آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

سندرم ادوارد ()Edwards Syndrome
این سندرم به دلیل حضور یک کروموزوم اضافي  81در سلول ایجاد مي شود ( 47,XX,+18یا .) 47,XY,+18
نشانه هاي قبل از تولد تریزومي  81عبارتند از :کاهش فعالیت جنین ،افزایش مایع آمنیوتیک در جریان آبستني و جفت کوچک .اما با این
وجود گاهي اوقات هیچ نشانه اولیه اي وجود ندارد.
ويژگي هاي باليني:
نوزادان مبتال برخي از این مشکالت را دارند :میکروسفالي (سر کو چک) ،گوش بدشکل و کوچک ،فک غیرعادي و کوچک ،لب شکري،
افتادگي پلک ،دست هاي گره کرده ،پس سر برآمده ،پاچنبري ،عقب ماندگي ذهني شدید ،ناهنجاري مادرزادي قلب ،شش ،دیافراگم ،کلیه
و وزن کم در هنگام تولد
بیشتر جنین هاي مبتال به دالیل نقایص قلبي و کلیوي قبل از تولد مي میرند.

فراواني:
این اختالل  8در  0555تولد زنده رخ مي دهد و دومین ناهنجاري کروموزومي غیر جنسي (اتوزومال) بعد از سندرم داون مي باشد .آمار
آن با افزایش سن مادر افزایش مي یابد و  15درصد جنین هاي مبتال دختر هستند.
 05درصد مبتالیان دریک سالگي مي میرند و 05تا  05درصد در ماههاي اول فوت مي کنند.
تغييرات ژنتيکي:
با استفاده از آنالیز کروموزومي مي توان نوع دقیق تریزومي را مشخص کرد .این سندرم به سه صورت مشاهده مي شود:
 :Full Trisomyکروموزوم اضافي  81در همه سلول ها وجود دارد .این پدیده به دلیل جدا نشدن کروموزوم  81در میوز اتفاق مي افتد.
غالب بیماران تریزومي کامل دارند.
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 :Mosaic Trisomyیک نسخه اضافي از کروموزوم  81تنها در برخي از سلول هاي بدن مي باشد .شدت تریزومي موزاییک  81بسته
به نوع و تعداد سلول هایي که داراي کروموزوم اضافي مي باشند ،متفاوت است.
 :Partial Trisomyدر موارد نادري ،قسمتي از کروموزوم  81به وسیله جابجایي متعادل بین کروموزوم  81و یک کروموزوم دیگر
ایجاد مي شود که مي تواند به ارث برسد.

به عنوان مثال ،شکل باال(سمت چپ ) بازآرایي متعادل بین کروموزوم  4و  81را نشان میدهد که گرچه خود فرد عالیمي از سندرم 81
رانشان نمي دهند ولي درمعرض خطر داشتن فرزند مبتال مي باشد.
مشاوره ژنتيک:
بررسي کروموزومي نمو ن ه جنیني براي خانم هایي که احتمال اختالل کروموزومي در آن ها بیشتر است توصیه مي شود .به عنوان مثال
خانم هاي باردار باالي  00سال ،خانم هایي که فرزند مبتال به اختالل کروموزومي زنده یا فوت شده داشته اند ،خانمهاي بارداري که
جواب آزمایش حین بارداري آنها (تست هاي چهار گانه یا سه گانه ) دال بر وجود احتمالي اختالل کروموزومي است ،و یا وجود اختالل
کروموزومي متعادل در خانم یا آقا از مواردي است که حتما باید زوجین به مشاور ژنتیک مراجعه کنند.

درمان:
هیچ درماني براي سندرم ادوارد وجود ندارد به سختي مي توان عالیم را کنترل کرد .براي این کار نیاز به کمک پزشکان متخصص وجود
دارد.
درمان در وهله اول بر روي موارد تهدید کننده حیات مانند عفونت و مشکالت قلبي متمرکز خواهد بود .اگر تغذیه نوزاد با مشکل مواجه
باشد ممکن است تغذیه از طریق لوله انجام شود .در صورت وجود ناهنجاري اندام درمان حمایتي مانند فیزیوتراپي و کاردرماني براي
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کودکان بزرگتر انجام خواهد شد .گاهي نیز ممکن است براي انجام مراقبت هاي ویژه نیاز به بستري کردن بیمار در بیمارستان یا
آسایشگاه باشد باشد.
روش هاي تشخيص:
تشخیص زودهنگام در دوران بارداري حائز اهمیت است .در گذشته از روشهاي سیتوژنتیکي (کاریوتیپ) استفاده میشد که معموال بیشتر
از  0هفته طول میکشید ولي امروزه به کمک روش  QF-PCRامکان تشخیص سریع اختالالت کروموزوم هاي اتوزوم فراهم شده که
دقت آن در مقایسه با روش هاي سیتوژنتیکي بیش از  0094درصد مي باشد و هزینه آن به نسبت روش مولکولي بسیار کمتر از روشهاي
سیتوژنتیکي بوده و کمتر از  41ساعت جواب حاضر است.

در آزمایشگاه | ژنتیک پزشکي دکتر زینلي ،جهت تشخیص این سندرم از سه روش سیتوژنتیکي (کاریوتایپ)QF-PCR ،
و  MLPAاستفاده مي گردد.
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