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 ندیب یم یکینادر ژنت طیرا با شرا یکودکان یژن درمان

 کنند یروند و صحبت م یبار راه م نیاول یکه برا

 

نادر در کودکان  یکیژنت یماریب کیدرمان  یشود برا یم قیبه مغز تزر ما  یکه مستق یژن درمان کی

 یم دهی، همانطور که درمان نامUpstazaاست.  دوارکنندهیام ینیبال شاتیاستفاده شده است که در آزما

 یبرا ودکاناز ک یبه برخ یحت - دیکوچک را بهبود بخش شیشود، عالئم همه شرکت کنندگان در آزما

 راه رفتن و صحبت کردن را داد. ییبار توانا نیاول

 120است. تنها حدود  یعصب ستمیدر س یکیاختالل ژنت کی (AADC) الزیدکربوکس دیاس نهیآم-Lکمبود 

 بوده است. ییایموارد در افراد با اصل و نسب آس نیاز ا یمیمورد تا به حال گزارش شده است و حدود ن

 

 دیتول یکند که برا یرا کد م ینیشود که پروتئ یم جادیا DDCجهش در ژن  لیبه دل یماریب نیا

 ای AADCاست. افراد مبتال به کمبود  یمهم ضرور یعصب یانتقال دهنده ها ریو سا نیدوپام ن،یسروتون

انتقال دهنده  دیکه قادر به تول یمعن نیدارند، به ا وبیمع نیپروتئ ایندارند  نیپروتئ نیاز ا یبه اندازه کاف

 .ستندین یکاف یعصب یها

 

در صورت، سر و گردن ظاهر  ژهیحرکات، به و یاز عالئم، از جمله مشکل در هماهنگ یدر تعداد نیا

ممکن است  نینشستن، راه رفتن و صحبت کردن مشکل دارند و همچن یمعموال  برا مارانیشود. ب یم

 .کندیم فچشم که نگاه فرد را به سمت باال منحر یهاچهیاسپاسم در ماه -شوند  یچشم یهادچار بحران

 

کاهش عالئم  یرا برا لیپتانس Upstazaمانند  یوجود ندارد، اما ژن درمان یدرمان چیحال حاضر ه در

 نشان داده است.

 

Upstaza  نسخه سالم از ژن  کیبا ارائهDDC کند.  یمغز عمل م یعصب یبه سلول ها میبه طور مستق

 ضرر،یشده و باصالح روسیو کیو  شودیم جادیسوراخ کوچک در جمجمه ا کیکار،  نیانجام ا یبرا

 ژهیو بهکه  یو کنترل حرکت یریادگیدر  ریاز مغز درگ یاهیناح -از ژن، به پوتامن  یانسخه یحاو

 . جنبش.رسدیگفتار و گفتار مهم است، م یبرا

 



 نیآنها در چند یهاتیاند و موفقهاست ادامه داشتهسال کنندیم شیدرمان را آزما نیکه ا ییهاییکارآزما

 یذات یساالنه انجمن مطالعه خطاها ومیارائه شده در سمپوز جیمطالعه گزارش شده است. در نتا

. همه شاهد گرفتندتحت درمان قرار  AADCکودک مبتال به کمبود  30آلمان،  بورگ،یدر فرا سمیمتابول

که درمان به موقع انجام  یبودند. هنگام یچشم یبحران ها نیو همچن یو شناخت یبهبود عملکرد حرکت

 مشاهده شد: یشتریب یشد، بهبودها

 

 یکسان»گفت:  ستینتیوسایبه ن وان،یتا یدانشگاه مل تانمارسیدر ب یشیهوو، سرپرست آزما انگیل-ووه

آنها  مییگو یاست. "ما م ریتفاوت کامال  چشمگ نیاند، امبتال شده یماریب نیبه ا یکه قبل از چهار سالگ

 دوباره متولد شده اند."

 

پس از درمان قادر به راه رفتن و صحبت کردن بودند. به  ریاز کودکان درگ یتوجه است که برخ قابل

 آپستازا راه رفتن و سه کودک صحبت کردن را آموختند. افتیهفت کودک پس از در ست،ینتیوسایگفته ن

 

 جیانجام شود، اما نتا دیبا یادیز یها شیکوچک است و هنوز آزما اریاست که بس یهیبد ییکارآزما نیا

 کند. یم دواریکنند ام یم یزندگ AADCکه با کمبود  یتا کنون مطمئنا  به افراد

 

ژن  نیو اول AADCکمبود  یبرا یماریشده اصالح کننده ب دییدرمان تا نیاول Upstazaامسال،  هیژوئ در

 شد. قیبه مغز تزر میاروپا به طور مستق ییبه بازار بود که با مجوز آژانس دارو یدرمان

 

 کند. یرویروند پ نیمتحده از ا االتیا یت که سازمان غذا و دارواس دیام
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