
 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

MPS III )Mucopolysaccaridosis III( 

 Sanfilippo Syndrome)(سندرم سن فیلیپو 

دي است که در اثر نقص در آنزیم هاي شرکت کننده در مسیر سوخت و ساز قنیک بیماري ژنتیکی پیشرونده 
 تیپ متفاوت دارد. 4گلیکان ایجاد میشود. این بیماري به نام گلیکوزآمینو 

 )heparan N-sulfataseهپاران ان سولفاتاز(: نقص در آنزیم IIIAتیپ 

 )  alpha-N-acetylglucosaminidase: نقص در آنزیم آلفا ان استیل گلوکوزآمینیداز(IIIBتیپ 

-Acetyl CoA:alpha) ترانسفرازآلفا گلوکوزآمینید استیل  -: نقص در آنزیم استیل کوآIIICتیپ 

glucosaminide acetyltransferase) 

 )N-acetylglucosamine 6-sulfataseسولفاتاز( 6ان استیل گلوکوزآمین   : نقص در آنزیمIIIDتیپ 

نسبت به دو تیپ دیگر شایع تر  Bو  Aتولد می باشد. تیپ هاي  70000در  1میزان شیوع این بیماري حدود 
 هستند.

 ژنتیک:

 این بیماري به صورت اتوزومال مغلوب به ارث میرسد.

اگزون  17 داراي قرار دارد و 17q25رخ داده است. این ژن روي کروموزوم  SGSHجهش درژن  A:تیپ 
 میباشد.

اگزون  6 داراي قرار دارد و 17q21رخ داده است. این ژن روي کروموزوم  NAGLUجهش درژن : Bتیپ 
 میباشد.

اگزون  20 داراي قرار دارد و 8p11رخ داده است. این ژن روي کروموزوم  HGSNATجهش درژن : Cتیپ 
 میباشد.
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اگزون  14 دارايقرار دارد و  12q14رخ داده است. این ژن روي کروموزوم  GNSجهش درژن : Dتیپ 
 میباشد.

 :نحوه وراثت

در هر بارداري  در صورتی که هر دو والد ناقل باشند،
 % مبتال خواهند بود.25% سالم و 25% فرزندان ناقل، 50

 

 

 

ناقل در صورتی که یکی از والدین سالم و دیگري 
 باشند،

% سالم 50% فرزندان ناقل، 50در هر بارداري 
 خواهند بود.

 

صورتی که یکی از والدین مبتال و دیگري ناقل در 
 باشند،

% مبتال خواهند 50ناقل، % فرزندان 50در هر بارداري 
 بود.



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

صورتی که یکی از والدین مبتال و دیگري سالم در 
 باشند،

 % فرزندان ناقل خواهند بود.100در هر بارداري 

 

 

 

 عالئم:

) MPSعالئم ظاهري خیلی مشخصی نسبت به سایر موکوپلی ساکاریدوز ها(  MPSIIIافراد مبتال به بیماري 
 طراب، پرخاشگري و در بعضی از آنها عالئم اوتیسم دیده میشود.ضبی قراري، ا ندارند. داراي قد نسبتا طبیعی،

 روش هاي تشخیصی:

پزشک ممکن است با انجام معاینات بالینی، آزمایشات متعدد مانند تست ادرار براي تعیین میزان 
ین بیماري را گلیکوزآمینوگلیکان و اندازه گیري سطح فعالیت آنزیم هاي مشخص در خون و سلولهاي پوستی ا

 تشخیص دهد.

 تشخیص پیش از تولد:

انجام میشود. سپس کل ژن تعیین توالی شده و  MPS ابتدا  مشاوره ژنتیکی و بررسی عالئم بالینی و تعیین نوع
 مورد بررسی قرار می گیرند.تکمیلی نیز  جهت بررسی ها STRهمچنین 

 درمان:
بیماران و بهبود بخشیدن کیفیت زندگی آنهاست. درمان براساس شدت بالینی بیمار، تنها هدف تسکین درد 

آنزیمی وپیوند مغز استخوان براي این بیماران انجام شده که موثر واقع نشده است. تحقیقات درمورد این بیماري 
 ادامه دارد.
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