظر یهاتفاوت ایمانند دور سر بزرگ  دهند،یرا نشان م FXS یعالئم ظاهر ریسا ایرشد  ریکه عالئم تاخ یکودکان

 ی. در صورت وجود سابقه خانوادگمورد بررسی قرار بگیرند FXS یممکن است برا ن،ییپا نیصورت در سن یهایژگیو

FXSدنریگبقرار  شیمورد آزما زینان ، ممکن است فرزند. 

 ماه است. 41.6 صیتشخ یسن نیانگیماه است. در دختران، م 37تا  35در پسران  صیسن تشخ نیانگیم

FXS خون  شیتوان با استفاده از آزما یرا مDNA 1 شیبه نام آزماDNA FMR به دنبال  شیآزما نیداد. ا صیتشخ

 یرا برا یشتریب شاتیپزشک ممکن است آزما ج،یمرتبط است. بسته به نتا FXSاست که با  1FMRدر ژن  یراتییتغ

 انجام دهد. یماریشدت ب نییتع

 :به چه صورت انجام می شود شکننده  Xدرمان سندروم 

به بهبود کیفیت زندگی بیماران  یدرمانخدمات اما برخی از  وجود نداردشکننده  ایکسسندرم برای  ن قطعیسفانه درماامت

تواند شامل درمان برای یادگیری، صحبت کردن، راه خدمات درمانی می کند.کمک می شکننده ایکسسندرم مبتال به 

از برخی داروها برای کمک به کنترل مشکالت رفتاری این بیماران توان اشد. عالوه براین میبرفتن و تعامل با دیگران 

  استفاده کرد.

 پیشگیری کرد؟ شکننده Xسندرم چگونه میتوان از ابتال به 

مادرانی که های ژنتیکی تشخیص داد. آزمایشنتیک و انجام ژتوان از طریق مراجعه به پزشک متخصص را میاین بیماری 

احتمال ند. نمنتقل ک انندانشدرصد احتمال دارد که ژن جهش یافته را به هر یک از فرز 50شکننده هستند،  ایکس ناقل

را  بیماری، مبتالمردان درصد خواهد بود.  50درصد و احتمال مبتال شدن فرزندان پسر نیز  50ناقل شدن فرزندان دختر 

ای کودک مبتال به اگر در خانوادهبنابراین . ناقل خواهند شددخترانشان  همهدهند اما پسرانشان انتقال نمیهیچیک از به 

. والدینی که نیز وجود خواهد داشت به این بیماری ، احتمال ابتالی فرزند بعدیشده باشدمتولد  شکننده ایکسسندرم 

مراجعه توانند با می هستند و یا در بستگان نزدیکشان این بیماری وجود دارد شکننده ایکسسندرم دارای فرزند مبتال به 

و درصورت  ودهنم صلاطمینان حا مادر یا نبودن ناقل بودنز ا الزم ژنتیک هایآزمایش انجام به پزشک متخصص ژنتیک و



 
 

آزمایش بر روی پرزهای کوریونی و یا مایع آمنیون جنین از تولد فرزند مبتال به انجام با  ناقل بودن مادر، در زمان بارداری

  د.نماینپیشگیری  شکننده ایکسسندرم 
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