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 دیستروفی عضالنی لیمب گردل

دیستروفی عضالنی شامل گروه متنوعی از اختالالت عضالنی با نقص ژنتیکی است. دیستروفی عضالنی لیمب 

عضالت کمربند شانه ای و لگن ( گروهی از اختالالت با ضعف پیشرونده عضالت هستند که اغلب LGMDگردل )

نوع  32( وLGMD1)  AD(autosomal dominantنوع اتوزومی غالب، ) 8را درگیر می کند. تا کنون 

( این اختالل شناسایی شده است.انواع اتوزوم LGMD2)  AR(Autosomal recessive)اتوزومی مغلوب، 

 .وان ترندمغلوب شایع تر بوده ودر جمعیت هایی با ازدوج خویشاوندی فرا

دیستروفی عضالنی لیمب گردل یا  دیستروفی عضالنی ارثی با توجه به نحوه وراثت و نقص ژنتیکی مسئول خود 

 1(، که در آن ها عدد LGMD1A ،LGMD1B، LGMD2A، LGMD2Bبه زیرگروه هایی تقسیم می شوند) 

نیز به طور  C و A ،Bمشخص کننده وراثت مغلوب است. نشانه های  3مشخص کننده وراثت غالب و عدد 

 .متوالی بر اساس زمان شناسایی ژن ها به آن ها اعطا شده است

شدت، سن شروع، میزان پیشرفت و عوارض و پیش آگهی های بعدی در فرم های مختلف این اختالل بسیار 

 .متغیر است

تروفی عضالنی می باشد و بعد از دیس دو و سه دهمتا  نه دهمنفر،  111111نیز در بین  LGMD فراوانی 

 در رتبه چهارم شیوع قرار دارد. FSHDدوشن، دیستروفی میوتونیک و دیستروفی عضالنی 

 

 عالئم بیماری

 رفتن راه در مشکالتی دارای است ممکن مبتال افراد ، گیردل –در مراحل اولیه ی دیستروفی ماهیچه ای لیمب 

 ران های ماهیچه داشتن دلیل به است ممکن همچنین. باشند دویدن در مشکالتی و رفتن راه وار اردک ,مثل

استفاده نمایند تا خود را با فشار از حالت چمباتمه ) دوال شدن یا  خود بازوهای از که باشند این نیازمند ضعیف

نشستن با یک زانوی خمیده( درآورده و بلند شوند. با پیشرفت بیماری، افراد مبتال به این بیماری ممکن است در 

 .نهایت برای حرکت نیازمند ویلچر باشند

یستادن یا شکل ظاهری شانه ها، کمر و بازو گردد. تحلیل ماهیچه ای ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در طرز ا

خصوصاً ماهیچه های ضعیف شانه باعث می شوند که استخوان های پهن شانه )استخوان کتف( از پشت به جلو 

بال مانند نامیده می شود. افراد مبتال  آمده که این یکی از نشانه های بیماری بوده که این وضعیت کتفِ

کمر خمیده )لوردوز یا انحنای زیاد ستون فقرات به طرف جلو( یا ستون فقراتی که  همچنین ممکن است دارای



 
 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

 

به یک سمت خم می شود )اسکولیوز( باشند. برخی افراد دچار سفتی )انقباض( مفاصل می شوند که می تواند 

در برخی ق پا ،ساتحرک مفصل ران ، زانوها ، مچ پا یا آرنج را محدود نماید. رشد زیاد )هیپرتروفی( ماهیچه های 

 شود.  می مشاهده گیردل –از افراد مبتال به دیستروفی ماهیچه ای لیمب 

 گیردل –ضعیف شدن ماهیچه ی قلبی )کاردیومیوپاتی( نیز در برخی از اشکال دیستروفی ماهیچه ای لیمب 

دلیل ضعف  به که کنند می تجربه را شدیدی تا خفیف تنفسی مشکالت مبتال افراد از برخی. شود می دیده

ماهیچه های تنفسی می باشد. در برخی از موارد، مشکالت تنفسی به حدی شدید هستند که افراد مبتال نیازمند 

 .استفاده از دستگاهی برای تنفس )تهویه ی مکانیکی( می باشند

خی از رب در ، وجود این با. است طبیعی گیردل –به طور کلی هوش افراد مبتال به دیستروفی ماهیچه ای لیمب 

 اشکال نادر این اختالل ، تاخیرات تکوینی و ناتوانی های ذهنی نیز مشاهده شده است

 

 

 تشخیص بیماری

 نوروماسکوالر های بیماری به مشکوک بیماران بررسی خط اولین در بیماران دقیق معاینه و حال شرح گرفتن

 درگیری تنفسی، اختالالت آریتمی، یا کاردیومیوپاتی بروز شروع، سن: مثل خصوصیاتی. است حیاتی بسیار

 LGMDزیرگروه های از  هایی سرنخ است ممکن سخت و سفت فقرات ستون از هایی نشانه یا عضالت انتخابی

 .است مهم و حیاتی کامل، خانوادگی سابقه گرفتن ژنتیکی، بیماری نوع هر گرفتن نظر در هنگام. بدهد را

او، پرسش  نهیمعا مار،یشرح حال ب یا و دست و پا با بررسهکمربند شانه شروندهیبا ضعف پ مارانیدر ب صیتشخ

 یربرداریتصوی، ولوژیزیالکتروف مثل یشاتیآزما جیمشاهده نتا زیو ن یماریب یدر رابطه با احتمال سابقه خانوادگ

با استفاده از روش غیرتهاجمی  LGMD یمطالعات انجام شده بر رو .ردیپذ یعضله انجام م یوپسیب زیعضله و ن
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 لیو تحل هیبه تجز یدر جهت ده تواندی کند که م یعضله را بررس یریدرگتوانسته الگوی  MRIو حساس 

 یدر کنار ابزارها دیهنوز با یکینیکل قیدق صیتشخ گاهیجا .کمک کننده باشدی میستوشیمونوهیو ا یکیژنت

 باشد. ینیپروتئ یژن و بررس یمولکول صیتشخ

 

 درمان

همراه با  یتیحما درمان های .ستیدر دسترس نLGMDی ها رنوعیز یبرا یماریدرمان مخصوص ب چیامروزه، ه

در کمک به فرد در حفظ  یوتراپیزیاست. ف یالزام ماریفرد ب ازیو ن  LGMD درمان نگهدارنده متناسب با نوع

 اتیاز خصوص یکی یتنفس یینارسا .واقع شود دیمف تواندی که ممکن است م ییاستقالل و حرکت تا آنجا

و پالس  یرومتریاسپ قیاز طر یاتیح تیمنظم ظرف یابیاست. ارز ییانتهادر مراحل  LGMDاز انواع  یاریبس

 نیهمراه است. مراجعه به متخصص یوپاتیومیبا کارد زین LGMD رنوعیچند ز .استمهم  اریبس هشبان یمتریاکس

 شیباشد. افزا راهمنظم هم یوگرافیاست که بهتر است با اکوکارد یضرور سکیافراد در معرض ر یقلب برا

 است. یاتیو طول عمر، ح یزندگ تیفیو بهبود ک مارانیب تیریدر مد LGMDاز عوارض  یآگاه

 

 گیرد:در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی تشخیص به چه صورت انجام می

 ینیبال اتیها و خصوص چهیماه یریدرگ ژهیو ینحوه وراثت و به خصوص الگوLGMD مشکوک به ماریدر ب

. در حال حاضر با آزمایشات هستند  صیبه تشخ دنیدر رس یدینکات کل یخانوادگ خچهیو تار CK سطح گر،ید

در مراکز  یا چندرشته کردیاما رو امکان پذیر است LGMD% موارد 57مناسب رسیدن به تشخیص در 

و  یقلب یهای ریخصوصا در درگ یماریب تیریمد LGMD یداشته و برا یبهتر جینتا یتخصص یصیتشخ

 . بوده است دیمف یتنفس

مرتبط می تواند در تشخیص  های پیوسته به  ژن (STR)در این مرکز مارکرهای تکراری کوتاه پشت سرهم 

 پیوستگی ژن استفاده شود.

برای  MLPAتکنیک انجام می شود واز (Sequencing)برای ژن های مرتبط با لیمب گردل تعیین توالی 

که با توجه به تشابه بالینی فرد اگر این ژن درگیر نباشد  استفاده می شود  DMDتشخیص جهش در ژن 

 باالست. LGMDاحتمال درگیری یکی از ژن های 
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