
ده و ب ه  ن 
 
ش
 
خ
 
د ب داون  ام خ  ش  ن  ای  ش 

 
خ
 
گرب

اد ام اسن  ر اسالمی: ن  دکت 

ای   ا : گروهاعض  ان  زال ن 
 
ی، غ ب  کی 

ریس 
 

ظ
 
ن

ن
 
۱۲:۴۵-۱۰:۱۵: سکش

کی
گاه آزاد اسالمی، واخد علوم پ زس  ش 

 
دای



دمه مق 
با اختالل اتوزومی مغلوب، پیچیده و چند سیستمی است که نوعی  (A-T) تالنژکتازی -آتاکسی

نقص عصبی پیشرفته، آتاکسی مخچه، نقص سیستم ایمنی متغیر با حساسیت به عفونتهای

ریوی، حساسیت در بلوغ اندام، حساسیت در برابر اشعه ایکس و تالنژکتازی چشم و پوست و 

ت، این بیماری از نظر ژنتیکی و بالینی ناهمگن اس. استعداد ابتال به بیماری بدخیم ظاهر می شود

همانطور

. نشان داده شده است (A, C, D, E) گروه مکمل ۴که با وجود 





وودمی شایجادنوزادیدوراندرمعمولا پیش روندهآتاکسیتالنژکتازی،-آتاکسیبهمبتالیاندر

شرایطینابیماری،پیشرفتبا.شودمشخصتنهوسرغیرطبیعیخوردنتابباابتدادراستممکن

بالباغآتاکسی.می شودنوجوانییاکودکیاواخردر(جابه جایی)رفتنراهدرتواناییعدمبهمنجر

وقوعجملهازچشم،حرکاتبرخیهماهنگیدراختاللوریزشآب،(دیس آرتریا)تکلمدرمشکل

همراهخاصیءاشیارویبرتمرکزبرایتالشهنگام(نوسانات)چشمموزونوسریعغیرارادی،حرکات

وعسرینامنظم،حرکاتوغیرمعمولوخمیدهحالتدچاراستممکنمبتالکودکانهمچنین،.است

این،برعالوه.دهدرخ(کورئوآنتتوز)خزندهوآهستهنسبتااحرکاتباهمراهاستممکنکهشوندتند

درربیشتکهپوستازمناطقیدراغلبکهشودایجادکودکیاواسطدراستممکنتالنژکتازی

همچنینواندام هاازخاصینواحیوگوش هابینی،پلمانندهستند،آفتابمستقیمنورمعرض

.می شوندظاهرچشممخاطیغشاهای



جهشاثردراختاللاین.می رسدارثبهمغلوباتوزومیصفتیکبه عنوانتالنژکتازی-آتاکسی

بهمعروفژنATMبلندبازویرویکهاست(یافتهجهش تالنژکتازی-آتاکسی)(q)کروموزوم

۱۱شماره(11q22-23)ژن.استشدهبردارینقشهATMتقسیمدرکهراآنزیمیتولید

.می کندکنترلورمزگذاریراداردنقشدی ان ایآسیبپیدرسلولی



ی ماری م ب 
 
عالئ

ودککدرمعمولاکهمی شودعضالتهماهنگیکاهشباعثتالنژکتازی-آتاکسیاولیهعالئم
اللاختدچار(گردنوسرناحیهدربه ویژه)هماهنگی.استرؤیتقابلرفتنراهبهشروعهنگام

تتحذهنیعملکردموارد،بیشتردر.دهدرخاستممکنعضالتغیرارادیانقباضومی شود
.ددارندبرخورمتوسطحدازبیشحتییاطبیعیهوشازکودکاناکثرونمی گیردقرارتاثیر

شروعچشمدرسالگی۶تا۳بینمعمولا(رؤیتقابلشدهگشادخونیرگ های)تالنژکتازی
رنگییرتغاین.بیفتداتفاقزودتراستممکناگرچه،(می رسندبه نظرخون آلودچشم ها)می شود
.دیابگسترشبدننواحیسایراحتمالاودهانسقفصورت،گوش ها،پلک ها،بهاستممکن

.شودایجادبه تدریجاستممکنسرچرخشوچشمسریعحرکاتوزدنپلک



.۱شکل 

میبه نظر تالنژکتازی چش. تالنژکتازی-صورت پسری مبتال به آتاکسی



استنممکمحیطیلنفاویغددولوزه هاآدنوئیدها،.دهدرخاستممکننیزبینیگاه به گاهخونریزی

ه تدریجباستممکنعضالتهماهنگی.نباشندکردنرشدبهقادریاوکردهرشدغیرطبیعیبه طور

.شودیخفگوآب ریزشتنفس،بلع،مشکالتوسرفهضعیفرفالکس هایایجادباعثوشدهمختل

.شوندترؤیاستممکننیزعصبیتیک هایوخوردنتابوپیچمانندمتنوعحرکاتونامرتبتکلم

افراد٪۹۰درتقریباازودرسپیری.باشدداشتهارتباطرشدهورمونکمبودبامی تواندرشددرتاخیر

یاوکچرووچینپرنازک،خشک،پوستیباخاکستریموهاییآنمشخصهومی افتداتفاقمبتال

مواردرخیبدراستممکننیزمویییاپوستیمشکالتدیگرانواع.استبلوغدوراندررورفتهورنگ 

جنسیرشدبااستممکن(ریزدرونغدد)هورمون هاتولید کنندهغددناهنجاری های.شودایجاد

.باشدهمراهزنانومرداندرناقص



وسی و یا به علت اختالل در پاسخ ایمنی، افراد مبتال ممکن است مستعد ابتال به عفونت های سین

.ریوی مزمن، موارد مکرر و ذات الریه و برونشیت مزمن باشند

قرار ( نفسرطان ل)افراد مبتال به این اختالل ممکن است تحت تاثیر شیوع بالی سرطان و لنفوم 

فرد مبتال، یک نفر دچار سرطان ۳تقریباا از هر . گیرند که معمولا از اوایل بزرگسالی شروع می شود

ر معرض قرار گرفتن د. می شود؛ معمولا برخی از سرطان های بدخیم، به ویژه سیستم لنفاوی یا خون

امل اشعه ایکس باعث ایجاد تومورهای احتمالی می شود، عالوه بر این، به نظر می رسد افرادی که ح

به افراد نزدیک. تالنژکتازی هستند نیز خطر بالیی در مواجهه با سرطان دارند-ژن آتاکسی

اصی از تالنژکتازی ممکن است در معرض خطر بیشتری به ابتال به انواع خ-مبتالیان آتاکسی

.سرطان در مقایسه با افراد عادی باشند

است که دیابت شیرین بیماری. در برخی موارد ممکن است نوع خفیفی از دیابت وجود داشته باشد

عالئم اولیه ممکن است شامل افزایش. در آن ترشح ناکافی هورمون انسولین مشاهده می شود

.تگی باشد، کاهش وزن، کم اشتهایی و خس(پلی دیپسی و پلی اوری)غیرطبیعی تشنگی و دفع ادرار 



.۲شکل

نمای نزدیک تالنژکتازی پیشرفته ملتحمه پیازی



عوامل
تعیینژندوتوسطژنتیکیبیماری های.استمغلوباتوزومیصفتیکتالنژکتازی-آتاکسی

.می شوددریافتمادرازدیگریوپدرازژن هاازیکی:می شوند

صفتهمانبرایرایکسانغیرطبیعیژنفردیکهمی دهدرخهنگامیمغلوبژنتیکیاختاللت

فردند،کدریافتبیماریبرایژنیکوطبیعیژنیکفردیاگر.ببردارثبهوالدینازیکهراز

انتقالبرایناقلوالددوبرایابتالخطر.نمی دهدنشانعالئمیمعمولاامابود،خواهدبیماریناقل

فرزندیداشتنخطر.است٪۲۵بارداریهربرایمبتال،فرزندیداشتنبنابراینومعیوبژندو

ژنوالددوهرازکودکاینکهاحتمالواست٪۵۰بارداری،هرباباشد،ناقلوالدینهمانندکه

.است٪۲۵باشد،طبیعیخاصویژگیاینبرایژنتیکینظرازوکردهدریافتطبیعی



(q) روی بازوی بلند ،ATM تالنژکتازی، معروف به ژن -ژن ایجادکننده بیماری آتاکسی

خصوصیات آنها . کروموزوم ها در هسته همه سلول های بدن یافت می شوند. قرار دارد۱۱کروموزوم 

، با جفت۲۲تا ۱جفت های کروموزوم های انسانی از شماره . ژنتیکی هر فرد را دارند

برای زنان، X برای مردان و جفت برابر کروموزوم X و Y نابرابر کروموزوم بیست و سوم

مشخص شده و یک p هر کروموزوم یک بازوی کوتاه دارد که با حرف . شماره گذاری می شوند

کروموزوم ها مجدد به باندهایی تقسیم می شوند که. مشخص می شود q بازوی بلند که با حرف

.شماره گذاری می شوند



را رمزگذاری می کند که پس از آسیب دیدنپروتئینی  ATM محققان تشخیص داده اند که ژن

یدی ان ای یا دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید ناقل کد ژنتیک. )دی ان ای در تنظیم سلول نقش دارد

است که معمولا( پروتئین کیناز)می شود، یک آنزیم شناخته  ATM پروتئینی که به نام .( است

به آسیب دی ان ای پاسخ می دهد که از تقسیم سلول ها   (p53) با تحریک تجمع یک پروتئین

ازی،تالنژکت-با این حال، در افراد مبتال به آتاکسی(. پروتئین مهارکننده تومور)جلوگیری می کند 

p53 و تاخیر در تجمع پروتئین ATM باعث عدم وجود یا نقص پروتئین ،ATM جهش ژن

در نتیجه، سلول هایی با دی ان ای آسیب دیده بدون ترمیم مناسب دی ان ای خود به . می شود

زتصور می شود تقریباا نیمی ا. تکثیر ادامه می دهند و باعث افزایش خطر ابتال به سرطان می شوند

.شودمشخص  p53 سرطان های انسانی با ناهنجاری های موثر بر فعالیت پروتئین سرکوبگر تومور

به طور معمول فعالیت هدایت( مانند اشعه ایکس)قرار گرفتن در معرض تشعشعات یونیزه کننده 

تالنژکتازی،-با این حال، در افراد مبتال به آتاکسی. می دهدافزایش  ATM را در p53 شده توسط

.به حساسیت شدید به چنین اشعه هایی شودمنجر  ATM کمبود فعالیت پروتئین



MRI.۳شکل 
درقفسه سینه نشان دهنده ضایعه هایپر اینتنس 

میان سینه سمت راست مربوط به سرطان لنف است



ت/درمان مدپ رب 
بایماریباینزیرادارد،احتیاجچندرشته ایتیمیکبهبیماریاینبهمبتالبیمارانمدیریت

رسدستدرهنوزبیماریاینبرایخاصیدرمانیروش.می شودظاهرعالئمازگسترده ایطیف

عوارضازجلوگیریبراینظارتوبیماریبامرتبطخاصعالئمبهپرداختنبنابراین،.نیست

.استمهمبسیاراحتمالی



ی صب 
م ع

 
عالئ
فیزیوتراپی.دهدقرارتاثیرتحتبه شدترابیمارانروزمرهزندگیمی تواندعصبیعالئمسایروآتاکسی

هدافاازیکی.استمهمبسیارباشندالزامیاستممکنکهاحتمالیکمک هایبرایمنظمارزیابیو

نقصلبه دلیمعمولاکودکان.باشدخوردنزمینمانندعوارضیازجلوگیریبایدارزیابی هاایناصلی

.دارندنیازمدرسهدرحمایتبهشناختیوحرکتی

ی وی 
 
سرطان و حشاسی ت پ رت

لوگیریجخونیتومورهایازنمی توان.باشددهندهنجاتمی تواندتخمدانوپستانسرطانبرمناسبنظارت

اندارداستبهترینباتومورهاایندرمان.سازدامکان پذیررازودرستشخیصمی تواندمنظمنظارتاماکرد،

.دشوانجامویژه ایمراقبت هایبایدبیماراناینپرتوییحساسیتبه دلیل.نیستمتفاوتمراقبت



ی
 
گاه ای مب ای دست  ی ماری ه  ب 

در صورت لزوم، درمان عفونت های مکرر و تجویز آنتی بیوتیک می تواند باعث افزایش طول عمر در بیماران مبتال 

ایمونوگلوبین وریدی نیز به عنوان گزینه ای مناسب برای این بیماران به حساب. تالنژکتازی شود-به آتاکسی

درحالیکه واکسیناسیون غیرفعال در بیماران مبتال با عوارض همراه نیست، اما ممکن است واکسن های . می آید

کمزنده منع مصرف شوند، به خصوص در حضور تعداد 

.T سلول های

ده ن  ای آب  درمان ه 
بیوتیک های آمینوگلیکوزید،آنتی  (AMO) آنتی اکسیدان، ضدحس مورفولینو الیگونوکلئوتیدها

بگذارند و همچنین مولکول های مختلف کوچکیتاثیر  ATM که می توانند بر عملکرد پروتئین

اکثر این.شده اندهدف قرار می دهند تا تومورزایی را برطرف کنند، آزمایش را  ATM که ژن

آزمایش های درمانی برای آزمایش اثربخشی درمان داروی . رویکردهای درمانی جدید هنوز تحت بررسی است

دگزامتازون از طریق روش های نوین تحویل در سلول های اتولوگ قرمز خون بارگذاری شده با دگزامتازون 

.بیماران ادامه دارد



ی ش آگهی ولوژی و پ  دمی  ن  اب 
هزار نفر متغیر ۱۰۰مورد در هر ۱ هزار نفر تا ۴۰مورد در هر ۱تالنژکتازی از -میزان بروز آتاکسی

در ایالت متحده. هزار نفر نادر است۳۰۰مورد در هر ۱در برخی از جوامع، این بیماری تا . است
-آتاکسینر و ماده به طور مساوی تحت تاثیر . هستند ATM از افراد ناقل جهش در ژن ٪۱حدود 

تالنژکتازی بعد از آتاکسی فریدریش دومین آتاکسی رایج-آتاکسی. تالنژکتازی قرار می گیرند
اثر . اتوزومی مغلوب در کودکان است، اما شایع ترین آتاکسی ژنتیکی در شروع دهه اول است

بنیانگذار قابل توجهی درمیان جمعیت های مختلف، به ویژه جامعه یهودیان شمال آفریقا گزارش 
.شده است



عفونتعودازپیشگیریامکانکهدقیق،غربالگریومراقبتبوسیلهکلی،بقایبیمارانایندر

مارانبیمعمولا.می گیردقرارتاثیرتحتبسیارمی سازد،فراهمراتومورهازودرسشناساییو

وترمالیماشکال.دبرسنبزرگسالیاوایلبهمی توانندتالنژکتازی-آتاکسیکالسیکفرمبهمبتال

متوسط.دارندبیشتریعمرطولتوجهیقابلبه طوربیماریاینبزرگسالیدرشوندهآغازانواع

غیراشکال.استشدهگزارشبزرگگروهدودرگستردهتنوعباسال۱۹-۲۵بینبقاسن

.می شودمشاهدهطولنی تربسیارزندگیبهامیدوخفیف ترفنوتیپبامعمولابیماریمعمول
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