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چکیده
زمینه و هدف
افسردگی ،یک اختالل خلقی است که باعث احساس مداوم غم و اندوه و از دست دادن عالقه می
شود .افسردگی شایعترین اختالل خلقی در جامعه کنونی است .این بیماری در خانمها دو برابر بیشتر
از آقایان اتفاق میافتد و معموال شروع اولیه افسردگی در سالهای تولید مثل یک زن است .حدود
 %7از زنان باردار در طول دوران بارداری تجربه افسردگی و مصرف داروهای ضدافسردگی را دارند.
عدم درمان افسردگی در طی این د وران پیامدهای جبران ناپذیری دارد همچنین درمان مادران مبتال
به افسردگی به وسیله داروهای ضدافسردگی باتوجه به اینکه داروهای ضد افسردگی مکانیسم اثر
یکسانی دارند و بر مغز تأثیر می گذارند بسیار خطرناک است زیرا ممکن است مصرف این داروها
موجب تغییر در بیان ژنهای دخیل در تکوین مغز و در نتیجه موجب اختالالت مغزی در جنین
شوند بدین جهت در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز جنین و ژنهای
کلیدی اثرگذار در تکوین مغز پرداخته شده است.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه مروری است و در این پژوهش از بانکهای اطالعاتی ایرانی و خارجی همچون
 NCBI ،PUBMEDو غیره برای جمع اوری اطالعات استفاده شده است.
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یافتهها
براساس یافتههای به دست آمده رشد مغز شامل تعامل مداوم محیط و فاکتورهای ژنتیکی است و
ژنهای بسیاری در تنظیم اندازه مغز مؤثرند تحقیقات نشان داده داروهای ضدافسردگی بر بیان
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ژنهای مؤ ثر در تکوین مغز تاثیرگذار است و منجر به تکوین نامناسب مغز جنین و اختالالت مغزی
ژنتیکی مانند میکروسفالی اولیه ( ،)MCPHماکروسفالی ،اوتیسم و غیره میشوند.
نتیجه گیری
طبق مقاالت بررسی شده و مستندات به دست آمده تنظیم اندازه مغز مستلزم مکانیسمها و ژنهای
مختلفی است و باتوجه به اثر داروهای ضدافسردگی بر بیان ژنهای دخیل در تکوین مغز مصرف
داروهای ضدافسردگی جهت جلوگیری از به وجود امدن اختالالت مغزی و روانی در جنین ،مصرف
این داروها در مادران باردار و شیرده باید منع گردد.

کلمات کلیدی
داروهای ضدافسردگی ،تکوین مغز ،بیان ژن ،اختالالت مغز

2

Study of Antidepressant Drugs Effect on
مجله تحقیقات
ژنتیک پزشکی
1 :  شماره- 1399 : سال

Development of the Brain and Related Genes
Ramesh Ranjbar1, Ali Mohammad Ahadi2, *Zahra Zamanzadeh1
1.

Department of Biotechnology, Faculty of Biological Sciences and Technology,
Shahid Ashrafi University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2.

Department of Genetics, Faculty of Life Sciences, Shahrekord University,
Shahrekord, Iran.
* Correspondence e-mail: Za.zamanzadeh@yahoo.com

Abstract
Background and objective
Depression is a mood disorder that causes constant feelings of sadness and loss
of interest. Depression is the most common mood disorder in today's society. It
is twice as common in women as in men, and the initial start of depression is
usually in woman's reproductive years .
About 7% of pregnant women experience depression and using antidepressants
during pregnancy. Failure to treat depression during this period has irreversible
consequences. also, treating depressed mothers with antidepressants given that
they have the same mechanism as antidepressants and affecting the brain is very
dangerous because the use of these medicines may alter the expression of genes
involved in brain development and thus cause brain disorders in the fetus.
Therefore, this article examines the effect of antidepressants on fetal brain
development and key genes affecting brain development.
Method
This research is a review study and Iranian and foreign databases such as
PUBMED, NCBI and etc. have been used to collect information in this research.
Results
Based on the findings, brain development involves the constant interaction of the
environment and genetic factors, and many genes are effective in regulating brain
size. Research has shown that antidepressants affect the expression of genes
involved in brain development and lead to malformations Genetic brains such as
primary microcephaly (MCPH), macrocephaly, autism, etc.
Conclusion
According to the reviewed articles and the obtained documents, brain size
regulation requires different mechanisms and genes. Due to the effect of
antidepressants on the expression of genes involved in brain development and
their use to prevent brain and mental disorders in the fetus, the use of
antidepressants in pregnant women and lactating mothers should be prohibited.
Keywords
Antidepressant Drugs, Brain Development, Gene Expression, Brain Disorder
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میگذارند .به طورکلی داروهای ضد افسردگی به طرق

مقدمه

مختلف کار میکنند و تأثیر کلی یکسانی دارند و وظیفه
اختالل افسردگی بیانگر یک مسئلهی جدی بهداشتی

آنها متعادل کردن انتقال دهندههای عصبی در مغز است.

جامعهی مدرن است و بسیاری از خانمهایی که در سن
داروهای ضد افسردگی در دهه  1950به بازار آمدند و

باروری هستند از افسردگی عمده یا اختالل دو قطبی رنج

امروزه حدود  30نوع داروهای ضد افسردگی از  4گروه

میبرند .در بعضی از موارد خاص ،حامگی یا زایمان ممکن

مختلف وجود دارد این  4گروه عبارتند از :داروهای

است اختالالت عاطفی جدیدی را ایجاد کند .میزان تخمین

ضدافسردگی سه حلقهای ،مهارکنندههای انتخابی بازجذب

افسردگی و سایر اختالالت خلقی در دوران بارداری از  9تا

سروتونین،

 % 16متغیر است .حدود  % 3از زنان باردار در دوران بارداری

بازدارندههای

مونوامین

اکسیداز

و

مهارکنندههای انتخابی سروتونین – نورادرنالین ].[3

با داروهای ضد افسردگی درمان میشوند .پس از زایمان
تعداد زنان تحت درمان به  5تا  % 7افزایش مییابد .یکی از

تاریخچه

مهمترین معضلهای متخصصان زنان و زایمان برای درمان
ایمیپرامین در سال  1959برای معالجه افسردگی اساسی

یا عدم درمان افسردگی در دوران بارداری است .پیامدهای

) )MDDتوسط سازمان غذا و دارو ( )FDAتصویب شد،

افسردگی درمان نشده در دوران بارداری میتواند آنقدر

که باعث ایجاد کالس داروهای موسوم به ضد افسردگیهای

جدی باشد که موجب اقدام به خودکشی ،نارس بودن نوزاد،

سه حلقهای شد .از این جهت  3حلقهای نامیده میشوند

زایمان زودرس ،وزن کم هنگام تولد و غیره همراه باشد ].[1

که در ساختار شیمیایی آنها  3حلقه وجود دارد مانند آمی
داروهای ضد افسردگی به داروهایی گفته میشود که نه تنها

تریپتیلن و نورتریپتیلین و غیره .این داروها اولین دسته از

برای درمان افسردگی بلکه برای درمان اختالالت روانی

داروهای ضد افسردگی هستند که پیدایش آنها تحول

دیگر نیز مثل اختالل افسردگی اساسی ،اختالل اضطراب،

بزرگی را در درمان بیماران افسرده ایجاد کرد .عمل اصلی

اختالل وسواس فکری-عملی ،اختالل خوردن ،اختالل

داروهای این گروه در مغز مهار باز جذب سروتونین و نوراپی

بیش فعالی ،میگرن ،قاعدگی دردناک ،درد نوروپاتیک،

نفرین با بلوک نمودن عملکرد انتقال دهندههای سروتونین

اختالالت اعتیاد ،اختالل خواب ،اختالل پانیک ،اختالل

و نوراپی نفرین است .لذا موجب افزایش سطح مغزی

جمع هراسی ،اختالل گذر هراسی ،اختالل فشار روانی پس

سروتونین و نوراپی نفرین میشوند و عمل استیل کولین و

از آسیب و غیره به کار میروند .داروهای ضد افسردگی با

تا حدودی هیستامین را مسدود میکنند .این داروها اثر

افزایش سطح ترشح و تغییر دادن چگونگی کارکرد دوپامین،

بسیار کمی بر روی انتقال دهندههای دوپامین دارند ].[4

نورآدرنالین و سروتونین در مغز تأثیرات خود را بر جای

اگرچه آنها در درمان افسردگی موثر هستند اما تأثیر آنها
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بر سایر گیرندهها از جمله گیرندههای سروتونین،

افسردگیها این روزها به ندرت تجویز میشوند .اگر این

هیستامین ،کولینرژیک ،آدرنرژیک و بعد از سیناپسی غیر

دسته از داروها همراه با غذاهایی که حاوی مادهای موسوم

مرتبط با افسردگی ،منجر به ایجاد عوارض جانبی غیرقابل

به تیرامین هستند مصرف شوند میتوانند منجر به افزایش

تحمل میشوند ] .[3از عوارض بارز این داروها میتوان به

فشار خون شوند و در نتیجه زمان استفاده از این داروها

خوابآلودگی ،افزایش وزن ،خشکی دهان ،تاری دید و اثرات

پزشک باید لیست غذاهایی که باید پرهیز شوند را به بیمار

آنتی کولینرژیک اشاره کرد و همچنین کاهش فشار خون و

بدهد ]3و.[5

طوالنی شدن فاصله ( QTنشان دهندهی زمان الزم برای

ونالفاکسین در سال  ،1933به بازار ایاالت متحده معرفی

مجموع فعالیت بطنها در طی یک چرخه قلبی است) در

شد .این داروها نیز با تأثیرگذاری بر پیام رسانهای

نوار قلب شوند و به همین جهت استفاده از آنها در بیماران

شیمیایی و انتقال دهندههای عصبی که برای ارتباط بین

قلبی و سنین باال میتواند مخاطرهآمیز باشد .در حال حاضر

سلولهای مغزی استفاده میشوند ،افسردگی را کاهش

این داروها به عنوان خط دوم درمان یا در موارد مقاوم به

میدهند .مانند اکثر داروهای ضد افسردگی مهارکننده

درمان استفاده میشوند ]3و.[5

بازجذب سروتونین و نورادرنالین در نهایت با ایجاد تغییر در

در سال  1988میالدی اولین مهارکنندهی انتخابی بازجذب

شیمی مغز و ارتباطات در مدار سلولهای عصبی مغز که

سروتونین ،فلوکستین ،در ایاالت متحده معرفی شد .این

برای تنظیم خلق و خو شناخته شدهاند کار میکنند تا به

داروها از جذب مجدد سروتونین در سیناپسها جلوگیری

کاهش افسردگی کمک کنند .این دسته از داروها با مسدود

میکنند مانند سیتالوپرام ،سرترالین و فلووکسامین ،آسنترا.

کردن و یا تأخیر در بازگشت مجدد سروتونین و نوراپی

از شایعترین عوارض این داروها میتوان به کاهش میل

نفرین را در مغز افزایش میدهند .داروهای ضدافسردگی

جنسی و تأخیر در رسیدن به اوج لذت جنسی اشاره کرد.

مهارکننده بازجذب سروتونین -نورادرنالین متداول شامل:

این عوارض کمتر برای آقایان مشکل آفرین است ولی در

دولوکستین و دسونالفاکسین و میلنراسپیران است ].[4

خانمها نیاز به درمان مستقل پیدا میکند ].[3

اختالل مغز و اعصاب
در اوایل دهه  1950میالدی ،اثرات تقویت کننده خلق و
خوی مهارکنندههای مونوامین اکسیداز

با توجه به مکانیسم اثر داروهای ضدافسردگی و اثر آنها بر

کشف شد.

روی مغز و سلول های مغزی مصرف این داروها ممکن است

مونوآمین اکسیدازها مانند داروهای  3حلقهای باعث افزایش

بر روی ژنهای دخیل در تکوین مغز اثر گذارد و منجر به

سروتونین و نوراپینفرین در مغز میشوند و عبارتند از

اختاتالتی مغزی در جنین شود.

ترانیلسپیرومین ،فنلزین ،موکلوبمید .این نوع ضد
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اختالل مغز و اعصاب به هرگونه وضعیتی که ناشی از اختالل

مشخص میشود .بررسی ها نشان داده که ناهنجاریهای

عملکرد در بخشی از مغز یا سیستم عصبی باشد و منجر به

ژن  RBFOX1باعث این اختالل و سایر اختالالت عصبی

عالئم جسمی و روانی شود ،اطالق میگردد .از آنجایی که

میشود ]6و.[7

مغز مرکز کنترل بدن است ،هنگامی که مشکلی در آن ایجاد

میکروسفالی اولیه یک اختالل عصبی است و منجر به

شود میتواند بر بسیاری از بخشهای بدن تأثیر بگذارد و

کوچک شدن غیر طبیعی مغز میشود .برخی از ژنهای

فعالیت طبیعی سایر اعضای بدن را مختل کند .سیستم

موثر در این بیماری در تکامل مغز انسان نقش دارد .بسیاری

عصبی بسیار آسیبپذیر بوده و میتواند در اثر مشکالت

از جهشهای ژنتیکی شناخته شده که باعث میکروسفالی

ژنتیکی ،اختالالت خود ایمنی ،ضربه ،عفونت ،اختالل در

اولیه انسانی میشوند سانتروزوم را هدف قرار میدهند و تا

جریان خون ،قرارگیری در معرض مواد سمی و غیره آسیب

حد زیادی در اثر جهشهایی ایجاد میشود که ژنهای کد

ببیند .ژنهای بیشماری در مغز انسان بیان میشوند .تقریبا

کننده پروتئین سانتروزومی مانند MCPH, ASPM,

 ٪95-80از ژنهای کد کننده پروتئین در حداقل یک

 CDK5RAP2, CENPJ, STIL, WDR62, CEP152را

منطقه از مغز طی حداقل یک دوره از رشد یا بزرگسالی

مختل میکنند .افراد دچار این اختالل از ناتوانی فکری و

بیان شدهاند .جهش و تغییرات بیان در هر یک از این ژنها

تاخیر زبان رنج میبرند ]8و.[9

موجب ایجاد اختالالت مغزی مادرزادی مادامالعمر میشود
مطالعات نشان داده که بیماری صرع و ناتوانیهای ذهنی

].[6

میتواند در اثر جهشهای موجود در حداقل  ٪10از

از جمله ناهنجاریهای ژنتیکی مادرزادی مغز که منجر به

سلولهای مغزی ایجاد شود .احتماالً این جهشها در مراحل

ایجاد سندرومها و اختالالت عصبی و غیره میشوند میتوان

اولیه و قبل از نوروژنز رخ دادهاند ].[6

به :ناهنجاری مادرزادی ورم مخچه و مغز ،سندروم ژوبرت،
میکروسفالی اولیه مغلوب اتوزومال ،اوتیسم ،اسکیزوفرنی،

افسردگی در مادران باردار

صرع اشاره کرد .افراد مبتال به سندروم ژوبرت مبتال به

بسیاری از ژنها در سنین مختلف بیان میشوند که این

ناهنجاریهای حرکتی و رفتاری و اختالل در رشد ذهنی

بیان ژن در مرحلههای مختلف از زندگی نقش مهمی در

موارد دیگر هستند .به دلیل عدم توسعه ناحیهای از مخچه

چندین رویداد مهم در رشد مغز از جمله مهاجرت

(ناحیهای از مغز که کنترل تعادل و هماهنگی را انجام

سلولهای عصبی ،سیناپتوژنز و غیره دارند ]6و.[9

میدهند) و همچنین ساقه مغز (ارتباط دهنده مغز و نخاع)

در جامعه کنونی افراد بسیاری مبتال به اختالالت خلقی به

که به علت جهش در ژن  AHI1به وجود میآید .اوتیسم

ویژه افسردگی هستند و زنان در طول زندگی بیشتر از

یک اختالل عصبی رشدی است که با رفتارهای ارتباطی
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آقایان درگیر این اختالل میشوند زیرا حاملگی ،دوره پس

دوره اولیه جنینی یک دوره مهم در رشد نئوکورتکس مغز

از زایمان ،یائسگی و چرخه قاعدگی همه با تغییرات

است که بیشتر نورونهای قشر مغز در آن زمان ایجاد

چشمگیر جسمی و هورمونی همراه است به همین دلیل

میشوند و بسیاری از آنها به موقعیتهای خود در

زنان انواع خاصی از افسردگی را در مراحل مختلف زندگی

نئوکورتکس مهاجرت کرده و از طریق شبکههای اساسی

تجربه میکنند.

مغز برای پردازش اطالعات شروع به کار میکنند .در پایان
هفته دوم جنینی جنین یک ساختار ساده بیضی شکل دارد

از آنجایی که شمار زیادی از این زنان در شرف بارداری و

و مثل یک توپ پر از سلول است که الیه باالیی حاوی

یا باردار و شیرده هستند ،این افراد باید تحت درمان با

سلولهای اپی بالست و الیه زیرین حاویه سلولهای

امنترین داروهای ضدافسردگی قرار گیرند .طبق تحقیقات

هیپوبالست است .در پایان هفته سوم جنین از طریق

انجام شده این داروها بر بیان ژنهای دخیل در تکوین مغز

مجموعه ای از فرایندهای گاستروالسیون به ساختار دیگری

اثر گذاشته و مصرف این داروها ممکن است اثر منفی بر

تبدیل میشود که این مرحله مرحله رشد و تحوالت بعدی

تکوین مغز جنین بگذارد و میتواند خطری برای رشد

در جنین را تشکیل میدهد .سلولهای اپیبالست به  3رده

عصبی و رفتاری بعد از تولد باشد.

سلول بنیادی اصلی متمایز میشوند که در نهایت باعث به
این داروها میتوانند باعث کاهش جریان خون در رحم و به

وجود آمدن کلیه ساختارها در جنین در حال رشد میشوند

دنبال آن هیپوکسی و غیره شوند و استفاده از این داروها

در حالیکه سلولهای هیپوبالست اجزای جنین را تشکیل

در سه ماهه سوم بارداری میتواند موجب تأخیر رشد

میدهند .سلولهای بنیادی عصبی جنین در طی

عصبی ،سقط جنین ،فشار خون ریوی و موارد دیگر شود.

گاستروالسیون به وجود میآیند .سلولهای بنیادی عصبی

این داروها می توانند بر رشد مدار عصبی تأثیر گذاشته و

قادر به تولید سلولهای مختلفی هستند .مغز و سیستم

موجب افسردگی ،رفتارهای پرخاشگرانه ،اضطراب و اوتیسم

عصبی مرکزی را تشکیل میدهند و سلول پیش ساز عصبی

در بلوغ ،بزرگسالی و پیری نمایان شود .همانطور که توضیح

نامیده میشوند و تمایز این سلولها به سلولهای مولد

داده شد توسعه و عملکرد مغز ما توسط یک طرح ژنتیکی

عصبی نتیجه سیگنالینگ ملکولی پیچیده است که شامل

اداره میشود و از کل ژنوم انسان 10000 ،ژن (تقریباً یک

چندین ژن است .دوره جنینی رشد انسانی از نهمین هفته

سوم) فقط در طول رشد مغز بیان میشوند و افزایش و یا

حاملگی تا پایان بارداری گسترش مییابد مغز انسان به

کاهش بیان هر کدام از این ژنها موجب اختالالتی همچون

عنوان یک ساختار صاف ( )LISSENCEPHALIشروع

ماکروسفالی ،لیزنسفالی ،آلزایمر و غیره میشود ]9و.[6

میشود و به تدریج بالغ و چین خورده میشود .رشد مغز
انسان فرایندی طوالنی است که از هفته سوم حاملگی با
7

تمایز سلولهای پیش ساز عصبی شروع میشود و با پایان

که معموال بسیاری از محصوالت ژن و همچنین تاثیراتی از

دوره جنینی ،ساختارهای بنیادی مغز و سیستم عصبی

محیط را شامل میشوند .بنابراین یک ژن خاص یکی از

مرکزی ایجاد میشود .تولید نورون در انسان از روز 42

عناصر اساسی است که برای حمایت و راهنمایی فرآیند

جنینی شروع میشود .پس از این نورونها به مناطق

پیچیده رشد مغز تعامل دارند .حداقل یک سوم از ژن

مختلف مغز مهاجرت میکنند و در انجا شروع به برقراری

مختلفی که ژنوم انسان را تشکیل می دهند در درجه اول

ارتباط با سایر سلولهای عصبی میکنند و شبکههای

در مغز فعال هستند این باالترین نسبت ژنهای بیان شده

عصبی ابتدایی ایجاد میشود E108 .اتمام نوروژنز است.

در هر قسمت از بدن است .بنابراین ژنها یکی از عناصر

سیناپسها حدود هفته  23بارداری مشاهده میشوند و پس

اساسی هستند که برای حمایت و راهنمایی فرآیند پیچیده

از  25هفته پس از بارداری هر شش الیه قشر مغز تشکیل

رشد مغز تعامل دارند و عواملی از جمله جهش ،پلی

میشود .فرایند نهایی رشد مغز میلیناسیون است .توسعه

مورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ،تنوع در تعداد کپی،

مغز به مدت طوالنی پس از زایمان ادامه مییابد ].[10

تغییرات اپی ژنتیکی و غیره در کاهش و یا افزایش بیان
ژنها دخیل هستند ]11و.[12

ناهنجاریهای ژنتیکی قشر مغز یک عامل مهم ناتوانی
عصبی در کودکان است .در طی چند دهه گذشته

ژنهای دخیل در این اختالالت برای رشد طبیعی قشر مغز

پیشرفتهای چشمگیری در رابطه با مکانیسمهای رشد مغز

ضروری هستند بنابراین شناسایی این ژنها و بررسی

پستانداران حاصل شده که مطالعات سلولی و ملکولی در

عملکرد آنها به ما در درک بیشتر مکانیسمهای طبیعی

این زمینه تصویری از فرآیندهای ژنتیکی سازمان یافته اما

بیولوژیکی رشد مغز کمک میکند در جدول 1-1

به طور مداوم در حال تغییر در رابطه با رشد مغز ارائه

جایگاههای ژنی که جهش در ان موجب میکروسفالی اولیه

میدهند .در ژنتیک بیان ژن بنیادی ترین سطح است که

مغلوب اتوزومال می شود مشخص شده و در جدول  2-1به

در آن ژنوتیپ به فنوتیپ منجر میشود .بیان ژن یک نتیجه

تعدادی از ژنهای درگیر در تکوین مغز اشاره شده است.

دارد :تولید یک ملکول پروتئین ،این محصوالت ملکولی بیان

در آزمایشی که توسط کرئوز و همکارانش در سال2015

ژن برای همه جنبههای توسعه ضروری هستند پروتئینها

انجام شد مشاهده شد مصرف طوالنی مدت داروی

عوامل موثر در رشد بیولوژیکی هستند بنابراین ژنها حاوی

ضدافسردگی فلوکسیتین باعث تغییرات طوالنی مدت در

اطالعاتی هستند که برای رشد و عملکرد ارگانهای

بیان ژنهای درگیر در میلیناسیون دارند ].[13

بیولوژیکی ضروری هستند .اطالعات موجود در توالیهای
همچنین در ازمایشی که توسط ریا و همکاران در سال

ژنی باید استخراج ،بازنویسی و به پروتئینها ترجمه شوند.

 2018صورت گرفت مشخص شد داروی ضدافسردگی

این پروتئینها وارد آبشارهای سیگنالینگ پیچیده میشوند
8

سیتالوپرام موجب کاهش قابل توجه نوروژنز در مغز

ونالفاکسین  10میلی گرم بر کیلوگرم در موشهای

جنینهای موش شده بود ].[14

صحرائی موجب کاهش بیان ژن  S100Bدر هیپوکامپ
شده بوده است ].[15

در تحقیقی دیگر که در سال  2016توسط وانگ و
همکارانش صورت گرفت یافتهها نشان داد درمان با
جایگاه ژنومی میکروسفالی

ژنهای موثر در میکروسفالی

MCPH1
MCPH2
MCPH3
MCPH4
MCPH5
MCPH6
MCPH7
MCPH8
MCPH9
MCPH10
MCPH11
MCPH12

BRIT1
WDR62
CDK5RAP2
ASC5
ASPM
CENPJ
STIL
CENP135
CENP152
ZNF335
PHC1
CDK6

منابع
]8و[9

جدول 12 1 -1جایگاه ژنومی میکروسفالی اولیه و ژن های درگیر در ایجاد آن

جایگاه

ژن

عملکرد

FOXP2

رمزگذاری فاکتور رونویسی که به شدت در نئوکورتکس 7q31

منابع
][16

در حال رشد بیان میشود
11p

BDNF

اثر بر بقا و رشد نورون های حسی و سمپاتیک

ASPM

پروتئینهای بیان شده توسط این ژن جهت تنظیم نوروژنز 1q31.3

][17
][18

طبیعی ضروری است
8p23.1

MCPH1

موثر در رشد قشر مغز و مهاجرت سلولهای عصبی

HES1

در سلولهای عصبی و گلیال شعاعی و سلولهای بنیادی 3q29

][19
][20

عصبی بیان میشود
WDR62

کنترل رشد مغز انسان

19q13.12

][21

ZNF335

تنظیم کننده نوروژنز در مهره داران

20q13.12

][22

STIL

بیان این ژن در مغز جنین  16هفتهای از تکثیر سلولهای 1q33

عصبی پشتیبانی میکند

9

][23

NOTCH2NL

افزایش تکثیر سلولهای بنیادی عصبی و تاخیر در بلوغ 1q21.1

][24

عصبی
SRGAP2C

نقش در مهاجرت عصبی و تمایز عصبی و رشد سیناپسی 1q32.1

][25

و مقدار سلولهای عصبی قشر مغز افزایش و تعداد
اتصاالت بین نورونها و کنترل رشد نئوکورتکس که
مسئول زبان ،تفکر ،هوشیاری است
4q12

CEP135

رمزگذاری پروتئین سانتروزومی

CENPJ

حفظ یکپارچگی سانتروزوم ،مورفولوژی نرمال اسپنذل13q12.12 ،

][26
][27

جداسازی میکروتوبول
CASC5

تشکیل کینه توکور و تفکیک مناسب کروموزومها و در 15q15.1

][28

نواحی تکثیر سلولی اطراف بطنها در طی رشد مغز جنین
تنظیم میشود
PCNT

عملکرد صحیح سانتروزوم ها

21q22.3

][29

ARHGAP11B

تولید سلولهای بنیادی مغزی و در نتیجه گسترش 15q13.2

][30

نئوکورتکس در طول تکامل
9q33.2

CDK5RAP2

تنظیم نوروژنز

EMX2

نوروژنز و مهاجرت و تکثیر سلولهای مغز

][32

TMLHE

به سازماندهی صدها پروتئین که بر روی غشای سلولهای Xq28

][33

][31

پس سیناپسی قرار دارند کمک میکند که برای هماهنگی
پاسخ سلول به سیگنالهای سلول پیش سیناپسی الزم
است
جدول  2 -1ژن های درگیر در تکوین مغز و عملکرد آن ه ا

با توجه به مکانیسم اثر داروهای ضدافسردگی و نتایج

( ،)CEP135, CEP152, CENPJژنهای مرتبط با

تحقیقات مشخص شده است که داروهای ضدافسردگی بر

توبولین ) (TUBB5,TUBA1,TUBB2Bو ژنهای مرتبط

بیان ژنهای دخیل در تکوین مغز تأثیر گذار است.

با پروتئین کینزین ( )KIF14, KIF11برروی تکوین مغز

تحقیقات نشان داده جهش در ژنهای درگیر در نوروژنز

اثر گذاشته و موجب اختالالت مغزی ژنتیکی مانند

مانند  MCPH1, BDNF, ZNF335و یا ژنهایی که در

میکروسفالی اولیه ( ،)MCPHماکروسفالی ،اوتیسم و دیگر

سیناپتوژنز نقش دارند مانند  SHANK3میتوانند موجب

اختالالت ژنتیکی مغزی میشود و مصرف این داروها در

تکوین نامناسب مغز شوند جهش در ژن های سانتروزومی

طی دوران بارداری و شیردهی باید منع گردد.
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