
  XYY : 47,XYYكاريوتيپ

براي ايـن   . ( مي باشد XYY نوزاد  پسر زنده متولد شده، داراي كاريوتيپ        10000 نوزاد از هر     1حدود  

ه سندرم را بكار نمي بريم چون در مردهاي داراي اين كاريوتيپ ويژگي هاي مشخص و تعريف شـده         ملكمورد  

بحث هـاي و جنجـال      .  افرادي داراي قدي بلندتر از حد طبيعي هستند        چنين) قابل مشاهده اي  وجود ندارد       

ر گروهـي از    هايي در مورد اين كاريوتيپ وجود داشته است زيرا در ابتدا گزارش شده بود كه اين كاريوتيپ د                 

ـ هفت نفر كه داراي ايـن كاريوتيـپ بودنـد د          . رواني فراوانتر است  مردان بستري در بيمارستانهاي       197ين  رب

 نفـر  2000هـر   مورد بـه ازاي  1ي يافت شدند، در صورتي كه در بين مردان عادي، اين كاريوتيپ حدود        زندان

  .يافت مي شود

هر چند هم اكنون به خوبي روشن شده است كه نسبت           . بعدها اين مطالعات گسترش يافت و تاييد شد       

 برابر همين نسب در جامعه است، اما بايـد  20دود  به كل جمعيت در زنداني ح    XYYمردهاي داراي كاريوتيپ  

 بااليي به عبارت ديگر، از يافته اخير نمي توان نتيجه گرفت كه درصد     . توجه داشت كه آمار فريب دهنده است      

مـردان   4%بررسي هاي انجام شـده، حـداكثر        طبق  .  در زندانها بسر مي برند     XYYاز درمان داراي كاريوتيپ   

XYY                        به مجازات هاي كيفري يا بيمارستانهاي رواني منجـر مـي شـوند كـه در ايـن مكانهـا، مـردان داراي

  .  جمعيت را به خود اختصاص مي دهند2%حدود  XYYكاريوتيپ

نمره كمتري در   XYYبررسي هاي انجام شده است كه در آنها مشاهده شده از مردان داراي كاريوتيپ               

بنابراين تمايل به جنايت در اين دسته از مردان، مي     . امتحان تست هوش نسبت به افراد عادي كسب كرده اند         

 غالبـا  –اضـافي   Yتوان نتيجه هوش كمتر آنها باشد نه عالقه ذاتي به جنابت به خاطر داشتن يك كرومـوزوم       



  .مرتكب جنايات خشونت آميز شده اند XYYان داده اند كه مردان   نشاتمطالع

 مـورد  يك پروژه تحقيقاتي در اين. تحقيق در مورد اين كاريوتيپ، مسائل جديدي را ايجاد نموده است   

ايـن پـروژه كـه    . رديـد  به راه افتاده بود، تحت فشار شديد عموم مردم متوقف گ Harvrdكه توسط دانشگاه  

WalzerleySتحت مديريت  tan )   يك روانپزشك (  وGeraldPark )    رهبري مي شـد،    ) يك ژنتيك دان

تحت نظر گرفتن پسراني كه ناهنجـاري  Bostonنعبارت بود از بررسي تمام پسرهاي متولد شده در بيمارستا    

زندگي آنها علت عمده نقد اين پروژه لزوم آگاه نبودن والدين از اينكه پـسرشان          كروموزومي داشتند در طول     

مخالفان اين پروژه اظهار مـي    . كن است رفتارهاي غير عادي بروز دهد بود       مم  است و     XYYداراي كاريوتيپ   

 در درونشان پيش بيني كنند      كردند كه اطالع والدين از ناهنجاري در فرزندشان باعث مي شود والدين كودك            

كه فرزندشان يك فرد غير عادي خواهد شد و اين موجب مي شود آنها با فرزندشان طوري رفتـار كننـد كـه                 

مخالفين ابراز مي داشتند كـه خطـر و مـضرات ايـن           . د از سوي فرزند گردد    بخود زمينه ساز انجام رفتارهاي      

  وارد مي شـد،  Walzerر به خاطر فشارهاي زيادي كه به پروژه در همان ابتداي كا    . تحقيق از سودهاي آنست   

  . متوقف شد1975در سال 

  klinefelter :47,XXYسندرم  

ي نشانه هـاي معمـول   ميققامت بلند و ع.  مورد از هر هزار نوزاد زنده است 1فراواني اين سندرم حدود     

بـراي تـشخيص وجـود احتمـالي يـك        rbaccalsmeaيص ايـن سـندرم معمـوال      آزمايش تشخ . آن هستند 

Barrbody      در مرد است كه نشاندهنده وجود كاريوتيپXXY برخـي مـشكالت رفتـاري و گفتـاري         .  است

)كروموزوم سهماده هاي داراي . حاصل اين سندرم هستند )XXXX,47    و سـايرناهنجاريهاي آنئوپلوييـدي



  :كروموزومهاي جنسي

زايايي اين افراد مـي توانـد   .  مي باشدXنوزاد دختر بدنيا آمده، يكي داراي سه كروموزوم      1000از هر   

عقب افتادگي در رشد و بد فرمـي  . عادي باشد ولي معمول اين افراد دچار عقب افتادگي خفيف ذهني هستند       

هـا در كروموزومهـاي جنـسي مثـل      سـاير آنئوپلوييـدي  . ن افراد مشاهده شـده اسـت  هاي مادرزادي در اي

XXXXXXXXXXXXXY  اينها عقب افتادگي ذهنـي و جـسمي         هويژگي مشترك هم  . بسيار نادر هستند   ,,

  .مي باشد

Rearrangementهاي كروموزومي در انسان :  

    tarrangemenReرم و ناهنجاري در انسان نتيجـه عالوه بر آنئوپلوييدي هاي ذكر شده، چندين سند      

ناهنجاريهـا در اينجـا توضـيح داده مـي        معمولترين  . كروموزومها هستند كه شامل حذف و جابجايي مي شود        

ثانياً سندرم حذف معموالً پيامد     . اوال اينكه همه اينها بسيار نادر هستند      . سه نكته را بايد در نظر داشت      . شوند

 نـوزاد زنـده داراي   500 مـورد از هـر       1سـوماً، حـدود     . بجـايي متعـادل در يكـي از والـدين اسـت           يك جا 

  .متعادل هستند كه ممكن است يك جابجايي متعادل يا يك واژگوني باشد tarrangemenReنوعي

fragileسندرم  X−:   

Xfragileمعمولترين علت عقب ماندگي ذهني ارثي، سندرم        مرد از 1اين سندرم در هر .  مي باشد −

عقب ماندگي ذهنـي،    : عالئم اين سندرم عبارتند از    .  زن يافت مي شود    2000 زن از هر   1 مرد و هر     1250بين  

  ايـن اين سـندرم را بـه  . ي فيزيكي اضه هاي بزرگ در مردان و ساير ويژگي هالگوهاي گفتاري تغيير يافته، بي 

Xfragileخاطر     است كه بيشتر از ساير نـواحي      Xكه مربوط به ناحيه اي در نوك كروموزوم       . ناميده اند  −



Xfragileهر چند در اين سـندرم لزومـاً شكـست رخ نمـي دهـد و كرومـوزوم                 . كروموزومي مي شكند   −      

  . معموالً بوسيله عدم وجود تراكم كروماتين در ناحيه مذكور شناسايي مي شود

 

 

fragileكروموزومهاي انسان در متافاز كه ناحيه ( X− در آنها با فلش مشخص شده است  (  

  

−−1مخفف. (   ناميده اندFMR−1ژن مسئول اين سندرم را  retarationXmentalfragil(   

 مردان داراي كرومـوزوم      20% حدود  . يك ويژگي جالب اين سندرم، الگوي نامعمول بيان عالئم آنست         

Xfragile همچنـين  .   نشانه اي ندارند ولي داراي نوه هايي مي شوند كه عالئم بيماري را بروز مي دهنـد                  −

  بايد عالئمي نشان دهند زيـرا آنهـا داراي كرومـوزوم    دختران مردان كه خود عالئم بيماري را بروز مي دهند، ن  

. كه اثر كروموزوم   به ارث رسيده از پدر را مي پوشـاند          ) كه از مادرشان به ارث رسيده است      ( ديگري هستند   

  . بررسي خواهيم كرد17ل صحالت غيرعادي وراثت مثل اين مورد را در ف

5XY,:  سندرم فرياد گربه  p   XX,46  يا−

 بيه كه حدود نيمي از نوزادان مبتال به آن گريه اي ش            اينست علت انتخاب چنين نامي براي اين سندرم      

، بيماريهاي مادرزادي قلبي و عقب ماندگي شـديد ذهنـي در   )مغز  كوچكي( ميكروسفالي . گربه دارندصداي 

  .  است5ع يك حذف در كروموزوم اين ناهنجاري ناشي از وقو. بين مبتاليان شايع است



  

  ).5كاريوتيپ فرد مبتال به سندرم فرياد گربه، در اثر حذف جزئي بازوي كوتاه كروموزوم  (

  

−−−−( بيشتر ساير حذفهاي مطالعه شـده       pqpq 4131818 نيـز باعـث ميكروسـفالي و عقـب     ) ,,

ا ايـن            اين امر كه زنده ماندن در بين هترو       . ماندگي شديد ذهني مي شوند     زيگوت هاي حـذف نـادر اسـت، ـب

يك فرد هتروزيگوت براي يـك حـذف، در   . نادر هستند در ارتباط است  هاي زيستا monosamicحقيقت كه 

يـا   monosamyظـاهراً  . مـي باشـد   monosamicواقع براي آن قسمت از كروموزوم كه حذف شده اسـت            

  .دن براي يك ناحيه بزرگ حذف شده از يك كروموزوم بطور كلي براي انسان كشنده استهتروزيگوت بو

  : خانوادگيDownسندرم 

، بعنوان پيامد جدا نشدن كروموزومها در طي  فرايند تـشكيل گامتهـا         )21ي  متريزو( Downسندرم  

هر چند حدود نصف فرزندان شخصي . ( رث نمي رسداست و به ا) مادر ( ي از سن والدين عابتاين امر . ذكر شد

 دچار خواهند شد، احتمـال اينكـه        21ي  م است، بعلت توليد گامت آنئوپلوييد به تريزو       21ي  مكه داراي تريزو  



ـ  خويشاوند است داراي فرزند مبتال بـه تريزو     21ي  مشخصي كه با فرد مبتال به تريزو        شـود، از همـين   21ي م

 افراد مبـتال  4%هر چند در حدود . ) كه به تصادف انتخاب مي شود بيشتر نيست احتمال براي فردي همسن او      

.  هـستند 22 يـا  15، 14 با كروموزوم 21، مشاهده شده كه اين افراد داراي جابجاي كروموزوم   21ي  مبه تريزو 

بجـايي متعـادل مـي    هر چند، يك جا .  داراي عالئم مشتركي هستند    Downاشكال داراي جابجايي سندروم     

جـدايي  ). را ببينيـد  )) جـدا شـدن ژنهـا بعـد از جابجـايي            (( شكل قسمت   . ( تواند به نسل بعد منتقل شود     

سانترومرها در يك هتروزيگوت جابجايي يك گامت معمولي و يك گامت حامل جابجايي متعادل را توليد مـي               

وقتي اين براي . وموزومي معين خواهد شدي جزئي براي برخي قطعات كر  مجدايي هاي مجاور باعث تريزو    . كند

  .  بوجود خواهد آمدDown رخ دهد، سندرم 21بيشتر كروموزومهاي 

يا   monosamic مي تواند بوسيله   Downي و جابجايي، سندرم     مشايان ذكر است كه عالوه بر تريزو      

داراي  Down افراد مبـتال بـه سـندرم         2%بررسي نشان مي دهند كه حدود       . هديك اتفاق سانترومري رخ د    

برخي شواهد وجود دارند كه نشان مـي دهنـد سـلول    .  مي باشند  21سلولهايي با دو يا سه كپي از كروموزوم         

 سلولهاي دختري، يك     بوده ولي بعد از تقسيم، يكي از       21اوليه داراي سه نسخه از كروموزوم        ) زيگوت( تخم  

 21 خود را از دست داده و باعث ايجاد يك رديف سلولهاي با دو نـسخه از كرومـوزوم                21نسخه از كروموزوم    

ـ در اين افراد با درصد سلولهاي دچار تريزو Downه شده از سندرم دادشدت عالئم نشان    . گرديده است  ي  م

 مادر افزايش مي يابـد، احتمـال    سني با افزايش ممانطور كه احتمال تريزو   ه.  در بدن آنها در ارتباط است      21

monosamic    در موارد بسيار نادر، مشاهده شده است كه سـندرم           .  مادر افزايش مي يابد     سن   نيز با افزايش

Down    تاه و يك بازوي بلند، داراي دو بازوي  غير عادي كه به جاي يك بازوي كو 21  وجود كروموزوم     اثر  در

ــه ســـانترومر اســـت،  ايجـــاد شـــده اســـت  ايـــن نـــوع كرومـــوزوم را . بلنـــد مـــشابه متـــصل ـب



)ايزوكروموزوم )omeisochromos         مي نامند و به احتمـال زيـاد بوسـيله وقـوع يـكfission   غيـر عـادي 

  . سانترومري ايجاد مي شود

 

  

 در راستاي عمود بر راستاي معمولي تقسيم، باعث ايجاد يك ايزوكروموزوم با 21ومر يك كروموزوم شكستگي سانتر (

اين اتفاق مي تواند در طي آنافاز ميتوز يا ميوز . بازوهاي بلند و يك ايزوكروموزوم با بازوهاي كوتاه يا دو قطعه غير سانترومري گردد

II است چون داراي سه نسخه از بازوي بلند 21 عادي و يك ايزوكروموزوم 21اي يك كروموزوم شخصي كه دار. رخ دهد 

  .  خواهد شدDownمبتال به سندرم .  مي باشد21كروموزوم 

   

 


