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 )Klinefelter syndromeفیلتر ( کالین

 کروموزوم یک داراي مبتال فرد و کند می بروز مردان در که است آنوپلوییدي اختالل یک کالین فیلتر سندرم

 کروموزوم اختالل ترین شایع سندرم . اینبروز پیدا میکند 47xxyو اغلب به صورت  است اضافه Xجنسی 

به  1تا  500به  1 از آن شیوع کروموزوم است، که یک افزایش از ناشی کروموزومی دومین اختالل و جنسی
 یابد. می افزایش آن مادر خطر بروز سن افزایش با و است شده مختلف گزارش جوامع در 1000

 

 :است زیر شرح به و بوده متفاوت بسیار زندگی مختلف هاي دوره در سندرم این بالینی عالیم

 کودکان در بالینی تظاهر ندارند و اولین پسران سایر با تفاوتی هیچ تولد بدو در سندرم، این به مبتال پسران
 هم پسران سایر از تر ساکت و تر خجالتی الغرتر، قدتر، بلند معموأل کودکان این .است گفتاري مشکالت مبتال،

 هاي کمک نیازمند بعضأ گفتاري مشکالت وجود علت به و افتند می راه به دیرتر هستند، خود سال و سن

 نفس به اعتماد نوشتن، و خواندن در توانی کم علت به آنها .هستند تحصیل رساندن پایان به براي آموزشی

 خانواده اعضاء سایر از آنها هوشی ضریب ولی دارند، طبیعی هوشی ضریب کودکان، این اکثر .دارند نیز کمتري

 . است کمتر شان

 در ولی .ندارند تفاوتی طبیعی، افراد سایر با فیزیکی رشد نظر از بلوغ، آغاز در فلتر، کالین سندرم به مبتال افراد

 به منجر که شوند، می مواجه تستوسترون، تولید کاهش و بیضه حجم افزایش عدم مانند مشکالتی با ادامه،
 جنسی عملکرد و تناسلی آلت رشد بیماران این در .شود می آنها در باروري کاهش و ها بیضه شدن کوچک

 قدرت لحاظ از ولی است برادرانشان و پدران از بیشتر افراد این وزن و قد .است کم جنسی میل ولی بوده طبیعی

  .ترند ضعیف بدنی
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 :تشخیص

 یا آمنیوسنتز طریق از بارداري دوران در و نظر مورد شخص خون از کاریوتایپ انجام با بیماري این تشخیص

CVS افراد، کروموزوم  این محیطی خون اسمیر در .میگیرد صورت جنین رويX زایده یک صورت به فعال غیر 

جهت باال بردن دقت و سرعت تشخیص  QF-PCRو نیز  MLPAشود. امروزه عالوه بر کاریوتایپ از  دیده می
 نیز استفاده می شود.

 اتیولوژي:
 یا تخمک سلول جنسی( که هنگامی یعنی است، ناهنجاري کروموزومی بلکه نیست، ارثی بیماري فلتر کالین

 سلول وارد اضافی کروموزوم یک و می افتد اتفاق آن هاي کروموزوم تعداد در شود، خطایی می تشکیل اسپرم)

 شود. می آورد می وجود به را که جنین تخم
 
 

 اقدامات حمایتی:

 دو هر بلوغ دوران ابتداي از عضالنی، تزریقیبه صورت تستوسترون  بیماران، این در مردانه صفات بهبود براي

 مشاوره است پرخاشگري بهتر یا و افسردگی از مختلفی درجات وجود دلیل به شود. تجویز می بار یک هفته

 گردد. انجام بیماران این براي نیز پزشکی روان

 مشاوره ژنتیک:

براي هر خانم باردار احتمال داشتن فرزندي با نقایص مادرزادي وجود دارد. اگر چه این احتمال خیلی زیاد 
نیست، اما با انجام روش هاي غربالگري می توان تا حد زیادي به میزان واقعی این احتمال پی برد. آزمایشات 

به طور یقین ولی  می دهد ص را نشانیکی از چند بیماري مشخبه جنین ابتالي غربالگري شانس یا احتمال 
. براي اطمینان مشاور نمی تواند مشخص نماید آیا نوزاد مشکل دارد یا نه بلکه احتمال خطر را مشخص می نماید

میتواند از سالمت جنین  QF-PCRژنتیک با درخواست یکسري آزمایشات تشخیصی مانند کاریوتیپ جنین یا 
 مطمئن شود.
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 .مراجعه فرمایید سایتاین جهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر راجع به این بیماري به 
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