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 کشنده قبل از تولد استفاده شد یماریاصالح ب یبار برا نیاول یبرا یژن درمان

انجام شده قبل از تولد  یدرمان ابتکار کیکه  دوارندیپزشکان ام - 2022نوامبر  10پنجشنبه، 

پومپ  یماریکشنده به نام ب و اغلب یکینادر ژنت یماریممکن است به کودکان متولد شده با ب

در   دهد یدرمان را نشان م یتموفقکه  ییکودک نوپا کانادا کیاز است یشواهد کمک کند.

 کیمتحده و کانادا  االتیپزشکان از ا دهد. یارائه م یبهتر جیکه هنوز در رحم است نتا یحال

تالش  اتیمنتشر کردند که در آن جزئ وانگلندین ینوامبر در مجله پزشک 9را در  یمطالعه مورد

را به  گریاو دو دختر د نیوالد تدپرس،ینجات نوزاد را شرح داد. به گزارش آسوش یخود برا یها

ماهه  16را که اکنون  ریبش الیممکن است نه تنها آ دیدرمان جد از دست دادند. یماریب نیا لیدل

 Karen Fung Keeدکتر  افزوده باشد. زین نیبالقوه جن یدارد نجات دهد، بلکه به درمان ها

Fung  بهAP  :نکهیا یبه جا میآنها را در رحم درمان کن میاناست که بتو دیام هیما نیا"گفت 

 مارستانیدر ب نیاو متخصص طب مادر و جن "شود. تیتثب یاز قبل به خوب بیتا آس میمنتظر بمان

مک  یپیتوسط دکتر ت یطرح درمان نیا آورد. ایرا به دن الیاتاوا است که درمان را انجام داد و آ

 ا،یفرنیدر دانشگاه کال نیمادر و جن قیدق یمرکز پزشک رانیاز مد یکیجراح اطفال و  ،یکنز

که  یخود را در زمان قاتیتحق یکنزمک تدپرس،یبه گزارش آسوش شده است. هیته سکویسانفرانس

فانگ به اشتراک  یمراقبت شد، با فانگ ک یبرا ریمانع از سفر خانواده بش دیکوو یریگهمه

 ".فتدیخانواده ب نیا یاتفاق برا نیکه ا میداشت زهیهمه ما انگ"گفت:  APبه  یمکنز گذاشت.

را در سلول  کوژنیسازد که گل یرا م یمیشود که آنز یم جادیا یپومپ در اثر جهش در ژن یماریب

معمواًل  یماریب نیا در سراسر بدن جمع شود. کوژنیشود که گل یباعث م نیکند. ا یم هیها تجز

از نوزادان  یگزارش، برخ نیشود. بر اساس ا یدرمان م نیگزیجا یها میبالفاصله پس از تولد با آنز

 نیکند، بنابرا یشده را مسدود م قیتزر یها میکه آنز ندیآ یم ایبدن یمنیا یماریب کیبا  زین

و  یاختالالت عصب یبر اساس گزارش موسسه مل کند. یکار خود را متوقف م تیدرمان در نها

قرار  ریتولد را تحت تاث 40000ورد از هر م 1پومپ در حدود  یماریمتحده، ب االتیا یسکته مغز

در  یتنفس ای یمشکالت قلب لیدهد. در صورت عدم درمان، اکثر نوزادان مبتال به پومپ به دل یم



سوزن وارد  کی قیها از طر میبا آنز الیآ تدپرس،یبه گزارش آسوش .رندیم یخود م یسال اول زندگ

 24در هفته  نیبند ناف تحت درمان قرار گرفت. ا دیبه داخل ور تیشکم مادرش و سپس هدا

 دوارندیاش امو خانواده الیپزشکان آ .افتیادامه  یدو هفته ا تزریقشش  یو براشروع شد  یباردار

انداز بلندمدت او از پومپ را محدود کند، اگرچه چشم یساز ناشمشکل یمنیپاسخ ا هیکه درمان اول

به  یدارو نبود و دسترس نجایدر ا یگفت: نوآور APبه  یدکتر پرانش چاکرابورت ناشناخته است.

همچنان به  الیآ "که هنوز در رحم است. ینبود. درمان زودتر و درمان در حال نیگردش خون جن

کند، ادامه  یاو را سرکوب م یمنیا ستمیکه س ییمدت و داروها یطوالن یهفتگ یها میآنز افتیدر

فعال، شاد و  نیگفتند که او همچن الیآ نیوالد کار را انجام دهد. نیتا آخر عمر ا دیدهد. او با یم

 ،یشیقر ایسوب ال،یسورئال است. مادر آ نیا گفت. APپدرش، به  ر،یزاهد بش رشد است. ریدر مس

 13پسر  کی یخانواده دارا نیا ".میخوشبخت بوده ا اریبس اری. ما بسمیخوشبخت یلیما خ»گفت: 

. آنها ستندین یماریب نیساله ماها هستند که مبتال به ا 5دختر  کیساله به نام حمزه و 

خانواده  نیپومپ از دست دادند. ا یماریماهه را بر اثر ب 8ساله و سارا  میو ن 2دخترانشان زارا 

ژن  کیهر دو حامل  نیوالد را خاتمه دادند. یگرید یحاملگ ت،یوضع نیا لیبه دل نیهمچن

دهد.  یرا م یدر هر باردار نیجن یشانس ابتال 4از  1پومپ هستند که به آنها  یماریمغلوب ب

زوج  یوقت ادامه دهند. شتریداشتن فرزندان ب یمسلمان آنها باعث شد که به تالش برا مانیا

 APبه  یشیقر مبتال شده است. یماریب نیبه ا زیهستند، متوجه شدند که او ن الیمنتظر آ دندیفهم

 ییهایرا با جراح هانیهاست که جنکه پزشکان سال یدر حال ترسناک بود. یلیخ یلیخ»گفت: 

بند ناف درمان  قیخون از طر قیبا تزر ای دایفیب نایمانند اسپ یمادرزاد صینقا میترم یبرا

 نیتالش همچن نیا داده شد. لیتحو یاتیح یاست که در آن داروها یبار نیاول نیا کنند،یم

محققان  بود. اتلیو دانشگاه واشنگتن در س NCدر دانشگاه دوک در دورهام،  یشامل کارشناسان

 نیا یشده برا رفتهیبه درمان پذ تیروش در نها نیا ایآ مییزود است که بگو یلیگفتند که هنوز خ

 .ریخ ایخواهد شد  لیاختالل تبد

 

https://www.drugs.com/news/gene-therapy-first-time-correct-fatal-

illness-before-birth-108943.html 


