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 ویلی -سندرم پرادر

(Prader-Willi syndrome) 

 .ویلی یک بیماری ژنتیکی پیچیده است که قسمت های زیادی از بدن را تحت تأثیر قرار می دهد -سندرم پرادر

)هیپوتونی(، مشکالت تغذیه ای، رشد ضعیف و تأخیر تکاملی در شیرخوارگی ، این وضعیت با ضعف عضله 

مشخص می شود. از ابتدای کودکی ، افراد مبتال اشتهای سیری ناپذیری پیدا می کنند که منجر به پرخوری 

 مزمن و چاقی می شود.

 هستند. نیز 2ویلی مبتال به دیابت نوع  -برخی از مبتالیان به سندرم پرادر

اختالل در یادگیری هستند. ویلی به طور معمول دارای نقص خفیف تا متوسط  -م پرادرافراد مبتال به سندر

 همچنین مشکالت رفتاری و ناهنجاری های خواب نیز می تواند در اثر این بیماری رخ دهد.

 علت بیماری

افراد  شود.ایجاد می  51ویلی با از بین رفتن عملکرد ژنها در یک منطقه خاص از کروموزوم  -سندرم پرادر

 یک نسخه از این کروموزوم را از هر والد به ارث می برند. معموال

ی شوند. بیشتر بعضی از ژنها فقط بر روی نسخه ای که از پدر شخص به ارث رسیده است )نسخه پدری( روشن م

 51وزوم ای در بازوی بلند کروم دست رفتن ناحیه زبه خاطر ادرصد(  هفتادویلی )حدود  -موارد سندرم پرادر

های ضروری و مهمی در کروموزوم  آید. در واقع ژن رسد( به وجود می پدری )کروموزومی که از پدر به ارث می

 (Genomic imprinting) شوند و در کروموزوم مادری به علت پدیده حک گذاری ژنی پدری حذف می

 .خاصی را از دست می دهندافرادی که دارای این تغییر کروموزومی هستند، ژنهای حساس  .خاموش هستند

از  است که هردو را 51ویلی دارای دو نسخه کروموزوم  -درصد دیگر موارد ، فرد مبتال به سندرم پرادر 21در 

 .مادر خود به ارث برده است )نسخه های مادری(

هش یا نقص ویلی همچنین می تواند ناشی از بازآرایی کروموزومی به نام جابجایی یا ج -به ندرت ، سندرم پرادر

 پدر غیرفعال می کند. 51 دیگری باشد که به طور غیرطبیعی ژنها را بر روی کروموزوم
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 توارث بیماری

یا  51ویلی به ارث نمی رسد ، به ویژه مواردی که ناشی از حذف در کروموزوم پدری  -بیشتر موارد سندرم پرادر

وقایع تصادفی در هنگام تشکیل سلولهای تولید دیزومی مادرزادی مادر است. این تغییرات ژنتیکی به عنوان 

مثلی )تخمک و اسپرم( یا در مراحل اولیه رشد جنینی اتفاق می افتد.افراد مبتال معموالً در خانواده خود سابقه 

 .به ندرت می توان یک تغییر ژنتیکی را که مسئول سندرم پرادر ویلی است به ارث برد این اختالل را ندارند.

 تشخیص بیماری

موارد را تشخیص  ٪79ی بیش از های چنین آزمایش باشد.اساس تشخیص در این بیماری آزمایشات ژنتیکی می

 .در همه افراد مهم است PWSمی دهد. آزمایش ویژه متیالسیون برای تأیید تشخیص 

و  DNAی ، بررسی متیالسیون بر پایهMLPAهای درآزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با استفاده از روش

 باشد.بررسی دیزومی تک والدی، بیماری پرادرویلی قابل تشخیص می

 درمان بیماری

 هایی برای کاهش عالئم بیماری وجود دارد.ویلی درمان خاصی ندارد. روش -سندرم پرادر

ی نیز درمان و کار درمانی گفتار. دعضالت باید تحت درمان قرار گیر برای بهبود قدرتفرد مبتال دوران نوزادی  از

. بزرگترین مشکل مرتبط با این سندرم چاقی شدید است. دسترسی به مواد استموثر و الزم  برای این افراد

 .غذایی باید کامالً تحت نظارت و محدود انجام شود
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