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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  

ها دو برابر بیشتر کنونی است. این بیماری در خانمترین اختالل خلقی در جامعه  افسردگی شایع  شود.

های تولید مثل یک زن است. حدود  شروع اولیه افسردگی در سال افتد و معموالاز آقایان اتفاق می

  از زنان باردار در طول دوران بارداری تجربه افسردگی و مصرف داروهای ضدافسردگی را دارند.   7%

وران پیامدهای جبران ناپذیری دارد همچنین درمان مادران مبتال  عدم درمان افسردگی در طی این د 

اینکه   اثر ضد افسردگ  یداروهابه افسردگی به وسیله داروهای ضدافسردگی باتوجه به    ی مکانیسم 

تأثیر می  دارند و   یکسانی  این داروها  بر مغز  زیرا ممکن است مصرف  گذارند بسیار خطرناک است 

دخیل در تکوین مغز و در نتیجه موجب اختالالت مغزی در جنین های  موجب تغییر در بیان ژن

های  شوند بدین جهت در این مقاله به بررسی تأثیر داروهای ضدافسردگی بر تکوین مغز جنین و ژن 

 .کلیدی اثرگذار در تکوین مغز پرداخته شده است

 روش بررسی

عاتی ایرانی و خارجی همچون های اطالاین پژوهش یک مطالعه مروری است و در این پژوهش از بانک

PUBMED ،NCBI  اطالعات استفاده شده است یجمع اور یبرا  رهیو غ. 
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 هایافته

مده رشد مغز شامل تعامل مداوم  محیط و فاکتورهای ژنتیکی است و آهای به دست  براساس یافته

مژن  مغز  اندازه  تنظیم  در  بسیاری  داروهای  ؤهای  داده  نشان  تحقیقات  بیان  ثرند  بر  ضدافسردگی 

ثر در تکوین مغز تاثیرگذار است و منجر به تکوین نامناسب مغز جنین و اختالالت مغزی  ؤهای مژن 

 . شوند می غیره  (، ماکروسفالی، اوتیسم و MCPHژنتیکی مانند میکروسفالی اولیه ) 

 نتیجه گیری 

های  ها و ژنمکانیسممده تنظیم اندازه مغز مستلزم  آطبق مقاالت بررسی شده و مستندات به دست  

اثر داروهای ضدافسردگی بر بیان ژن های دخیل در تکوین مغز مصرف  مختلفی است و باتوجه به 

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. 
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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 . 
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 مقدمه

  یبهداشت  یجد  یمسئله   یک  یانگر ب  افسردگی  اختالل

است  یجامعه خانم  یاریبس  و  مدرن  دراز  که    سن   هایی 

رنج   یاختالل دو قطب  یاعمده    یاز افسردگ  هستند  باروری

ممکن    یمانزا  یا  یموارد خاص، حامگ  ی از. در بعضبرند می

 ینتخم  میزان  کند.   یجادرا ا   یدیجد  ی است اختالالت عاطف

تا    9از    یدر دوران باردار  یاختالالت خلق  یرو سا  یافسردگ

  ی % از زنان باردار در دوران باردار  3است. حدود    یر% متغ  16

داروها افسردگ  یبا  می  یضد  زا  .وندشدرمان  از   یمان پس 

از    یکی .یابدمی  یش% افزا 7تا    5تعداد زنان تحت درمان به  

درمان   یبرا یمانو زا نانمتخصصان ز  هایمعضل ینمهمتر

  یامدهای است. پ   یدر دوران باردار  یعدم درمان افسردگ  یا

باردار  یفسردگا دوران  در  نشده  آنقدر می  یدرمان  تواند 

نارس بودن نوزاد،   ی،باشد که موجب اقدام به خودکش  یجد

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

که نه تنها    شودیگفته م  یی به داروها  یضد افسردگ  داروهای

افسردگ  یبرا برا  یدرمان  اختالالت  یبلکه    روانی   درمان 

 ، اختالل اضطراب  ی،اساس  یمثل اختالل افسردگ  یزن  یگرد

فکر وسواس  اختالل    ی،عمل-یاختالل  خوردن،  اختالل 

نورو  ی قاعدگ   یگرن،م  فعالی،  یشب درد    پاتیک، دردناک، 

اعت پان  یاد،اختالالت  اختالل  خواب،  اختالل    یک،اختالل 

  پس یر رواناختالل فشا ی،اختالل گذر هراس ی،جمع هراس

  با   یافسردگ  ضد  داروهای  .روندیبه کار م  غیرهو    یباز آس

  ین، کارکرد دوپام  یدادن چگونگ  ییرسطح ترشح و تغ  یشافزا

سروتون  یننورآدرنال تأث  ینو  مغز  جا  یراتدر  بر  را   ی خود 

بهیم افسردگ  یداروها  ی طورکل  گذارند.  طرق    ی ضد  به 

م  کار  تأث  کنندیمختلف  و وظ  یکسانی   ی کل   یرو    یفهدارند 

 .  تدر مغز اس  یعصب یهاها متعادل کردن انتقال دهندهآن 

افسردگ  یداروها دهه    یضد  و    1950در  آمدند  بازار  به 

حدود   داروها  30امروزه  افسردگ  ی نوع  گروه    4از    ی ضد 

دارد وجود  داروهای    4این    مختلف  از:  عبارتند  گروه 

ازجذب  های انتخابی ب ای، مهارکنندهضدافسردگی سه حلقه

بازدارنده و  سروتونین،  اکسیداز  مونوامین  های 

 . ]3[نورادرنالین  –های انتخابی سروتونین مهارکننده

 تاریخچه

برای معالجه افسردگی اساسی    1959پرامین در سال  ایمی

MDD)( توسط سازمان غذا و دارو )FDA  ،تصویب شد )

های  که باعث ایجاد کالس داروهای موسوم به ضد افسردگی

  شوند یم  یده نام  یاحلقه   3جهت    ینا  ای شد. ازسه حلقه 

  ی حلقه وجود دارد مانند آم  3ها  آن  یمیاییکه در ساختار ش

دسته از    ینداروها اول  ین. اغیره  و  یلینپت یو نورتر  یپتیلنتر

افسردگ   یداروها پ   یضد  که  تحول آن  یدایشهستند  ها 

  یعمل اصل  کرد.  یجادافسرده ا  یمارانان بمرا در در  یبزرگ

  یو نوراپ   نینوتورگروه در مغز مهار باز جذب س  ین ا  یهادارو

 ینونتسرو  یهابا بلوک نمودن عملکرد انتقال دهنده  یننفر

نوراپ  افزا  .است  یننفر  یو  موجب  مغز  یشلذا   یسطح 

و عمل استیل کولین و    شوندیم  یننفر  یو نوراپ   ینوتونرس

م مسدود  را  هیستامین  حدودی  اثر   یناکنند.  یتا  داروها 

.  ]4[  دارند  یندوپام  یهاانتقال دهنده  یبر رو  یکم  یاربس

ها  ها در درمان افسردگی موثر هستند اما تأثیر آناگرچه آن 
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گیرنده سایر  گیرندهبر  جمله  از  سروتونین، ها  های 

هیستامین، کولینرژیک، آدرنرژیک و بعد از سیناپسی غیر  

جانبی غیرقابل    مرتبط با افسردگی، منجر به ایجاد عوارض

به    توانیداروها م  ینعوارض بارز ا  از  . ]3[  شوند تحمل می

و اثرات   یدد  یدهان، تار  یوزن، خشک   یشافزا  ی،آلودگخواب 

کاهش فشار خون و    یناشاره کرد و همچن  ینرژیککول  یآنت

ی زمان الزم برای  )نشان دهنده  QTشدن فاصله    یطوالن

در لبی است(  ها در طی یک چرخه قمجموع فعالیت بطن

 یمارانها در بجهت استفاده از آن   یننوار قلب شوند و به هم

باشد. در حال حاضر    آمیزهمخاطر  تواندیباال م  ینو سن  یقلب

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

 . ]5و3[شوند یدرمان استفاده م 

انتخابی بازجذب  ی  میالدی اولین مهارکننده  1988در سال  

این  شد.  معرفی  متحده  ایاالت  در  فلوکستین،    سروتونین، 

 یریجلوگ  هایناپسدر س  ینداروها از جذب مجدد سروتون

.  ترانآس  ین،امسو فلووک  ینالرسرت  یتالوپرام،مانند سکنند  یم

ا  ترینیعشا  از م  ینعوارض  م  توانیداروها  کاهش    یل به 

  . اشاره کرد  یسبه اوج لذت جن  یدندر رس  یرو تأخ  یجنس

در    یاست ول  ینمشکل آفر  یانآقا  یعوارض کمتر برا  ینا

 . ]3[کند یم  یدابه درمان مستقل پ  یازها نخانم

اوایل دهه   اثرات تقویت کننده خلق و   1950در  میالدی، 

مهارکننده شد. خوی  کشف  اکسیداز   مونوامین    های 

  یش باعث افزا  یاحلقه  3  ی مانند داروها  یدازهااکس  مونوآمین

نوراپ   سروتونین م  یننفریو  مغز  از   شوندیدر  عبارتند  و 

ایدموکلوبم  ین،فنلز  یلسپیرومین،تران ضد   ین.  نوع 

تجو  ین ا  ها یافسردگ ندرت  به  اشوندیم  یزروزها  اگر    ین . 

  مموسو  یاماده  ی که حاو  یی دسته از داروها همراه با غذاها 

  یش جر به افزامن  توانندیهستند مصرف شوند م   تیرامینبه  

نت در  و  ا  یجهفشار خون شوند  از  استفاده  داروها    ینزمان 

  یمار شوند را به ب یزپره  یدکه با یی غذاها  یستل یدپزشک با

 . ]5و3[ بدهد

متحده معرفی    ، به بازار ایاالت1933ونالفاکسین در سال   

این ن  شد.  تأث  یزداروها  پ   یرگذاریبا    ی هارسان   یامبر 

انتقال دهنده  یمیاییش برا  یعصب  یهاو    ینارتباط ب  یکه 

م  یمغز  یهاسلول  کاهش    ی افسردگ  شوند،یاستفاده  را 

داروهادهندیم اکثر  مانند  افسردگ  ی.  مهارکننده    یضد 

در    ییرتغ  یجاد با ا  یتدر نهابازجذب سروتونین و نورادرنالین  

ارتباطات در مدار سلول   یمیش مغز که    بی عص  ی هامغز و 

تا به    کنندیاند کار مشناخته شده  خلق و خو  یمتنظ  یبرا

دسته از داروها با مسدود    ینکمک کنند. ا  ی کاهش افسردگ

و   س  یرتأخ  یاکردن  مجدد  بازگشت  نوراپ   ینوتونردر   ی و 

افزا  یننفر مغز  در  داروهای ضدافسردگی  یم  یش را  دهند. 

  متداول شامل:   نورادرنالین  -مهارکننده بازجذب سروتونین

 .]4[ استو میلنراسپیران ن یکسفاالندسو و یندولوکست

 اختالل مغز و اعصاب 

ها بر  با توجه به مکانیسم اثر داروهای ضدافسردگی و اثر آن

روی مغز و سلول های مغزی مصرف این داروها ممکن است 

های دخیل در تکوین مغز اثر گذارد و منجر به بر روی ژن 

 اختاتالتی مغزی در جنین شود.
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از اختالل   یکه ناش   یتیهرگونه وضعاختالل مغز و اعصاب به  

باشد و منجر به  یعصب یستمس یااز مغز  یعملکرد در بخش

که    یی. از آنجاگرددیشود، اطالق م   یو روان  یعالئم جسم

  یجاد در آن ا  یکه مشکل   یمغز مرکز کنترل بدن است، هنگام 

و    اردبگذ  یربدن تأث  یهااز بخش   یاریبر بس  تواندیشود م

س  یاعضا  ریسا   یعی طب  یتفعال کند.  مختل  را    یستم بدن 

م  پذیریب آس  یاربس  یعصب و  مشکالت   تواندیبوده  اثر  در 

ا  یکی،ژنت خود  در    یمنی،اختالالت  اختالل  عفونت،  ضربه، 

 یب آس  غیرهو    یدر معرض مواد سم  یریخون، قرارگ  یانجر

  یبا . تقرشوندیم  یاندر مغز انسان ب  شمارییب  یها. ژنیندبب

پروتئ  هایژن   از  80-95٪ کننده  حداقل    ینکد   یکدر 

از مغز ط از  یکحداقل    ی منطقه    ی بزرگسال  یا رشد    دوره 

ها  ژن  یناز ا  یکدر هر    یانب  ییراتاند. جهش و تغشده  یانب

  شودیالعمر ممادام  یمادرزاد  یاختالالت مغز  یجادموجب ا

]6[. 

مغز که منجر به    یمادرزاد  یکیژنت  هاییجمله ناهنجار  از

 توان یم   شوندیم  غیرهو    ی ها و اختالالت عصبسندروم  یجادا

ورم مخچه و مغز، سندروم ژوبرت،   یمادرزاد  یبه: ناهنجار

اوت  یهاول  یکروسفالیم اتوزومال،    یزوفرنی، اسک  یسم، مغلوب 

مب ژوبرت  سندروم  به  مبتال  افراد  کرد.  اشاره  به    تالصرع 

  ی اختالل در رشد ذهن  و  یو رفتار  یحرکت  های یناهنجار

از مخچه   اییه عدم توسعه ناح  یلهستند. به دل  یگرموارد د

هماهنگ   اییه)ناح و  تعادل  کنترل  که  مغز  انجام    یاز  را 

ساقه مغز )ارتباط دهنده مغز و نخاع(    ین( و همچندهندیم

  تیسم . اوآیدیبه وجود م   AHI1که به علت جهش در ژن  

عصب  یک رفتارها  یرشد  یاختالل  با  که    ی ارتباط  یاست 

م بررسشودیمشخص  ناهنجار  ها ی.  داده که    هایینشان 

  ی اختالالت عصب  یراختالل و سا  ینباعث ا  RBFOX1ژن  

 .  ]7و6[ شودیم

عصب  یک  یهاول  میکروسفالی به    یاختالل  منجر  و  است 

غ  شدن  م  یعیطب  یرکوچک  برخشودیمغز  ژن   ی.    ی هااز 

  یاریل مغز انسان نقش دارد. بسدر تکام  یماریب  ینموثر در ا

  یکروسفالی شناخته شده که باعث م  یکیژنت  یهااز جهش

و تا    دهند یسانتروزوم را هدف قرار م  شوند یم  یانسان  یهاول

کد    یهاکه ژن  شودیم  یجادا  یی هادر اثر جهش  یادیحد ز

پروتئ  ,MCPH, ASPMمانند    ی سانتروزوم  ینکننده 

CDK5RAP2, CENPJ, STIL, WDR62, CEP152   را

و    یفکر  ی اختالل از ناتوان  ین. افراد دچار اکنند یمختل م

 .]9و8[ برندیزبان رنج م یرتاخ

ب  مطالعات ناتوان  یمارینشان داده که    ی ذهن  هاییصرع و 

جهش  تواند یم اثر  حداقل  ی هادر  در  از   ٪10  موجود 

ها در مراحل  های مغزی ایجاد شود. احتماالً این جهشسلول 

 . ]6[اند اولیه و قبل از نوروژنز رخ داده

 دار ردر مادران با افسردگی

ژن  از  میبسیاری  بیان  مختلف  سنین  در  این  ها  که  شوند 

در  بیان ژن در مرحله از زندگی نقش مهمی  های مختلف 

مهاجرت   جمله  از  مغز  رشد  در  مهم  رویداد  چندین 

 . ]9و6[دارند  غیرهناپتوژنز و های عصبی، سیسلول 

در جامعه کنونی افراد بسیاری مبتال به اختالالت خلقی به 

از  بیشتر  زندگی  طول  در  زنان  و  هستند  افسردگی  ویژه 



7 

 

شوند زیرا حاملگی، دوره پس  قایان درگیر این اختالل میآ

تغییرات  با  همه  قاعدگی  چرخه  و  یائسگی  زایمان،  از 

همرا هورمونی  و  دلیل  چشمگیر جسمی  به همین  است  ه 

زنان انواع خاصی از افسردگی را در مراحل مختلف زندگی  

 کنند. تجربه می

جایی که شمار زیادی از این زنان در شرف بارداری و  از آن 

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

ترین داروهای ضدافسردگی قرار گیرند. طبق تحقیقات  امن

های دخیل در تکوین مغز  داروها بر بیان ژن  انجام شده این

بر  اثر منفی  این داروها ممکن است  اثر گذاشته و مصرف 

می و  بگذارد  جنین  مغز  رشد تکوین  برای  خطری  تواند 

 عصبی و رفتاری بعد از تولد باشد. 

توانند باعث کاهش جریان خون در رحم و به  این داروها می

فاده از این داروها  شوند و است  غیره دنبال آن هیپوکسی و  

می بارداری  سوم  ماهه  سه  رشد در  تأخیر  موجب  تواند 

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

داروها می و  این  تأثیر گذاشته  رشد مدار عصبی  بر  توانند 

موجب افسردگی، رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب و اوتیسم 

مانطور که توضیح  در بلوغ، بزرگسالی و پیری نمایان شود. ه

 ی کیطرح ژنت  کیعملکرد مغز ما توسط    و  توسعهداده شد  

  ک ی  باً ی)تقر  ژن  10000و از کل ژنوم انسان،    ودشاداره می

  ای و    شیشوند و افزامی  انی سوم( فقط در طول رشد مغز ب

  همچون   یها موجب اختالالتژن  نیهر کدام از ا  انیکاهش ب

 . ]6و9[ شودمی غیرهو  مریآلزا ، یزنسفالیل ،ی ماکروسفال

دوره اولیه جنینی یک دوره مهم در رشد نئوکورتکس مغز 

نورون  بیشتر  که  ایجاد  است  زمان  آن  در  مغز  قشر  های 

موقعیتمی به  آنها  از  بسیاری  و  در شوند  خود  های 

شبکه  طریق  از  و  کرده  مهاجرت  اساسی  نئوکورتکس  های 

پایان    کنند. درمغز برای پردازش اطالعات شروع به کار می

هفته دوم جنینی جنین یک ساختار ساده بیضی شکل دارد  

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

سلولسلول  حاویه  زیرین  الیه  و  بالست  اپی  های  های 

طریق   از  جنین  سوم  هفته  پایان  در  است.  هیپوبالست 

مجموعه ای از فرایندهای گاستروالسیون به ساختار دیگری  

شود که این مرحله مرحله رشد و تحوالت بعدی  یتبدیل م

رده  3های اپیبالست به دهد. سلولدر جنین را تشکیل می

شوند که در نهایت باعث به  سلول بنیادی اصلی متمایز می

شوند  وجود آمدن کلیه ساختارها در جنین در حال رشد می

های هیپوبالست اجزای جنین را تشکیل در حالیکه سلول 

طی سلولدهند.  می در  جنین  عصبی  بنیادی  های 

های بنیادی عصبی  آیند. سلول گاستروالسیون به وجود می

سلول تولید  به  سیستم قادر  و  مغز  هستند.  مختلفی  های 

دهند و سلول پیش ساز عصبی عصبی مرکزی را تشکیل می 

می سلولنامیده  این  تمایز  و  سلولشوند  به  مولد  ها  های 

ولی پیچیده است که شامل  عصبی نتیجه سیگنالینگ ملک

چندین ژن است. دوره جنینی رشد انسانی از نهمین هفته 

می گسترش  بارداری  پایان  تا  به  حاملگی  انسان  مغز  یابد 

( صاف  ساختار  یک  شروع  LISSENCEPHALIعنوان   )

شود. رشد مغز  شود و به تدریج بالغ و چین خورده میمی

از هفته سوم   است که  فرایندی طوالنی  با  انسان  حاملگی 
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شود و با پایان  های پیش ساز عصبی شروع میتمایز سلول

عصبی  سیستم  و  مغز  بنیادی  ساختارهای  جنینی،  دوره 

می ایجاد  روز  مرکزی  از  انسان  در  نورون  تولید    42شود. 

می شروع  نورونجنینی  این  از  پس  مناطق  شود.  به  ها 

کنند و در انجا شروع به برقراری  یمختلف مغز مهاجرت م

سلول سایر  با  م ارتباط  عصبی  شبکهیهای  و  های  کنند 

می ایجاد  ابتدایی  است  E108شود.  عصبی  نوروژنز    .اتمام 

و پس    شوندبارداری مشاهده می  23ها حدود هفته  سیناپس

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

فرایندمی میلیناسیون است  شود.  رشد مغز  توسعه  نهایی   .

 .]10[یابد یه مدت طوالنی پس از زایمان ادامه ممغز ب

ناتوانی  یناهنجار  مهم  عامل  یک  مغز  قشر  ژنتیکی  های 

است.  کودکان  در  گذشته   عصبی  دهه  چند  طی  در 

های رشد مغز  های چشمگیری در رابطه با مکانیسمپیشرفت

ملکولی در   و  پستانداران حاصل شده که مطالعات سلولی 

تصویری از فرآیندهای ژنتیکی سازمان یافته اما  این زمینه  

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

دهند. در ژنتیک بیان ژن بنیادی ترین سطح است که  یم

شود. بیان ژن یک نتیجه در آن ژنوتیپ به فنوتیپ منجر می

دارد: تولید یک ملکول پروتئین، این محصوالت ملکولی بیان  

ها  های توسعه ضروری هستند پروتئینرای همه جنبه ژن ب

ها حاوی  عوامل موثر در رشد بیولوژیکی هستند بنابراین ژن

ارگان عملکرد  و  رشد  برای  که  هستند  های  اطالعاتی 

توالی  در  اطالعات موجود  های  بیولوژیکی ضروری هستند. 

ها ترجمه شوند. ژنی باید استخراج، بازنویسی و به پروتئین

شوند  ها وارد آبشارهای سیگنالینگ پیچیده میروتئیناین پ 

که معموال بسیاری از محصوالت ژن و همچنین تاثیراتی از  

می شامل  را  از محیط  یکی  ژن خاص  یک  بنابراین  شوند. 

فرآیند   راهنمایی  و  حمایت  برای  که  است  اساسی  عناصر 

ژن  از  سوم  یک  حداقل  دارند.  تعامل  مغز  رشد  پیچیده 

وم انسان را تشکیل می دهند در درجه اول مختلفی که ژن

های بیان شده  در مغز فعال هستند این باالترین نسبت ژن 

بنابراین ژن است.  بدن  از  قسمت  عناصر  در هر  از  یکی  ها 

اساسی هستند که برای حمایت و راهنمایی فرآیند پیچیده  

پلی   جهش،  جمله  از  عواملی  و  دارند  تعامل  مغز  رشد 

نوکمورفیسم تک  کپی،  های  تعداد  در  تنوع  لئوتیدی، 

و   ژنتیکی  اپی  بیان    غیره تغییرات  افزایش  یا  و  کاهش  در 

 .  ]12و11[ها دخیل هستند ژن 

های دخیل در این اختالالت برای رشد طبیعی قشر مغز  ژن 

ژن این  شناسایی  بنابراین  هستند  بررسی ضروری  و  ها 

آن مکانیسمعملکرد  بیشتر  درک  در  ما  به  طبیعی  ها  های 

م بیول کمک  مغز  رشد  جدول  یوژیکی  در    1-1کند 

های ژنی که جهش در ان موجب میکروسفالی اولیه جایگاه

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

 های درگیر در تکوین مغز اشاره شده است. تعدادی از ژن

و همکارانش در سال توسط کرئوز  آزمایشی که     2015در 

مصر شد  مشاهده  شد  داروی انجام  مدت  طوالنی  ف 

در   تغییرات طوالنی مدت  باعث  فلوکسیتین  ضدافسردگی 

 . ]13[های درگیر در میلیناسیون دارند بیان ژن

سال   در  همکاران  و  ریا  توسط  که  ازمایشی  در  همچنین 

ضدافسردگی    2018 داروی  شد  مشخص  گرفت  صورت 
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مغز  در  نوروژنز  توجه  قابل  کاهش  موجب  سیتالوپرام 

 . ]14[های موش شده بود جنین 

سال   در  که  دیگر  تحقیقی  وانگ    2016در  و  توسط 

گرفت   صورت  با    ها یافتههمکارانش  درمان  داد  نشان 

ک  یلیم  10  ینونالفاکس بر  موش  یلوگرمگرم    یهادر 

ب  یصحرائ کاهش  ه  S100Bژن    یانموجب    یپوکامپ در 

    .]15[شده بوده است 

 

 منابع  های موثر در میکروسفالیژن  ایگاه ژنومی میکروسفالی ج

 

MCPH1 BRIT1  ]89و[ 

MCPH2 WDR62 
MCPH3 CDK5RAP2 

MCPH4 ASC5 

MCPH5 ASPM 

MCPH6 CENPJ 

MCPH7 STIL 
MCPH8 CENP135 

MCPH9 CENP152 

MCPH10 ZNF335 
MCPH11 PHC1 
MCPH12 CDK6 

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

 

 منابع  جایگاه عملکرد  ژن 

FOXP2  رمزگذاری فاکتور رونویسی که به شدت در نئوکورتکس

 شودمیدر حال رشد بیان  

7q31 ]16[ 

BDNF 11 اثر بر بقا و رشد نورون های حسی و سمپاتیکp ]17[ 

ASPM های بیان شده توسط این ژن جهت تنظیم نوروژنز پروتئین

 طبیعی ضروری است 

1q31.3 ]18[ 

MCPH1  8 های عصبی مهاجرت سلول موثر در رشد قشر مغز وp23.1 ]19[ 

HES1 های بنیادی  های عصبی و گلیال شعاعی و سلولدر سلول

 شودمیعصبی بیان  

3q29 ]20[ 

WDR62 19 کنترل رشد مغز انسانq13.12 ]21[ 

ZNF335 20 تنظیم کننده نوروژنز در مهره دارانq13.12 ]22[ 

STIL   های  ای از تکثیر سلول هفته  16بیان این ژن در مغز جنین

 کند میعصبی پشتیبانی 

1q33 ]23[ 
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NOTCH2NL های بنیادی عصبی و تاخیر در بلوغ  افزایش تکثیر سلول

 عصبی

1q21.1 ]24[ 

SRGAP2C    نقش در مهاجرت عصبی و تمایز عصبی و رشد سیناپسی

سلول مقدار  تعداد  و  و  افزایش  مغز  قشر  عصبی  های 

نورون  بین  که اتصاالت  نئوکورتکس  رشد  کنترل  و  ها 

  مسئول زبان، تفکر، هوشیاری است

1q32.1 ]25[ 

CEP135 4 رمزگذاری پروتئین سانتروزومیq12 ]26[ 

 

CENPJ  ،اسپنذل نرمال  مورفولوژی  سانتروزوم،  یکپارچگی  حفظ 

 جداسازی میکروتوبول  

13q12.12 [27] 

CASC5 مناسب کروموزوم ها و در  تشکیل کینه توکور و تفکیک 

ها در طی رشد مغز جنین نواحی تکثیر سلولی اطراف بطن 

 شود تنظیم می

15q15.1 ]28[ 

PCNT  21 عملکرد صحیح سانتروزوم هاq22.3 ]29[ 

ARHGAP11B  سلول گسترش تولید  نتیجه  در  و  مغزی  بنیادی  های 

 نئوکورتکس در طول تکامل 

15q13.2 ]30[ 

CDK5RAP2  9 تنظیم نوروژنزq33.2 ]31[ 

EMX2 32[  های مغز نوروژنز و مهاجرت و تکثیر سلول[ 

TMLHE  های  به سازماندهی صدها پروتئین که بر روی غشای سلول

کند که برای هماهنگی  سیناپسی قرار دارند کمک میپس  

به سیگنال پیش سیناپسی الزم  پاسخ سلول  های سلول 

 است 

Xq28 ]33[ 

ا ه در تکوین مغز و عملکرد آن   های درگیر ژن   2- 1جدول 

نتایج   و  ضدافسردگی  داروهای  اثر  مکانیسم  به  توجه  با 

تحقیقات مشخص شده است که داروهای ضدافسردگی بر  

ژن است.  بیان  گذار  تأثیر  مغز  تکوین  در   دخیل  های 

ژن در  داده جهش  نشان  نوروژنز تحقیقات  در  درگیر  های 

هایی که در  یا ژن  و  MCPH1, BDNF, ZNF335مانند  

توانند موجب می  SHANK3سیناپتوژنز نقش دارند مانند  

د جهش در ژن های سانتروزومی  تکوین نامناسب مغز شون

(CEP135, CEP152, CENPJژن با  (،  مرتبط  های 

های مرتبط  و ژن  (TUBB5,TUBA1,TUBB2B)توبولین  

برروی تکوین مغز  (  KIF14, KIF11)با پروتئین کینزین  

مانند   ژنتیکی  مغزی  اختالالت  موجب  و  گذاشته  اثر 

ر  (، ماکروسفالی، اوتیسم و دیگMCPHمیکروسفالی اولیه )

می مغزی  ژنتیکی  در  اختالالت  داروها  این  مصرف  و  شود 

 طی دوران بارداری و شیردهی باید منع گردد. 
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 یشنهادها پ

شود در ارتباط با داروهای ضدافسردگی و مصرف  توصیه می

ها در دوران بارداری و شیردهی مطالعات بیشتری صورت آن

  .گیرد

 پاسگذاری س

 اساتید بزرگوارم که من را در این راه یاری نمودند. سپاس از  

 تعارض منافع

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه با عنوان بررسی تأثیر 

از ژن های   داروی ونالفاکسین بر تمایز مغز و بیان برخی 

ارشد  در سال   به آن در مقطع کارشناسی    1399مربوط 

نی اجرا شده  است که با حمایت دانشگاه شهید اشرفی اصفها

 است. 
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