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 کیناز اتپیرو نقص آنزیمی

 کطه  کینطاز  پایین آمدن سطح  آنطزیپ پیطروات    با که است خون ژنتیکی اختالل یک کیناز پیرووات نقص آنزیمی

 بطه  خطون  قرمطز  هطای  سطلول  کیناز، پیرووات شود. بدون می شود، شناخته می استفاده قرمز های گلبول توسط

پیرووات کیناز آنزیمطی   شود.همولیتیک می خونی باعث کپ ها سلول این پایین سح  و شوند، می تجزیه راحتی

را کاتطالیز نمطوده و    ADP کلیدی در مسیر گلیکولیز است که انتقال یک گروه فسفر از فسفو انول پیطرووات بطه  

کیناز  یرواتکمبود پیرووات کیناز یک بیماری متابولیک ارثی از آنزیپ پ. شودمی ATP منجربه تولید پیرووات و

در این بیماری مشطاهده   مغلوب و غالباتوزومال  وراثت دو هر .گذاردبقای گلبول های قرمز تاثیر می است که بر

 دومین کیناز پیرووات کمبود .است مغلوب اتوزومی وراثت به صورت  معمول، طور به و کالسیک طور به. شودمی

 .شودایجاد می فسفات دهیدروژناز( 6)گلوکز  G6PD کمبود از که است همولیتیک( خونی )کپ شایع آنمی علت

 

 

 

 عالئم بیماری:

 و طحطال  شدن بزرگ زردی، شامل معموال باشد و متفاوت فرد به فرد از است ممکن بیماری های نشانه و عالئپ 

 ایطن  از کطه  کسطانی  اکثر .شوندمی خونی کپ به منجر است که (قرمز های سلول تجزیه) شدید یا خفیف همولیز
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 اسطتر   زمطان  در موجطود  عالئطپ  از برخی که حالی در شوند،می داده تشخیص تولد هنگام برندمی رنج بیماری

 دهند.خود را نشان می (ویروسی اختالالت) حاد های بیماری یا بارداری مانند ،زیاد فیزیولوژیک

 برخی از عالئپ شایع بیماری:

 همولیتیک خونی کپ 

 تاکیکاردی 

 هموکروماتوز 

 پا های زخپ 

 زردی 

 خستگی 

 نفس تنگی 

 

 علت بیماری:

 تا دو که دارد وجود کیناز تیرواپ در ایزوآنزیپ چهار. است PKLR ژن در جهش از ناشی کیناز پیرووات کمبود

 می استفاده ها اریتروسیت و کبد در ترتیب به که R و L ایزوآنزیپ های) شودکد می PKLR ژن توسط آنها از

 اتطوزوم  وراثت اغلب کیناز پیرووات کمبود .شودمی کیناز پیروات آنزیپ نقص باعث PKLR ژن در . جهش(شود

 همچنین ترکیبی هتروزیگوتهای هستند، اختالل این عالئپ دهنده نشان هوموزیگوتها اغلب چه . اگردارد مغلوب

 .دهند نشان را بالینی عالئپ توانند می

 تشخیص:

 روش د.شطو  انجطام  رتیکولوسطیت  شطمارش  و خون سلولهای شمارش با تواند می کیناز پیرووات کمبود تشخیص

 شطده  جدا های اریتروسیت در کیناز پیرووات سحوح تواندمی که است یآنزیم مستقیپ آزمایش شامل دیگر های

 تشخیصطی  روش دو ایطن  کیناز، پیرووات کمبود با برخورد هنگام موارد اغلب برای، کند تعیین سانتریفیوژ توسط
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 بیمطاری  این توانندمی مستقیپ آنزیمی های تست .هستند خود خاص معایب دارای دو هر زیرا یکدیگرند، مکمل

 .کندمی تایید را تشخیص مولکولی های آزمایش و دهند تشخیص را

 درمان:

 نیطاز  است ممکن شدید خونی کپ به مبتال ، افرادندارند نیاز درمان به کیناز پیرووات کمبود به مبتال افراد بیشتر

. نطدارد  وجود درمانی هیچ قرمز هایگلبول در کیناز پیرووات کمبود شدید موارد ر. دباشند داشته خون تزریق به

 قرمطز  هطای  گلبطول  تخریطب  کطاهش  به کمک برای است ممکن نیز( اسپلنکتومی) طحال جراحی برای برداشتن

 مطوثر  عالئطپ  شطدت  کطاهش  در معموال درمان  .کندنمی کمک موارد همه در کار این حال، این با باشد. ضروری

یکطی   عنطوان  به نیز استخوان مغز پیوند است. کودکان و نوزادان در ویژه به خون، انتقال درمان ترین است. شایع

 شود.می انجام دیگر از راههای درمان
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