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مقدمه :کورنلیا دالنژه ( )Cornelia de Langeیک سندرم نادر است که با ناهنجاریهای متعدد مادرزادی از جمله میکروسفالی،
عقبماندگی ذهنی ،تأخیر در رشد و نمو ،هیپرتریکوز ،نقائص قلبی ،گوارشی ،کلیوی و اندامهای فوقانی مشخص میگردد .شیوع این
سندرم  1در هر  39999تا  59999تولد زنده است .تشخیص بیماری اساساً بر مبنای تظاهرات بالینی است .این سندرم از طریق اتوزوم
غالب یا وابسته به کروموزوم  ،Xبا جهش در حداقل پنج ژن  RAD21 ،HDAC8 ،SMC1A ،NIPBLو  SMC3میتواند انتقال
یابد .این مقاله به معرفی یک مورد از سندرم کورنلیا دالنژه میپردازد.
گزارش مورد :این مطالعه یک نوزاد پسر  49هفته مبتال به سندرم کورنلیا دالنژه را گزارش میکند که با سونوگرافی تشخیص داده
شده بود .تظاهرات بالینی شامل شکاف کام و لب ،بزرگی قلب ،عدم نزول بیضهها ،تغییرشکل هر دو دست از ناحیه آرنج و وجود تنها
یک انگشت در دستها بودند .وی سه روز بعد از تولد وفات شد.
نتیجه گیری :افزایش آگاهی در مورد این سندرم منجر به تشخیص زودرس و کاهش موربیدیتی میشود
واژگان کلیدی :سندرم کورنلیا دالنژه ،تأخیر رشد ،ناهنجاریهای مادرزادی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مبتال ،هرگز کشف نشود ،لذا به نظر میرسد شیوع واقعی این بیماری
از مقدار ذکر شده بیشتر باشد .جنسیت و نژاد تأثیری بر بروز بیماری
ندارند ( .)3این بیماری در اغلب موارد به شکل تکگیر منتقل میشود.
برخی تظاهرات بالینی این سندرم عبارتند از ویژگیهای متمایز چهره،
گردن کوتاه ،محدودیت رشد ،هیپرتریکوز و نواقص اندامهای حرکتی
فوقانی که محدوده آن از فقدان استخوانهای بلند دست تا اختالالت
کوچک انگشتان دست و یا کمبود تعداد آنها متغیر است .ویژگیهای
کرانیوفاسیال آن عبارتند از پایینبودن خط رویش موی پیشانی و
پسسر ،ابروهای کمانی پرپشت و بهم متصلشده ،مژههای بلند،
گوشهای پایین قرارگرفته ،بینی کوتاه با سوراخهای کج ،دندانهای
کوچک فاصلهدار و میکروسفالی .ضریب هوشی بین  39تا  192متغیر
است (متوسط  .)53شایعترین یافتههای بالینی شامل نواقص دیوارههای
قلب ،اختالالت دستگاه گوارش (ریفالکس معده به مری ،تنگی پیلور،

مقدمه
) ،یک اختالل
سندرم کورنلیا دالنژه (
تکاملی هتروژن با ویژگیهایی مانند ناهنجاریهای صورت ،اختالالت
اندام فوقانی ،رویش غیرعادی مو ،نقایص قلبی ،اختالالت گوارشی و
اختالالت ذهنی است .اولین گزارشهای موجود در مورد این سندرم،
در سال
در سال  )1( 1416و
مربوط به
 1433میباشد ( .)2تا سال  ،1464این بیماری به نام سندرم کورنلیا
و همکارانش ،به احترام براچمن،
دالنژه شناخته میشد ،تا اینکه
آن را سندرم براچمن -دالنژه نامگذاری کردند ( .)3شیوع این سندرم
بین  1در هر  39999تا  59999تولد زنده متغیر میباشد .بیمارانِ با
عالئم کالسیک ،به راحتی تشخیص داده میشوند اما طیف عالئم این
سندرم از خفیف تا کالسیک متغیر است ،به طوری که ممکن است فرد
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پس از درخواست و انجام سونوگرافی برای مادر ،سن حاملگی ،برابر با
 49هفته گزارش شد ضمن آنکه سونوگرافی ناهنجاریهای جنینی
مشتمل بر شکاف کام و لب ،کاردیومگالی ،کریپتورکیدیسم ،دفورمیتی
هر دو دست از ناحیه آرنج و وجود تنها یک انگشت در هر دو دست را
گزارش کرد .الزم به ذکر است که سونوگرافی برای بیمارانی که به
زایشگاه مراجعه میکنند به طور معمول انجام نمیشود ولی از آنجا که
این مادر با شکایت پارگی کیسه آب به واحد زایمانی مراجعه کرده بود
و طبق اولین روز آخرین قاعدگی ،سن حاملگی وی  36هفته محاسبه
شد و در ضمن شک به پارگی کیسه آب وجود داشت و از طرفی مادر
سونوگرافی دیگری به همراه نداشت لذا برای تعیین دقیقتر سن حاملگی
و نیز اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک ،برای مادر سونوگرافی
درخواست شد و به این ترتیب مشخص شد سن حاملگی وی  49هفته
بوده و شاخص مایع آمنیوتیک طبیعی است و نوزاد ناهنجار میباشد.
در ساعت  4صبح ،مادر به روش زایمان طبیعی ،نوزاد ترم پسری به وزن
 2399گرم بدنیا آورد که سایر مشخصات رشد وی عبارت بودند از قد:
 .28نوزاد آغشته به مکونیوم
 32و دور سینه:
 ،48دور سر:
و دارای دیسترس تنفسی شدید بود .یافتههای بالینی نوزاد عبارت بودند
از میکروسفالی و گردن کوتاه ،پرمویی واضح در ناحیه صورت ،پشت،
کمر و اندامهای تحتانی ،ابروهای کمانی پر پشت و بهم پیوسته ،مژههای
پلکی مجعد و بلند ،گوشهای پایین قرارگرفته ،پل بینی کوتاه با
سوراخهای کج ،لبهای نازک و گوشههای لب روبه پایین به همراه
شکاف لب و کام ،کوچکی فک پایین ،دستهای خمیده از ناحیه آرنج
با تنها یک انگشت در هر دست و کریپتورکیدیسم (تصویر  .)1بالفاصله
نوزاد احیا شد و به بخش مراقبتهای ویژه نوزادان انتقال یافت و در
ساعت  6و  45دقیقه مورخه  44/7/23فوت شد .این بیماری ،بر مبنای
اخذ رضایت از خانواده نوزاد و تأکید بر این مطلب که تمامی اطالعات
آنها محرمانه خواهد ماند و مشخصاتی از آنها درج نخواهد شد و نیز
کسب اجازه از کمیته اخالق بیمارستان گزارش شده است.

مالروتاسیون یا دوپلیکاسیون روده همراه با انسداد و فتق دیافراگمی)،
کاهش شنوایی ،نزدیکبینی ،کریپتوکیدیسم ،بازشدن مجرای ادرار زیر
آلت تناسلی (هیپوسپادیاس) و یا ژنیتالیای هیپوپالستیک میشوند.
بسیاری از بیماران رفتاری مشابه سکوت و همچنین رفتارهای خود
مرضی دارند ( .)6-4علت ژنتیکی سندرم فوق اخیراً
آزاری
شناسایی شده است .این سندرم نتیجه جهش در حداقل پنج ژن
است .جهش
و
،
،
،
در بیش از نیمی از افراد مبتال به این سندرم شناسایی
در ژن
شده است و جهش در سایر ژنها شیوع کمتری دارد ( .)8 ,7روش
انتقال بیماری به صورت اتوزومال غالب و یا وابسته به کروموزوم
است .این سندرم ،میتواند از جهشهای جدید ژنی نیز ناشی شود و
بیماری در افرادی اتفاق بیفتد که سابقه خانوادگی ندارند (.)4
( )2916در
(،)2915
(،)2915
(،)2915
مطالعات خود به بررسی و توصیف این سندرم پرداختهاند .در ایران نیز
اولین گزارش از این سندرم ،توسط احسانی پور ( )1385و سپس توسط
غفاری ( )1386ارائه شده است ( .)15-19اغلب افراد مبتال ،در سن
کودکی میمیرند که علت اصلـی مـرگ ،پنومونی به همراه آنومالیهای
قلبی ،اختالالت گوارشی (بویژه فتق دیافراگماتیک در دوران نوزادی) و
ریوی میباشد .این افراد در صورت زندهماندن ،در سنین باالتر ،دچار
مشکالت بیشفعالی ،خودآزاری و بیخوابی میگردند .تشخیص این
سندرم عمدتاً بر مبنای تظاهرات بالینی است این سندرم ،عالئم بالینی
بسیار متعددی دارد که همه آنها در یک فرد دیده نمیشوند .نوع شدید
یا فنوتیپِ کالسیک بیماری ،از شدت باالیی برخوردار است و در فنوتیپِ
 ،فرد ،فقط عقب مانده ذهنی است و هیچیک ازعالئم
بیماری را ندارد این بیماری ،درمان قطعی ندارد اما با اقدامات جراحی
و محافظتی که شامل اصالح تغذیه میباشد و از همان اوایل زندگی
شیرخواری قابل انجام است میتوان طول عمر باالتر و زندگی بهتری را
برای این بیماران فراهم نمود ،کما اینکه امروزه حتی مبتالیانی با سن
باالتر از  69سال نیز وجود دارند (.)15 ,14

گزارش مورد
مطالعه حاضر ،یک نوزاد پسر مبتال به سندرم کورنلیا دالنژه را گزارش
میکند .خانم بارداری ،در ساعت  5صبح مورخه  44/7/21با شکایت
پارگی کیسه آب به بیمارستان فیروز آبادی تهران مراجعه کرده و
پذیرش میشود .این مادر 23 ،ساله ،ایرانی ،بیسواد ،خانهدار ،گراوید 2
و پارا یک بود و بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی سن حاملگی 36
هفته داشت .مادر ،سابقه یک بار زایمان طبیعی داشت (فرزند قبلی او
سالم بود و تا زمان زایمان فعلی مادر ،تکامل عصبی طبیعی داشت) و
در طی بارداری ،مراقبتهای معمول پرهناتال را دریافت کرده بود.
آزمایشات دوران بارداری وی نیز طبیعی بودند .در شرح حال مادر،
مصرف سیگار ،مواد مخدر یا الکل ،مشکالت قبل از تولد مانند دیابت،
هیپرتانسیون ،عفونت ،مصرف دارو غیر از داروهای روتین بارداری (آهن
و مکملهای ویتامینی) وجود نداشت .مادر با همسر ،نسبت خویشاوندی
نداشت و تاریخچه فامیلی وی نیز از نظر وجود اختالالت عصبی در پدر
و مادر و سایر خواهر و برادرهایش چیزی را نشان نمیداد .آزمایشات
سرولوژیک پرهناتال از نظر سیفیلیس ،ایدز ،هپاتیت و سرخجه منفی
بودند.

تصویر  :1تصویر نوزاد با مشخصات مشروح در متن پس از تولد

بحث
هدف از این مقاله ،معرفی یک سندرم ژنتیکی بسیار نادر است که تا
زمان حال در این منطقه گزارش نشده است .مورد ما ،نوزاد پسر
ناهنجاری مبتال به سندرم کورنلیا دالنژه بود که پس از انجام سونوگرافی

15

منصوری فر و همکاران

اشک ریزش فراوان نوزاد ،این احتمال داده میشد که وی مبتال به
گلوکوم مادرزادی نیز باشد اما نوزاد از این لحاظ معاینه نشد.
در سونوگرافی انجام شده برای مادر ،کاردیومگالی جنینی ،گزارش شده
بود اما انجام اکوکاردیوگرافی قلب به منظور بررسی نقائص بین دهلیزی،
یا نارسائی دریچه شریان ریوی یا سایر یافتههای قلبی در این نوزاد میسر
نبود چرا که نوزاد به شدت بدحال بود و دیسترس تنفسی داشت و ظرف
 48ساعت بعد از تولد ،فوت گردید .نواقص قلبی خصوصاً نواقص
دیوارههای بطنی و دهلیزی از ویژگیهای سندرم کورنلیادالنژه هستند
(.)39 ,24
سندرم کورنلیا ،نوزاد را با مشکالت تغذیهای و تنفسی دوران نوزادی-
کودکی روبرو میکند و اغلب باعث کندی رشد میشود .در ارتباط با
این سندرم ،ممکن است موارد زیر نیز دیده شوند :ریفالکس معدهای-
مروی (تقریباً در همه بیماران وجود دارد) که در بسیاری از کودکان
زخمهایی را در مری ایجاد میکند که بدون درمان بهبود نمییابند،
تنگی پیلور ،ولولوس روده ،مالروتاسیون و فتق دیافراگماتیک مادرزادی
( .)31در سیر لیبر نوزاد مورد مطالعه ما ،بعد از آمنیوتومی مشخص شد
که مایع آمنیون شدیداً مکونیال است و لذا در بدو تولد نیز ،نوزاد آغشته
به مکونیوم بود و دیسترس شدید تنفسی داشت که بالفاصله لولهگذاری
و احیا شد و به واحد مراقبتهای ویژه نوزادان انتقال یافت .در
سونوگرافی نوزاد ،هیچگونه اشارهای به ناهنجاریهای گوارشی نشده
بود.
ناهنجاریهایی که این سندرم در دستگاه ادراری -تناسلی ایجاد میکند
شامل تحلیل ژنیتالیا در جنس مذکر ،لبیاهای ماژورکوچک در ژنیتالیای
جنس مؤنث ،عدم نزول تستیسها ،هیپوسپادیاس و ناهنجاریهای
دستگاه ادراری میشوند ( .)32در بیمار مورد مطالعه ما نیز عالوه
براینکه ژنتیتالیا هیپوپالستیک بود کریپتورکیدیسم نیز مشاهده
میشد و نوزاد ظاهراً از نظر سایر ناهنجاریها ،سالم به نظر میرسید،
الزم به توضیح است که سونوگرافی نیز تنها به کریپتورکیدیسم اشاره
کرده بود.
خطر تکرار سندرم کورنلیا دالنژه در بارداریهای بعدی ،خیلی کم است
و بررسی برای تعیین جهشهای ژنیِ قبل از تولد ،در بعضی از کشورها
انجام میشود .این سندرم ،درمان قطعی ندارد اما با اقدامات جراحی و
محافظتی که شامل اصالح تغذیه میباشد و از همان اوایل زندگی
شیرخواری قابل انجام است میتوان طول عمر باالتر و زندگی بهتری
برای این بیماران فراهم نمود ،کما اینکه امروزه حتی افراد با سن باالتر
از  69سال نیز وجود دارند .علل اصلی مرگ و میر در این بیماران وقفه
تنفسی به دنبال آسپیراسیون ترشحات ،اختالالت قلبی و عوارض مربوط
به اختالالت گوارشی میباشد (.)33
با توجه به یافته های بالینی و فوت نوزاد ظرف سه روز پس از تولد ،به
نظر میرسد نوزاد مبتال به شکل شدید سندرم کورنلیا دالنژه بود.

کشف شد .نوزاد این مطالعه ،شکل کالسیک بیماری را دارا بود بهطوری
که هم در گزارش سونوگرافی و هم در تابلوی بالینی بدو تولد نوزاد ،این
ویژگیها مشهود بودند :میکروسفالی (که از مشخصات بارز سندرم
 ،32تأخیر رشد قبل و بعد از
کورنلیا دالنژه است) با اندازه دور سر
تولد ،چنانکه اندازهگیری معیارهای فیزیکی رشد ،گویای این مسئله
 28داشت.
بودند و بیمار ما کمتر از  2599گرم وزن و دور سینه
اما قد نوزاد در محدوده طبیعی قرار داشت (  .)48در سندرم کورنلیا،
متوسط وزن بدو تولد در نوزادان پسر  2221گرم و در نوزادان دختر
 2145گرم میباشد و سرعت افزایش وزن تا پایان دوران نوجوانی،
 45/5و
پایینتر از طیف نرمال است .همچنین متوسط اندازه قد
 39/4است الزم به ذکر است که سرعت
متوسط اندازه دور سر
رشد قد ،در طیف مرجع قرار دارد اما در طی دوران بلوغ ،سرعت رشد
قد ،آهسته است (.)17 ,16
عالوه بر تأخیر در سرعت رشد و نمو ،بیماران مبتال ،عقبماندگی ذهنی
نیز دارند و بهطور میانگین ،بیشتر مهارتها با تأخیر مواجه است.
معموالً ،تأخیر شدیدی در صحبتکردن دیده میشود .تقریباً نیمی از
بیمارانِ  4سال و باالتر ،برای ساختن جمله از  2کلمه و یا بیشتر استفاده
میکنند 1/3 ،افراد مبتال ،اصالً هیچ کلمهای نمیگویند و یا فقط  1یا
 2کلمه میگویند و تنها  %4آنها از نظر مهارت زبانی ،طبیعی هستند.
کودکانی که دارای نقص شدید تکلم هستند ،میتوانند عقبماندگی
رشد داخل رحمی ،نقص شنوایی ،ناهنجاریهای اندامهای حرکتی
فوقانی ،واکنش های ضعیف اجتماعی و تأخیر حرکتی شدید نیز داشته
باشند .بیشتر افراد مبتال ،عقبماندگی ذهنی ضعیف تا متوسط دارند
(متوسط  )53بیمارانی که ضریب هوشی باالتری دارند ،احتماالً وزن و
اندازه دور سر آنها هنگام تولد باالتر است (.)14 ,18
دیگر ویژگیهای کرانیوفاسیال نوزاد مطالعه حاضر ،شامل مشخصاتی
مانند پایینبودن خط رویش موی پیشانی و پسسر ،ابروهای کمانی
پرپشت که در خط وسط بهم متصل شده بودند ،مژههای پلکی بلند و
مجعد ،گوشهای پایین قرارگرفته ،لبهای نازک به همراه شکاف لب و
کام ،پل بینی کوتاه با سوراخهای کج ،فک پایینی کوچک و پرمویی
واضح در ناحیه پیشانی و صورت ،پشت ،کمر و اندامهای تحتانی میشد
که اینها نیز در تابلوی بالینی سندرم کورنلیا دالنژه مشاهده میشوند
(.)24-29
گردن کوتاه و گوشهای پایین قرارگرفته از دیگر از ویژگیهای این
سندرم هستند ( )25که در بیمار ما نیز مشهود بودند .طیف
ناهنجاریهای اندام فوقانی در سندرم کورنلیا ،از فقدان یا کوتاهی
مادرزادی استخوانهای بلند دست (فوکومیلیا) ،تا ناهنجاریهای
کوچک انگشتان ،فقدان یک یا چند انگشت (اولیگوداکتیلی) ،سین
داکتیلی و شیار میمونی متغیر است ( )26که در نوزاد مورد مطالعه ما،
تنها فوکومیلیا و اولیگوداکتیلی مشاهده میشد ،الزم به ذکر است که
این دو ناهنجاری ،اغلب با شکل شدید بیماری همراهی دارند.
برخی تظاهرات چشمی که در بیماران مبتال ممکن است دیده شوند
شامل افزایش فاصله بین دو چشم ،انحراف چشم ،حرکات غیرارادی کره
چشم ،افتادگی و تورم پلک ،ترشح بیش از حد اشک ،قرنیه نازک و
مسطح ،استرابیسم ،آستیگماتیسم ،نزدیکبینی و گلوکوم مادرزادی
هستند ( )28 ,27که افتادگی خفیف پلک ،ترشح اشک ،تورم پلک و
افزایش فاصله بین دو چشم در بیمار ما به چشم میخورد .با توجه به

نتیجهگیری
از آنجا که سندرم کورنلیا دالنژه با ناهنجاریهای متعدد مادرزادی همراه
است که می توانند تأثیر زیادی در ایجاد عوارض و مرگ و میر نوزاد
داشته باشند ،لذا تشخیص زودرس و درمان به موقع این سندرم ،از
اهمیت بسزایی برخوردار است
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تقدیر و تشکر :بدینوسیله از خانواده محترم این نوزاد و کلیه بزرگوارانی
که ما را در امر تحقیق و تتبع این مقاله یاری دادند ،تشکر و قدردانی
میشود.
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