
 
 

افراد مبتال ب  اختالالت شتتونک   یم یستتمیم جر ب  مشتتکالت متابولهستتت ک     یکیژنت بیماریهای یکیاختالالت متابول

مختلف وجود دارد و  یکیژنت کیشود  صکها اختالل متابول یم میدارنک    م جر ب   مبود آنز یوبیژن مع یارث یکیمتابول

ست  اریآنها بس یآگه شیو پ یدرمان یعالئم، روش ها در ادام  این مقال  با ما همراه باشیک تا با مطالع  مطالبی  متفاوت ا

ین برای تشخیص این همچ     توسط گروه علمی شبک  آزمایشگاهی رصک تهی  شکه، ب  بررسی این اختالالت بپردازیم 

 اختالالت میتوانیک با مشاور ژنتیک یکی از بهترین آزمایشگاه های ژنتیک تهران یا سایر شهرستانها مشورت نماییک 

ستفاده از انرژ ای لیتبک یمربوط ب  بکن برا ییایمیش یب  تمام وا  ش ها سمیمتابول سم میگوی کاتفاق  یا   چ ک متابولی

 عبارت ک از: سمیمثال عمکه متابول

  یانرژ یآزادساز یموجود در غذا برا یها یها و چرب نیپروتئها،  کراتی ربوه  یتجز

 ادرار  قیب  مواد زائک دفع شکه از طر یاضاف تروژنین لیتبک

 و انتقال آنها ب  داخل سلول ها  گریب  مواد د ییایمیمواد ش لیتبک ای  یتجز

ش کی سمیمتابول ست  مواد اول یاما ب افت یسازمان  ییایمیخط مونتاژ  صوالت ن،  ینظم ا واد زائک ب  طور تمام و م م یمح

ستفاده، تول ست ک  یگرید یاه نیها و پروتئ میآنز ،   ارگران در خط مونتاژرنکیگ ی، حمل و دفع قرار مکیمکاوم مورد ا ه

  نکازنکا یم راهرا  ییایمیش ی   وا  ش ها

 به چه دالیلی پدید می آیند؟ یارث یکیاختالالت متابول

سط بکن تول یب  طور  ل ای میآنز کی، یارث یکیاختالالت متابول شتریب در شکل ایشود  ینم کیتو شود     یم کیلتو یب  

ست  ب  وظ بی ارگر غا کیگمشکه مان ک  می  آنزستینوثر م ست  ب  یآن ب  مع ا ، عکم وجودمیآن آنز ف یدر خط مونتاژ ا

 نشود  کیتول یمحصول اساس کی ستممکن ا ایاست،  یسم ییایمیتجمع مواد ش

، دو یارث یکیابولجفت ژن وجود دارد  ا ثر افراد مبتال ب  اختالالت مت کی یمعموالً رو میآنز کیتول  ینقشتتت  اول ای  ک

 نی ک، ب  اهستتتت معیوبناقل ژن  نیوالک یک از  هر نیاز والک کیاز هر  ژن کی –برنک  یاز ژن ب  ارث م وبینستتتخ  مع

  کدارن ینسخ  عاد کیو  وبینسخ  مع کی   آنها  یمع 

ست ه نیوالک ش ک  با ا یکیژنت کیاز اختالل متابول یعالئم چیممکن ا شت  با س یحال،  ود  نینکا  وبیخ  ژن مع   دو ن

کل از انتقال وراثت ش نیشود  ا یکیژنت کیمتابول اختالل  ک و دچار  کیتول یموثر  اف میتوانک آنز یبرد، نم یرا ب  ارث م

 شود  یم کهیمغلوب نام یاتوزوم

 

 



 
 

 چه هستند؟ یارث یکیاختالالت متابولانواع 

 قیتوانک از طر یجهش ها م نیشتتتود  ا یم جادیای وجود دارد    در اثر جهش تک ژن یکیژنت کیصتتتکها اختالل متابول

اختالالت  یبرا افت یخاص احتمال انتقال ژن جهش  یقوم ای ینژاد یگروه هادر برخی خانواده م تقل شتتود   ینستتل ها

 آنها عبارت ک از: نی  متکاول تربیشتر است یادرزادخاص م

 ها ییکایآمر ییقایشکل در آفر یسلول داس یخون  م 

 یی هادر اروپا کیستی  بروزیف 

 یشرق یاروپا انیهودیدر  وچرگ یماریب 

 متحکه االتیا سفیکپوستاندر  همو روماتوز 

 وجود دارد: ابتیاست  دو نوع د یکیمتابول یماریب نیتر عیشا ابتید

 وجود داشت  باشک  یکیعامل ژنت کیتوانک  ی، علت آن ناش اخت  است، اگرچ  م1 نوع 

 شود  جادیا زین یکیب  طور بالقوه توسط عوامل ژنت ایباشک،  یتوانک ا تساب ی،    م2 نوع 

سلولها1نوع  ابتید در سلولها T ی،  سول کیتول    بتا در پانکراس یب    یم نینها را از بآحمل   رده و  هست ک نی   که ان

 شود: ریتوانک باعث موارد ز یم نیبرنک  با گذشت زمان،  مبود انسول

 یویو  ل یعصب بیآس 

 یی ایب اختالل 

 یو عروق یقلب یها یماریخطر ب شیافزا 

الت اختال نیاز مهمتر یشتتونک  برخ یهمچ ان  شتتف م کیشتتکه و موارد جک ییشتت استتا یارث یکیاختالل متابول صتتکها

 عبارت ک از: یکیژنت یکیمتابول

سلول ها هست ک    مواد زائک متابول انکامکهاییها  زوزومی: لیزوزومیل یساز رهیذخ اختالالت  یم  یرا تجز سمیدر داخل 

خل ل یمیمختلف آنز ی   ک   مبودها ب  تجمع موا یها م زوزومیدر دا نک م جر  باعث اختال ید ستتتمتوا الت شتتتود و 

 :زیر شود یکیمتابول

 رشک ریاستخوان و تاخ یعیطب ریساختار غ: هورلر س کرم 

 یماریب Niemann-Pick: شونک یم یعصب بیو آس  ینوزادان دچار بزرگ شکن  بک، مشکل در تغذ 

 یماریب Tay-Sachs  :4؛  ودک معموالً فقط تا یعصب کیشک بی، آس ودک چ ک ماه  کیدر  شرونکهیضعف پ 

   ک یم یزنکگ یسالگ 5 ای



 
 

 رخ  بزرگستتاالن ای، در  ود ان فی، اغلب خفدرد استتتخوان، بزرگ شتتکن  بک و تعکاد  م پال ت :گوچر یماریب

 میکهک 

 سیب ب   ، همراه با ییانتها یدرد در انکامها :یفابر یماریب سکت  در یقلب یهایماریو ب  ی لآ سال و  ؛ فقط یبزرگ

  مردان مبتال هست ک

 س : راب یماریب صب بیآ ساال ری، تاخشرونکهیپ یع شک در خرد ساالن ن ی؛ گاهنر  یر مقرا ریتحت تأث زیبزرگ

 رنکیگ

شکن  بک پس از تغذیم جر ب  زرد   ق ک گاال توز   یتجز: اختالل یگاال توزم ستفراغ و بزرگ   ریش ایمادر  ریشبا   ی، ا

 شود  یخشک توسط نوزاد م

 ن بیماری،در ایشتتود   یدر بکن م   یآم یکهایباعث تجمع استت BCKDب  نام  یمیشتتربت افرا:  مبود آنز یادرار یماریب

 دهک  یشربت م یادرار بو

 ییم ش اساشود  در صورت عک یدر خون م نیآالن لیف  یم جر ب  سطوح باال PAH می(:  مبود آنزPKU) ای تونور لیف 

  کیآ یب  وجود م یذه  ی، ناتوانتیوضع نیا

 شود  یو ضعف م ی، درد عضالنق ک م جر ب   اهش سطح ق ک خون رهی: مشکالت ذخکوژنیگل رهیذخ یها یماریب

 شود  یم یعضالن بی، م جر ب  آسیتو  کری: مشکالت داخل مییایتو  کریم اختالالت

 یم یقلب و اغلب مشکالت یعصب بیآسباعث است     نیب  نام فراتا س ی ی: مشکالت مربوط ب  پروتئشیکریفر یآتا س

 دهک  یرخ م یدر راه رفتن معموالً در بزرگسال ییشود  عکم توانا

س اختالالت شاب  لیزوم یپرا  سزوزومهای: م ست ک    با آنز ی وچک انکامکهایزوم ها  ی، پرا  سلول پر دا یها میه خل 

ود  شتت ستتمیمتابول یتوانک م جر ب  تجمع محصتتوالت ستتم یها م زومیدر داخل پرا ستت میآنز فیشتتکه انک  عملکرد ضتتع

 :است ریشامل موارد ز یزوم یاختالالت پرا س

 در نوزادان یعصب بیصورت، بزرگ شکن  بک و آس یعیطب ریغ یها یژگیو :زلوگر س کرم 

 عالئم آسیب عصب می توانک در  ود ی یا اوایل بزرگسالی بروز   ک  :آدرنولکودیستروفی 

 یکیتابولمشود  اختالالت  یخاص   ترل م یها نیدر خون توسط پروتئ ابیفلزات: سطح فلزات  م سمیلمتابو اختالالت

 فلز در بکن شود: یو تجمع سم نیعملکرد پروتئنقص در توانک م جر ب   یم یارث

 شود یانکام ها جمع م ریمس در  بک، مغز و سا مقکار زیادی :لسونیو یماریب 



 
 

 شود و باعث  ی   ک    در  بک، لوزالمعکه، مفاصل و قلب جمع م یرا جذب م یادیروده ها آهن ز :همو روماتوز

 شود یم بیآس

 ی دارند؟عالئمچه  یارث یکیاختالالت متابول

شکل متابول یکیژنت یکیاختالالت متابول عالئم ست  ب  م س یسمیب ست  برخ اریب  یکیالت متابولاز عالئم اختال یمتفاوت ا

 عبارت ک از: یارث

 یحال یب 

  اشتها اهش 

 شکم درد 

 استفراغ 

 وزن  اهش 

 یزرد 

 رشک ایوزن  شیافزا عکم 

 در رشک ریتأخ 

 تش ج 

 ما  

 بزاق ایادرار، نفس، عرق  یعاد ریغ یبو 

ست ب  طور ناگهان عالئم شود  یممکن ا سط غذاها، دار شرفتیپ یب  آرام ایظاهر  ست تو  یوها،  م آب  ک  عالئم ممکن ا

شونک   یظاهر م طیاز شرا یاریشود  عالئم در چ ک هفت  پس از تولک در بس جادیعوامل ا ریسا ای یجزئ یها یماریبکن، ب

 شود  جادیطول بکشک تا عالئم ا لهاممکن است سا یارث یکیاختالالت متابول ریسادر 

 چگونه صورت میگیرد؟ یارث یکیاختالالت متابول صیتشخ

شخ یاز آنها با غربالگر یاز بکو تولک وجود دارد و برخ یارث یکیمتابول اختالالت امروزه تمام ونک  ش یداده م صیمعمول ت

    ک   ی( غربال مPKU) ای تونور لینوزادان تازه متولک شکه را از نظر ف 

شود  پس از  یمنداده  صیداده نشود، اغلب تا زمان بروز عالئم تشخ صیدر بکو تولک تشخ یارث یکیاختالل متابول کی اگر

مراجع  ب   در دسترس است  یکیژنت کیاختالالت متابول شتریب صیتشخ یبرا یا ژهیو DNA ایخون  شیبروز عالئم، آزما

 دهک  یم شیرا افزا حیصح صیتشخاحتمال  یتخصص آزمایشگاه کی

 چگونه انجام میشود؟ یارث یکیدرمان اختالالت متابول



 
 

س یارث یکیاختالالت متابول یبرا یمحکود یها درمان سا ست  نقص ا سترس ا  یماریب نیا جادی   باعث ا یکیژنت یدر د

 را حل    ک  سمی   ک مشکل متابول یم ی، درمان ها سع  در عوضستیقابل اصالح ن یفعل هاییشود با ف اور یم

    ک: یرا دنبال م یچ ک اصل  ل یکیژنت یکیاختالالت متابول یها درمان

 گرددحذف  ای،  اهش  رد زهیمتابول یتوان ب  درست یرا    نم ییدارو ایهر نوع غذا  مصرف  

 ش ای میآنز ست رفت   گرید ییایمیماده  ست جا رفعالیغ ای   از د ک ممکن ب  حرا تا  سمیتا متابول شود نیگزیا

  کحک نرمال برسان

 ک، حذف شونک یاختالل سوخت و ساز بکن جمع م لیرا    ب  دل سمیمتابول یسم محصوالت     

 

 م ابع:

https://www.britannica.com/ 

https://www.healthline.com/ 

https://www.webmd.com/ 
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