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 چکیده 

اجسام  یدر مشاهده دید یکه موجب تار ،است یانکسار وبیاز ع  ی کی ینیبکینزد:  و هدف  نهیزم 

م اشودیدور  و    یاختالل چشم  نی ترعیاختالل شا  نی.  توجه در   کیانسان در جهان  قابل  مشکل 

  یمطالعه به بررس  نیهمراه است. در ا  یینایخطر از دست دادن ب  شی با افزا  رایز  ،است  یبهداشت عموم

 . میپردازیاختالل م نیدر ا کینقش ژنت و یماریب نیا یمورد

  یرانیا  ی اطالعات  یهاپژوهش از بانک  ن یاست و در ا  یمرور  یمطالعه  ک یپژوهش    نیا:  یبررس  روش

 اطالعات استفاده شده است.  یورآجمع  ی... برا و  PUBMED  ،NCBIهمچون  یو خارج

بس  یهاافتهی  براساس:  هاافتهی آمده  ع   ییهااز ژن   یاریبه دست  با  انسان   یانکسار  وبیکه  چشم 

ها  ژن  نیا  یمجموعه  نی. بزرگتررند یمشترک قرار گ  یکیولوژیب  یها در شبکه  توانندیارتباط دارند م

  یی ها گروه شامل ژن  نینقش دارد. ا  یخارج سلول  کس یمجدد ماتر  ی دهدر رشد بافت همبند و سازمان

را کد  فاکتور رشد و کالژن  یها رندهیرشد و گ  یورهافاکت  س،ی ماتر  ینازهایمتالوپروتئ  کهاست   ها 

 . کنندیم

  ،یریپذ مده و با توجه به مطالعات وراثتآشده و مستندات به دست    یمقاالت بررس  طبق  :یریگجهینت

  دیشد  ینیبکی. افراد مبتال به نزدرسدیمعموالً به صورت غالب به ارث م  ینیبکیثابت شده است نزد

  یی هاخانواده  نیبنابرا  ؛ چشم روبرو هستند  یمشکالت جد  ر یهمراه با سا  یی نایبا خطر از دست دادن ب

  ن ی احتمال ابتالء جن  زانیم  یجهت بررس  یکیژنت  یهایتحت بررس  د یبا   د یشد  ینیبکیسابقه نزد  با

 .رندیاختالل قرار گ نیبه ا

 یانکسار وبیژن، ع  بیان  ،ینیبکینزد: کلمات کلیدی
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Abstract 

Background and objective: Nearsightedness (Myopia) is one of the 

problems caused by refractive errors of the eye, which causes blurred 

vision when looking at distant objects. This disorder can be considered one 

of the most common human eye disorders and public health that can even 

lead to vision loss. In this study, we will examine the role of genetics in 

causing this disorder. 

Method: This research is a review study and Iranian and foreign databases 

such as PUBMED, NCBI, etc. have been used to collect information in 

this research. 

Results:  Many of the genes that cause refractive errors in the eye can be 

grouped in one group.  The largest set of these genes plays a key role in 

the growth of connective tissue and the reorganization of the extracellular 

matrix. This set includes genes that encode matrix metalloproteinases, 

growth factors and growth factor receptors, and collagens. 

Conclusion:  According to the reviewed articles and the obtained 

documents, Inheritance studies have shown that myopia is a common 

inherited disease. People with severe myopia are mostly at risk for vision 

loss and other eye problems.  Therefore, families with a history of myopia 

should undergo genetic testing to assess their likelihood of developing the 

disorder. 
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 مقدمه 

عنوان    یانکسار  وبیع  مهمتر  یکیبه  ب  ل یدال  نیاز    یی نا ینقص 

  و قومیتی  تیجنس  ،شناخته شده است و افراد را در هر سن، نژاد

دهد که چشم یرخ م  یزمان  یانکسار  بیوع   .دهدیقرار م  ریثأ تحت ت

 ه ی شبک  یصفحه   یجسم بر رو  کی نور از    یپرتوها  حی در تمرکز صح

نارسا نت  ،شود  یی دچار  تار    ریتصو  جهیدر  برا  بودهحاصل     یو 

 یانکسار  وبیع   .[2,  1] الزم است  یواضح اصالح انکسار  یمشاهده

  میتقس  سمیگماتیستآو    ینیب  کی نزد  ، ینیتوان به دوربیچشم را م

  ی ناش  یینایو اختالل ب  ستندین  یریشگیقابل پ   یانکسار  عیوب    .کرد

از جمله   یجد  اریتواند عواقب بسیاصالح نشده م  یانکسار  وبیاز ع 

جا  یینایناب دل  ینیبکینزد  . [2,  1] بگذارد  یبر  بودن    اد یز  ل یبه 

قرن م  هیتحدب  منجر  که    یرو  یعدس  یکانون  نقطه  شودیچشم 

  ی در مشاهده  دید  یو موجب تار  شودیم  جادیا  ردیقرار نگ  هیشبک

است    دهیچیپ   پیفنوت  کی  یی نایاختالل ب  ن ی. اشودیاجسام دور م 

. طبق مطالعات  داردقرار    یکیو ژنت  یطیعوامل مح  ریکه تحت تأث

معموالً به صورت غالب    یماریب  نی ثابت شده است که ا  یریپذوراثت 

م ارث  دال   ی کی  د ی شد  ینی بکینزد  . [2,  1] رسدیبه    ی اصل  لیاز 

اف  یینایناب و  ا است  به  مبتال  خطرات   نیراد  معرض  در  اختالل 

از جمله:    جدی  مشکالت    ریسا  یبرا  یشتریب   هایلکه  -1چشم 

ب آو منجر به    جادیچشم ا  یداخل عدس  درکه    دیآب مروار  یابر

 گلوکوم که در داخل چشم   عیما  - 2شود  یزودرس در فرد م  یدمروار

- 3  کند یم  د یرا تهد  یینایشود و در صورت عدم درمان بیجمع م

 بیو تخر  شود  یینا یتواند باعث کاهش بیکه م  هیشبک  یشدگ  داج.

  ستو منجر به از د  دهید  بیسآ  هیشبک  یماکوال که قسمت مرکز

 . [2, 1]گیرند می شود قرار یم  یینایدادن ب

که    است  ی بهداشت عموم  یهایاز نگران   یک یاطفال    ینیب  کینزد

دهد و با  یم  قرار  ریثأ تحت ت   سراسر جهان  را در   کودکان خردسال

 چشم همراه است.   یهای ماریاز ب یاریبس

  شتر یبرابر ب  91/2  نیب  کینزد  والد    کیکودکان با    ،طبق مطالعات

  یی هانآدر  کهی داشته باشند در حال ی نیب کیاحتمال دارد که نزد

نزد  هرکه   افزا  79/7  هستند  نیب  کیدو والد    دارد   شیبرابر خطر 

[1 ,2] . 

ناتال    یپر  یدرجه باال معموال در دوره  ای  کیوژولپات  ینیب  کینزد

به   از  یم  تکوین شروع  و  ادامه  نآکند  رشد خود  به  جا که چشم 

 . [ 2, 1]  کندیم شرفتیپ  ی سالگ ستیدهد به طور معمول تا بیم

م  مطالعات م  دهد ینشان  اس  زانیکه  و  در   کیالورونیه  دیکالژن 

  ریغ   ی هابا چشم  سهیدر مقا  ینی بکیمبتال به نزد  مارانیب  هیزجاج

که    دهد ینشان م  نیکمتر است و ا یبه طور قابل توجه  نیبکینزد

تحت    ن یبکینزد  ریغ   ی هابا چشم  سهیدر مقا  نیبکینزد  یهاچشم

تخر  ریتأث م  بیروند  ارندیگیقرار  بر  عالوه  حفره  نی.   ی حجم 

  د ی شد  ینیبکیدچار نزد  ای  نیبکینزد  اریبس  یهادر چشم   هیزجاج

 حیماکوال را توض  یهاو سوراخ   هی زجاج  بیکه تخر  ابد ی یم  شیافزا

ا  که  ، دهدیم بحفره  ن یبا وجود  عدم درمان    مارانیها  در صورت 

 هیشبک  ی جدا شدگ  ت یو در نها  یی نایب  د ی دچار کاهش شد  یجراح

[ 2, 1] شوندیم

 ینیب کهای دخیل در نزدی. ژن1جدول

لوکوس )جایگاه 

 های کروموزومی( 

 منبع عملکرد  کروموزوم 
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با توجه به خطرات ناشی از نزدیک بینی شدید که خصوصاً بینایی  

تحت را  میافراد  قرار  در    لیدخ  یهاژن  ییشناسادهد  تاًثیر 

به   ندهآیو در    یدرمانچشم ممکن است به توسعه ژن  ینیبکینزد

 نیاز مهمتر  ی تعداد  1در جدول    . چشم کمک کند  تیبهبود وضع

نزد  لیدخ  یهاژن  همچنآ  ی نیبکیدر  است.  شده    نیورده 

  ک ی انسان از    هیهمراه است. صلب  هیبا نازک شدن صلب  ینیبکینزد

 بروبالستیوفیو م  بروبالستیبا ف  یبریواحد از بافت همبند ف  هیال

,  1]  شده است  لیتشک  یکالژن   یلر خارج سلول ااسک  سیماتر  کیدر  

یک) سندرومتوان به عنوان نزدیک بینی غیرمیی را  نیبکینزد  .[2

سندرومیک و  اولیه(  بینی  که   نزدیک  کرد  بندی  دسته  )ثانویه( 

سندرومیک بینی  سا یم   نزدیک  با  همراه    ی هایناهنجار  ریتواند 

ا  یچشم  ای  کیستم یس طسندروم  ن یباشد  از   یاگسترده  فیها 

بال ب   ی نیتظاهرات  در  دارند  بس  نیا  نیرا  از    یاریاختالالت 

دارد  زین  یذهن  یماندگعقب  یهاسندروم جدول    ،وجود  در  که 

ا  3و    2شماره   از    یمو چش  ی ذهن  ی هاسندروم  نی به چند مورد 

 .پرداخته شده است هیثانو ی نیبکیمرتبط با نزد

                                                    

 بینی ثانویههای سیستمیک مرتبط با نزدیک. سندروم2جدول

ACTC1 15q لفا اکتین در ژن متعلق به خانواده اکتین است.  آشود پروتئین رمزگذاری شده این در شبکیه بیان می

 شود و یکی از ترکیبات اصلی دستگاه انقباضی است. های عضالنی یافت میبافت

 9 

ADAMTS10 19p های  هستند که نقش مهمی در سازمان بافت همبند مهاجرت سلول و رشد نقش دارند جهش  پروتئازهایی

 شود. ینی میبکهموزیگوت در این دو ژن موجب نزدی

10 

ADAMTS17 15q 

ADORA2A 22q های گیرنده ادنوزینشوند مشخص شده است که انتاگونیستدنوزین در سراسر بدن یافت میهای آگیرنده 

 دهد. های حیوانی کاهش میبینی را در انسان و مدلمتیل گزانتیتن روند نزدیک-7مانند 

11 

ARMS2 10q شود این بیماری در درجه اول قسمت مرکزی شبکیه چشم  جهش در این ژن موجب تخریب ماکوال می

 شود. ینی میبکنزدیکند و در نتیجه باعث کاهش تدریجی شود را مختل میانسان که ماکوال نامیده می

12 

COL1A1 17q های بدن از جمله صلبیه، غضروف و استخوان را تقویت و کالژن پروتئینی است که بسیاری از بافت

 کند. پشتیبانی می

های ستون فقرات  ها را در بین مهرهاین کالژن کره چشم )زجاجیه(، گوش داخلی و قسمت مرکزی دیسک

 کند. پر می

4 

COL2A2 12q 

PAX6 11p شود. این ژن در سیستم عصبی در حال رشد چشم بیان می  

BFSP2 3q 13 گردد. جهش در این ژن موجب آب مروارید مادرزادی نیز می 
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فنوتیپ چشمی غیر از  منبع   

 بینینزدیک

بینی و فنوتیپ چشمی همراه های مرتبط با نزدیکسندرم  ژن 

 با آن 

 

 

 15و14

دوربینی، آستیگماتیسم،  

 هیپوپیگمنتآسیون چشمی 

UBE3A  سندروم انجلمن 

 سندروم االگیل JAG1 های اتاق قدامی آب مروارید، ناهنجاری

آب مروارید، تیرگی لنز، فرسایش  

 قرنیه

COL4A5, 

COL4A3 

 سندروم الپورت 

 دیسپالزی کرانیکتودودرمال  IFT122 دیستروفی شبکیه

 

 بینی ثانویههای چشمی مرتبط با نزدیک. سندروم3جدول

 سندروم چشمی ژن  عالئم بیماری  منبع   

به این بیماری آلبینیسم چشمی نیز گفته  17و 16

 است.شود و نوعی کوری مادرزادی شبانه می

GPR143 Aland Island eye disease 

این بیماری اتوزوم مغلوب است و با کاهش   18

قدرت بینایی و افزایش حساسیت به نور همراه 

 است.

CNGB3 Achromatopsia 

کوری و کاهش قدرت این افراد مشکل شب 19

 کنند. ها را تجربه میبینایی و رنگ

CYP4V2 Bietti crystalline corneoretinal dystrophy 

 گیریبحث و نتیجه 

ثابت شده    یریپذ مده و مطالعات وراثتآطبق مستندات به دست  

مربوط به    یهاثراند و ژن ؤم  ینیبک یدر نزد  یکیاست که عوامل ژنت

. طبق  [2,  1]است  یکیژنتجایگاه      70  بیش ازشامل    ینیبکینزد

در سال   و همکارانش  لی  معاینات    و طبق  2017مطالعات  نتایج 

کودک چینی مشخص شده است که   2888نزدیک بینی بر روی  

شیوع نزدیک بینی با تعداد والدین نزدیک بین از نظر آماری به طور  

ابد و این به این معنا است که کودکانی  ی قابل توجهی افزایش می
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-یشتر از کودکانی که والدین نزدیککه والدین نزدیک بین دارند ب

ابتال به نزدیکند شبین ندار همچنین   . [2,  1]ینی را دارند  ب انس 

در سال   و همکاران    2019طبق مطالعاتی که  اسزرتوسکا  توسط 

حیوانی مدل  ژن   برروی  در  جهش  با  و  گرفت  صورت  )موش( 

ZFP6644  د که جهش در این ژن موجب  به طور تجربی نشان دادن

که افراد    ییجانآاز  .  [2,  1]شود  بینی با فنوتیپی شدید می نزدیک

 ریسا  یبرا  یشتر یدر معرض خطرات ب  د یشد  ینیبکیبه نزد  تالمب

زودرس، گلوکوم، جدا    دیمروار  آب  چشم از جمله  یمشکالت جد

شبک تخر  هیشدن  دادن    بیو  دست  از  خطرات  و  هستند  ماکوال 

 یعلت اصل  نیاست که ششم  ادیز  یبه قدر  ینیبکیدر نزد  یینایب

اقدامات الزم جهت جلوگ  یینایناب نامبرده شده،  از   یریدر جهان 

 . [2, 1] کندیم د أییرا ت کیپاتالوژ ینیبکینزد

 پیشنهادات 

چشم ممکن   ینیبک یدر نزد  لیدخ  یهاژن  ییکه شناسا  ییجان آاز  

چشم    تیو بهبود عملکرد وضع  یدرمانژن  یبه توسعه  ندهآیاست در  

  ی نیبکیاست که مطالعات در ارتباط با نزد  تیکمک کنند حائز اهم

  نیصورت گرفته و ا  شتریب  یینای اختالل ب  ن یدر ا  لیدخ  یهاو ژن
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