
ساکس-بیماری تای

خانم دکتر مریم اسالمی: استاد

بهار طاهری و کیمیا بروجردپور: ارائه دهندگان





بیماری تای ساکس

اختالل ارثی نادر است.

باعث تجمع بیش از حد یک ماده ی چرب در مغز می شود.

سلول های عصبی مغز و نخاع را از بین می برد.



فراوانی

کانادایی کبک-جوامع فرانسوی

 جامعه یold order Amishپنسیلوانیا

 (یهودیان اشکنازی) جوامع یهودی اروپای شرقی و مرکزی

 جامعه یCajunدر لوییزینیا



علت
 جهش در ژنHEXAباعث بیماری تای ساکس می شود

HEXAجهش در ژن 
مختل شدن فعالیت آنزیم

Aبتاهگزوزامینیداز

تجزیه نشدن گانگلیوزید
GM2 در نورون های مغز و

نخاع

تخریب سلول های عصبی



.در لیزوزوم واقع شده استAآنزیم بتاهگزوآمینیداز



وراثت
این بیماری در یک الگوی اتوزومی مغلوب به ارث میرسد

احتماالت به این قرار میشود

.a50 %احتمال دارد فرزند ناقل باشد ولی بیماری را نداشته باشد.

.b25 % باشدبیماری را نداشته نباشد و احتمال دارد فرزند ناقل.

.c25 % بیماری را داشته باشداحتمال دارد فرزند.



Inheritance



اسم های دیگر این شرایط

• B variant GM2 gangliosidosis

• GM2 gangliosidosis, type 1

• HexA deficiency

• Hexosaminidase A deficiency

• Hexosaminidase alpha-subunit deficiency (variant B)

• Sphingolipidosis, Tay-Sachs

• TSD



عالئم کودک تای ساکس

اکثر نوزادان مبتال از زمان رحم آسیب عصبی دارند. 1.

عالئم آن از . .ماهگی بروز میکند6تا 23

کودک ممکن است تا . .سالگی زندگی کند5یا34

عالئم در نوزادان. 4tay sachsشامل:
ناشنوایی
نا بینایی پیشرونده
کاهش قدرت عضالنی
افزایش پاسخ حیرت انگیز به صدا
فلج یا از دست دادن عملکرد عضالت
(اسپاستیک)سفتی عضالت
تاخیر در رشد ذهنی و اجتماعی
رشد کند
لکه قرمز در ماکوال



عالئم اشکال دیگر تای ساکس
فرم جوانی

 سال نشان میدهند5تا2عالئمی در سنین.

 سالگی زندگی کنند15ممکن است تا.

عالئم شامل:
ضعف عضالنی
تشنج
عفونت های تنفسی مکرر

فرم بزرگسالی

مزمن یا شروع دیررسTay sachs

 استخفیف ترین شکل

عالئم در دوران بلوغ یا بزرگسالی ظاهر شده

عالئم شامل:
ضعف عضالنی•
لکنت زبان•
مشکالت حافظه•
لرزیدن•



تشخیص
آزمایش ژنتیک. 1

تست نمونه برداری از پرز های جفتی. 2(cvs)

 بارداری13تا 10بین هفته های
گرفتن نمونه ای از سلول ها از جفت
از طریق واژن یا شکم

تست آمینوسنتز. 3

 بارداری20تا 15بین هفته های
استخراج نمونه ای از مایع اطراف جنین
با استفاده از سوزن



درمان

عدم وجود درمان قطعی

درمان حمایتی یا مراقبت تسکینی که شامل میشود:
دارو برای درد
داروی ضد صرع برای کنترل تشنج
فیزیوتراپی
پشتیبانی غذایی
درمان های تنفسی برای کاهش تجمع مخاط در ریه ها

حمایت عاطفی از خانواده



درمان قوی تر
درمان جایگزینی آنزیم(1

 HEXAبه دلیل کمبود

درمان تقویت کننده آنزیم(2

آنزیم استفاده از مولکول ها برای ایجاد ثبات و افزایش فعایت
ها

درمان کاهش سوبسترا(3

یوزید استفاده از مولکول های کوچک برای کاهش تجمع گانگل
GM2

ژن درمانی(4
آوردن اطالعا ت ژنتیکی جدید به سلول ها

 FDAتایید شده توسط سازمان

پیوند سلول(5
پیوند مغز استخوان برای تامین آنزیم



سغربالگری برای کمک به بیماری تای ساک

چون تای ساکس ارثی هست هیچ راهی برای جلوگیری وجود ندارد جز غربالگری

ند ناقل قبل از تشکیل خانواده پدر و مادر تحت آزمایش ژنتیکی قرار بگیرند تا ببین
.  بیماری هستند یا خیر

انادارا غربالگری تعداد یهودیان اشکنازی متولد شده با تای ساکس در ایالت متحده و ک
.کاهش داده% 90بیش از 
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