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Friedreich's Ataxia (بیماري آتاکسی فردریش) 

 عالیم بالینی :

 25سال و در نهایت قبـل از   15تا  10) نوعی بیماري پیشرونده است که در سنین FRDAفردریش آتاکسی (

اسکولیوز، اختالل  معمول با ضعف عضالت، اسپاسم در اندامهاي تحتانی،این بیماري به طور  سال بروز می کند.

 عملکرد مثانه، کاهش رفلکس اندام هاي تحتانی و از دست دادن موقعیت و حس ارتعاش همراه است .

 % افراد مبتال داري دیابت ملیتوس و کاردیومیوپاتی هستند .30تقریبا تا 

بنابراین پدر و مادر ناقل ژن معیوب به  .نحوه وراثت این بیماري به صورت اتوزوم مغلوب است مشاوره ژنتیک :

و تشخیص آزمایش تعیین ناقلی  % فرزند سالم هستند.25% فرزند ناقل و 50% داراي فرزند مبتال و  25احتمال 

 .امکان پذیر استبراي این بیماري پیش از تولد 

 تشخیص بیماري :

ه شده مـرتبط بـا ایـن    تنها ژن شناخت

می باشد. تشخیص ایـن   FXNبیماري 

بیماري بوسیله تعیین دو الل بیماري زا 

 انجام می شود. FXNدر ژن 

 سایز اللی :

 GAAچهار سایز اللی براي توالی تکرار 

 وجود دارد . FXNدر اینترون یک ژن 

• Normal allele : در این حالـت، 

 مـی باشـد.   33-5تعداد تکرار 
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 عدد تکرار دارند. 33تا  12% بین 15و تقریبا  دارند 12کمتر از  يتکرارها افراد نرمال% 85-80بیش از 

 تکرار هم به ندرت دیده می شود . 27اللهاي نرمال بیش از 

• Mutable allele (premutation )  اگرچه فرکـانس دقیـق    می باشد. 65-34تعداد تکرار  ،: در این حالت

 این حالت مشخص شده است.  ،FXN% از اللهاي 1ولی می توان گفت در کمتر از اللها مشخص نیست 

• Full mutation allele: بیماري بروز می  ،. در این حالتمی باشد 65تعداد تکرار بیشتر از  ،در این حالت

 داشته باشد بیمار است . FXNتکرار را در اینترون یک از ژن  66فردي که باالي  کند و

 روشهاي تشخیص : 

براي تشخیص این بیماري باید تعداد تکرارهاي مربوطه مشـخص شـود. بـراي    : تشخیص مولکولی -

 می توان استفاده کرد .  TP-PCR , Long PCRتعیین این تکرارها از روش 

 بالینی: تشخیص   -

پزشکی و معاینـه کامـل   تشخیص این بیماري احتیاج به تستهاي کلینیکی با دقت باال دارد که شامل تاریخچه 

معاینه فیزیکی پزشک بیشتر به دنبال مشکالت تعادلی، از دست دادن حس عمقی، فقدان  در .فیزیکی می باشد

رفلکس و نشانه هایی از مشکالت عصبی در فرد بیمار می باشد. البته آزمایشات ژنتیک در حال حاضر تشخیص 

 قطعی براي این بیماري را فراهم می کند .

 دیگر که ممکن است در تشخیص و یا مدیریت این اختالل کمک کند عبارتند از: تست هاي

• Electromyogram (EMG): .میزان فعالیت الکتریکی را در سلولهاي عضالت تعیین می کند 

 میزان سرعت انتقال ایمپالسها را در رشته هاي عصبی نشان می دهد . :مطالعات هدایتهاي عصبی •

• Electrocardiogram (ECG).گرافی از فعالیت الکتریکی و الگوي ضربان قلب را نشان می دهد : 

• Echocardiogram.حرکات و موقعیت عضله قلبی را ثبت می کند : 

 را می دهد . Eمیزان سطح گلوکز و ویتامین  :آزمایشات خون •
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MRI, CT scan وضعیتهاي عصبی ن دیگر که تستهایی براي ثبت تصاویر مغزي و نخاعی می باشند و براي تعیی
 مفید هستند.

 .مراجعه فرمایید سایتاین جهت کسب اطالعات تخصصی بیشتر راجع به این بیماري به 
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