
 
 

بلند بازو و  یهادر استخوان ژهیغضروف )بو لیدر رشد استخوان است که از تبد یکیاختالل ژنت کی یآکندروپالز بیماری

شود.  ینامتناسب م یاختالل رشد استخوان است که باعث کوتولگ کی ی. آکندروپالزکندیم یریها( به استخوان جلوگپا

ها و پاها کوتاه دست یشود. در افراد مبتال به آکندروپالز یم فیتعر یقد در بزرگسال یبه عنوان اختالل کوتاه یکوتولگ

برجسته  یشانیپ وبه سر بزرگ  توانیم یماریب نیا یهایژگیو گریاز داست.  یعیطول طب یدارا تنهمی نهستند و معموالً

 اشاره کرد.

دهد و در مردان و زنان  یتولد زنده رخ م 25000در  1در  باًیاختالل تقر نی( اCUMC) ایدانشگاه کلمب یمرکز پزشک طبق

 است. جیاندازه را کیبه 

برای تشخیص این بیماری و سایر بیماری های ژنتیکی می توانید به بهترین آزمایشگاه ژنتیک تهران مراجعه نمایید و با 

 پیشگیری نمایید. ،انجام مشاوره ژنتیک و آزمایشات ژنتیکی الزم از بروز بیماریهای ژنتیکی

 شود؟ یم یباعث آکندروپالز یعوامل چه

به  تیغضروف ها در نها شتریشده است. به طور معمول، ب لیاسکلت شما از غضروف تشک شتریب ن،یجن هیطول رشد اول در

. شوندینم لیها به استخوان تبداز غضروف یاریبس ،یصورت بروز آکندروپالزحال، در  نیشوند. با ا یم لیاستخوان تبد

 شود. یم جادیا 3FGFRجهش در ژن  لیبه دل نیا

 استخوان نقش دارد.  یکه در رشد و نگهدار دهدیارائه م ینیساخت پروتئ یبرا ییهاژن دستورالعمل نیا

 است؟ یارث یآکندروپالز ایآ

 de) دیجهش جد کی لیبه دل یدرصد از افراد مبتالت به آکندروپالز 80. حدود ستندین یارث یموارد آکندروپالز اکثر

novo در ژن )FGFR3 یماریب نیا ،یاند. در موارد ارثداشته یعیقد طب نشانیوالد کهیاند درحالمبتال شده یماریب نیبه ا 

که  ییهانی. جنبرندیخود به ارث م یمبتال نیوالدرا از  افتهیجهش  FGFR3غالب دارد و افراد مبتال ژن  یتوارث اتوزوم

شده و معموالً مرده  یآکندروپالز دیمبتال به شکل شد برند،یژن را از دو والد خود به ارث م نیاز ا افتهیدو نسخه جهش 

 .ندیآیم ایدنبه

 درصد است. 50کودک به آن  یعارضه را داشته باشد، احتمال ابتال نیا نیاز والد یکی اگر

 است: ریموارد ز یرا داشته باشند، کودک دارا یماریب نیا نیهر دو والد اگر

 25 یعیدرصد احتمال قد طب 



 
 

 50  شود یم یکه باعث آکندروپالز وبیژن مع کیدرصد احتمال داشتن 

 25 یبه نام آکندروپالز یکه منجر به شکل کشنده آکندروپالز وب،یدرصد احتمال به ارث بردن دو ژن مع 

 شود. یم گوتیهموز

 یدر عرض چند ماه پس از تولد م ای ندیآ یم ایشوند معموالً مرده به دن یمتولد م گوتیهموز یکه با آکندروپالز ینوزادان

 .رندیم

 ست؟یچ یآکندروپالز عالئم

 .یاست نه روان یدارند. عالئم آنها جسم یعیسطح هوش طب یبه طور کل یمبتال به آکندروپالز افراد

 خواهد بود: ریعالئم ز یاحتمااًل دارا یماریب نیهنگام تولد، کودک مبتال به ا در

 کمتر از حد متوسط است یکه از نظر سن و جنس به طور قابل توجه یکوتاه قد 

 با قد بدن سهیبازوها و ران ها در مقا یدست ها و پاها، به خصوص باال یکوتاه 

 دور باشند گریکدیممکن است از  زیکه در آن انگشت حلقه و وسط ن یکوتاه انگشتان 

 نامتناسب نسبت به بدن سر 

 بزرگ و برجسته یعیطب ریغ یشانیپ کی 

 باشد: رینوزاد ممکن است شامل موارد ز کی مشکالت

 شود یحرکت یمهارت ها ریدر راه رفتن و سا ریتواند باعث تاخ یکه م ،یتون عضالن کاهش 

 ،توقف تنفس است ایکوتاه تنفس کند  یکه شامل دوره ها آپنه 

 یدروسفالیه  

 را فشرده کند. یتواند طناب نخاع یاست که م یشدن کانال نخاع کینخاع، که بار یتنگ 

 را نشان دهند: ریممکن است عالئم ز یو بزرگساالن مبتال به آکندروپالز کودکان

 خم کردن آرنج خود مشکل دارند در 

 یچاق 

 در گوش  کیبار یمجرا لیمکرر گوش به دل یها عفونت 

 دهیخم یپاها 

 لوردوز ای فوزیستون فقرات به نام ک یعیطب ریغ یانحنا 



 
 

 کانال نخاع یتنگ 

 چقدر رشد خواهد کرد؟ کودک مبتال به آکندروپالزیقد 

مردان و  یبرا متریسانت 131قد افراد مبتال در بزرگساالن،  نیانگیم( CHOP) ایالدلفیکودکان ف مارستانیطبق گفته ب

 .باشدیزنان م یبرا متریسانت 123

 شود؟ یداده م صیچگونه تشخ یآکندروپالز

 یکیژنت یهاشیبا استفاده از آزما توانیم نیداد. همچن صیتشخ یسونوگراف قیقبل از تولد از طر توانیرا م یآکندروپالز

 داد. صیرا تشخ یماریب نیبه ا نیجن یابتال

 یدر دوران باردار صیتشخ

بزرگ  یعیطب ریسر غ ای یدروسفالیشامل هکه  است صیقابل تشخ یدر طول سونوگراف یآکندروپالز یها یژگیاز و یبرخ

به دنبال ژن  هاشیآزما نیشود. ا زیتجو یکیژنت شاتیباشد، ممکن است آزما یمشکوک به آکندروپالزاست. اگر پزشک 

 .میگردد ک،یوتیآمن عیز ماا یادر نمونه FGFR3 وبیمع

 بعد از تولد  صیتشخ

طول  یریگاندازه یممکن است پزشک برا نیدهد. همچن صیرا تشخبیماری کودک  یها یژگیو یتواند با بررس یم پزشک

 نیکمک کند. همچن صیتشخ دییتواند به تا یم کار نیکند. ا درخواسترا  کسیبا اشعه ا یبردارعکسنوزاد  یهااستخوان

 شود. زیخون تجو شیآزما FGFR3 وبیژن مع یجستجو یممکن است برا

 شود؟ یچگونه درمان م یآکندروپالز

 مارانیب یزندگ تیفیها به بهبود کاز درمان یا برخوجود ندارد، ام یآکندروپالز یبرا یو قطع شدهمتاسفانه درمان شناخته

رشد استاندارد شده  یهایکه عبارتند از کنترل قد، وزن و دور سر با استفاده از منحن کندیکمک م یمبتال به آکندروپالز

و ارجاع به پزشک  قیدق کینورولوژ ناتیمعا شود،یشروع م یدوران کودک لیکه از اوا یاز چاق یریجلوگ ،یآکندروپالز یبرا

نخاع، کنترل عفونت مکرر گوش  یعالئم فشردگ ای دیشد یپوتونیه یابیارز یبرا CT ای MRIمغز و اعصاب در صورت لزوم، 

 . یسالگ 2گفتار در سن  یابیو ارز یانیم

حات رشد تا بسته شدن صف یسالگ 5از سن  یقد کودکان مبتال به آکندروپالز شیافزا یبرا Vosoritide یدارو راًیاخ

 نیا قیو افت فشار خون گذرا پس از تزر قیدر محل تزر ییهادارو، واکنش نیا یعوارض جانب نیترعی. شاشودیم زیتجو



 
 

 متریسانت 5/1رشد  شیدارو سبب افزا نیروزانه ا یرجلدیز قیکه تزر استدارو نشان داده  نیا 3. مطالعات فاز باشدیدارو م

 .شودیدر سال م

با مراجعه به  توانندیم نیزوج ،یبه آکندروپالز نیجن یشک ابتال ایو  ،یماریب نیبه ا نیاز زوج کیهر  یدر صورت ابتال

از تولد فرزند  نیجن ونیآمن عیما ایو  یونیکور یپرزها یبر رو یدر دوره باردار شیو انجام آزما کیپزشک متخصص ژنت

 .  ندینما یریشگیپ یمبتال به آکندروپالز
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