آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیکو

اختالالت متابولیکی ژنتیکی منجر به م شکالت متابولی سم می شوند .بی شتر افراد مبتال به اختالالت متابولیکی ارثی ژن
معیوبی دارند که منجر به کمبود آنزیم می شوود .دود ا اختالم متابولیک ژنتیکی مختلف وجود دارد و عالئم ،روش ای
درمانی و پیش آگهی آنها بسیار متفاوت است.
متابولیسم چیست؟
متابولی سم به تمام واکنش ای شیمیایی مربوط به بدن برای تبدیل یا ا ستفاده از انرژی اتفاق متابولی سم میگویند .چند
مثام عمده متابولیسم عبارتند از:
تجزیه کربو یدرات ا ،پروتئین ا و چربی ای موجود در غذا برای آزادسازی انرژی.
تبدیل نیتروژن اضافی به مواد زائد دفع شده از طریق ادرار.
تجزیه یا تبدیل مواد شیمیایی به مواد دیگر و انتقام آنها به داخل سلوم ا.
متابولی سم یک خط مونتاژ شیمیایی سازمان یافته اما بی نظم ا ست .مواد اولیه ،مح صوالت نیمه تمام و مواد زائد به طور
مداوم مورد ا ستفاده ،تولید ،حمل و دفع قرار می گیرند .کارگران در خط مونتاژ ،آنزیم ا و پروتئین ای دیگری ستند
که واکنش ای شیمیایی را راه می اندازند.
دالیل اختالالت متابولیکی ارثی
در بی شتر اختالالت متابولیکی ارثی ،یک آنزیم یا به طور کلی تو سط بدن تولید نمی شود یا به شکلی تولید می شود که
موثر نی ست .آنزیم گم شده مانند یک کارگر غایب در خط مونتاژ ا ست .ب سته به وظیفه آن آنزیم ،عدم وجود آن به معنای
تجمع مواد شیمیایی سمی است ،یا ممکن است یک محصوم اساسی تولید نشود.
کد یا نقشوووه اول یه تول ید آنزیم معموالً روی یک جفت ژن وجود دارد .اکثر افراد مبتال به اختالالت متابولیکی ارثی ،دو
نسوووخه معیوب از ژن به ارث می برند – یک ژن از ر یک از والدین .ر یک از والدین ناقل ژن معیوب سوووتند ،به این
معنی که آنها یک نسخه معیوب و یک نسخه عادی دارند.
والدین ممکن ا ست یچ عالئمی از اختالم متابولیک ژنتیکی ندا شته با شند .با این حام ،کودکی که دو ن سخه ژن معیوب
را به ارث می برد ،نمی تواند آنزیم موثر کافی تولید کند و دچار اختالم متابولیک ژنتیکی شود .این شکل از انتقام وراثت
اتوزومی مغلوب نامیده می شود.
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انواع اختالالت متابولیکی ارثی
دووود ا اختالم متابولیک ژنتیکی وجود دارد که در اثر جهش تک ژنی ایجاد می شوووود .این جهش ا می تواند از طریق
نسوول ای خانواده منتقل شووود .طبق منبع معتبر ) ، National Institutes of Health (NIHدر برخی گروه ای
نژادی یا قومی خاص احتمام انتقام ژن جهش یافته برای اختالالت خاص مادرزادی بیشوووتر اسوووت .متداوم ترین آنها
عبارتند از:
 کم خونی سلوم داسی شکل در آفریقایی آمریکایی ا
 فیبروز کیستیک در اروپایی ا
 بیماری گوچر در یهودیان اروپای شرقی


موکروماتوز در سفیدپوستان ایاالت متحده

دیابت شایع ترین بیماری متابولیکی است .دو نوع دیابت وجود دارد:
 نوع  ،1علت آن ناشناخته است ،اگرچه می تواند یک عامل ژنتیکی وجود داشته باشد.
 نوع  ،2که می تواند اکتسابی باشد ،یا به طور بالقوه توسط عوامل ژنتیکی نیز ایجاد شود.
در دیابت نوع  ،1سلولهای  Tبه سلولهای بتا در پانکراس که تولید کننده ان سولین ستند حمله کرده و آنها را از بین می
برند .با گذشت زمان ،کمبود انسولین می تواند باعث موارد زیر شود:
 آسیب عصبی و کلیوی
 اختالم بینایی
 افزایش خطر بیماری ای قلبی و عروقی
دوود ا اختالم متابولیکی ارثی شووناسووایی شووده و موارد جدید مچنان کشووف می شوووند .برخی از مهمترین اختالالت
متابولیکی ژنتیکی عبارتند از:
اختالالت ذخیره سازی لیزوزومی :لیزوزوم ا اندامکهایی در داخل سلوم ا ستند که مواد زائد متابولی سم را تجزیه می
کنند .کمبود ای مختلف آنزیمی در داخل لیزوزوم ا می تواند منجر به تجمع مواد سووومی شوووود و باعث اختالالت
متابولیکی زیر شود:
 سندرم ورلر :ساختار غیر طبیعی استخوان و تاخیر رشد
 بیماری  :Niemann-Pickنوزادان دچار بزرگ شدن کبد ،مشکل در تغذیه و آسیب عصبی می شوند
 بیماری  : Tay-Sachsضعف پی شرونده در یک کودک چند ما ه ،آسیب شدید عصبی؛ کودک معموالً فقط تا 4
یا  5سالگی زندگی می کند
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 بیماری گوچر :درد اسووتخوان ،بزرگ شوودن کبد و تعداد کم پالکت ،اغلب خفیف ،در کودکان یا بزرگسوواالن رخ
مید د.
 بیماری فابری :درد در اندامهای انتهایی ،مراه با آ سیب به کلیه و بیماریهای قلبی و سکته در بزرگ سالی؛ فقط
مردان مبتال ستند.
 بیماری کراب :آ سیب ع صبی پی شرونده ،تاخیر ر شد در خرد ساالن؛ گا ی بزرگ ساالن نیز تحت تأثیر قرار می
گیرند
گاالکتوزمی :اختالم تجزیه قند گاالکتوز که منجر به زردی ،ا ستفراغ و بزرگ شدن کبد پس از تغذیه با شیر مادر یا شیر
خشک توسط نوزاد می شود.
بیماری ادراری شووربت افرا :کمبود آنزیمی به نام  BCKDباعث تجمع اس وید ای آمینه در بدن می شووود .در این بیماری،
ادرار بوی شربت می د د.
فنیل کتونوریا ( :)PKUکمبود آنزیم  PAHمنجر به سطوح باالی فنیل آالنین در خون می شود .در دورت عدم شناسایی
این وضعیت ،ناتوانی ذ نی به وجود می آید.
بیماری ای ذخیره گلیکوژن :مشکالت ذخیره قند منجر به کا ش سطح قند خون ،درد عضالنی و ضعف می شود.
اختالالت میتوکندریایی :مشکالت داخل میتوکندری ،منجر به آسیب عضالنی می شود.
آتاکسی فریدریش :مشکالت مربوط به پروتئینی به نام فراتاکسین است که باعث آسیب عصبی و اغلب مشکالت قلبی می
شود .عدم توانایی در راه رفتن معموالً در بزرگسالی رخ می د د.
اختالالت پراک سی زومی :م شابه لیزوزومها ،پراک سی زوم ا اندامکهای کوچکی ستند که با آنزیم ای داخل سلوم پر
شووده اند .عملکرد ضووعیف آنزیم در داخل پراکس ویزوم ا می تواند منجر به تجمع محصوووالت سوومی متابولیسووم شووود.
اختالالت پراکسی زومی شامل موارد زیر است:
 سندرم زلوگر :ویژگی ای غیر طبیعی دورت ،بزرگ شدن کبد و آسیب عصبی در نوزادان
 آدرنولکودیستروفی :عالئم آسیب عصب می تواند در کودکی یا اوایل بزرگسالی بروز کند.
اختالالت متابولی سم فلزات :سطح فلزات کمیاب در خون توسط پروتئین ای خاص کنترم می شود .اختالالت متابولیکی
ارثی می تواند منجر به نقص در عملکرد پروتئین و تجمع سمی فلز در بدن شود:
 بیماری ویلسون :مقدار زیادی مس در کبد ،مغز و سایر اندام ا جمع می شود


موکروماتوز :روده ا آ ن زیادی را جذب می کنند که در کبد ،لوزالمعده ،مفادل و قلب جمع می شود و باعث
آسیب می شود
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عالئم اختالالت متابولیکی ارثی
عالئم اختالالت متابولیکی ژنتیکی ب سته به م شکل متابولی سمی ب سیار متفاوت ا ست .برخی از عالئم اختالالت متابولیکی
ارثی عبارتند از:
 بی حالی
 کا ش اشتها
 درد شکم
 استفراغ
 کا ش وزن
 زردی
 عدم افزایش وزن یا رشد
 تأخیر در رشد
 تشنج
 کما
 بوی غیر عادی ادرار ،نفس ،عرق یا بزاق
عالئم ممکن ا ست به طور ناگهانی ظا ر شود یا به آرامی پی شرفت کند .عالئم ممکن ا ست تو سط غذا ا ،دارو ا ،کم آبی
بدن ،بیماری ای جزئی یا سایر عوامل ایجاد شود .عالئم در چند فته پس از تولد در بسیاری از شرایط ظا ر می شوند.
در سایر اختالالت متابولیکی ارثی ممکن است سالها طوم بکشد تا عالئم ایجاد شود.
تشخیص اختالالت متابولیکی ارثی
اختالالت متابولیکی ارثی از بدو تولد وجود دارد و برخی از آنها با غربالگری معموم ت شخیص داده می شوند .امروزه تمام
نوزادان تازه متولد شده را از نظر فنیل کتونوریا ( )PKUغربام می کنند.
اگر یک اختالم متابولیکی ارثی در بدو تولد تشخیص داده نشود ،اغلب تا زمان بروز عالئم تشخیص داده نمی شود .پس از
بروز عالئم ،آزمایش خون یا  DNAویژه ای برای تشخیص بیشتر اختالالت متابولیک ژنتیکی در دسترس است .مراجعه به
یک آزمایشگاه تخصصی احتمام تشخیص دحیح را افزایش می د د.
درمان اختالالت متابولیکی ارثی
درمان ای محدودی برای اختالالت متابولیکی ارثی در د سترس ا ست .نقص ا سا سی ژنتیکی که باعث ایجاد این بیماری
می شود با فناوریهای فعلی قابل ادالح نیست .در عوض ،درمان ا سعی می کنند مشکل متابولیسم را حل کنند.
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درمان ای اختالالت متابولیکی ژنتیکی چند ادل کلی را دنبام می کنند:
 مصرف ر نوع غذا یا دارویی را که نمی توان به درستی متابولیزه کرد ،کا ش یا حذف گردد.
 آنزیم یا ماده شیمیایی دیگر که از د ست رفته یا غیرفعام ا ست جایگزین شود تا متابولی سم را تا حد ممکن به
حد نرمام برساند.
 محصوالت سمی متابولیسم را که به دلیل اختالم سوخت و ساز بدن جمع می شوند ،حذف کنند.

منابع:
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