آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

سندرم آنجلمن
)(Angelman syndrome
سندرم آنجلمن نوعی اختالل ژنتیکی پیچیده است که در درجه اول بر سیستم عصبی تأثیر می گذارد .از
خصوصیات بارز این بیماری می توان به تأخیر در تکامل  ،ناتوانی ذهنی  ،اختالل شدید گفتار و مشکالت
حرکتی و تعادل (آتاکسی) اشاره کرد.
بیشتر کودکان مبتال دچار تشنج های مکرر (صرع) و اندازه کوچک سر (میکروسفالی) هستند
افراد مبتال به سندرم آنجلمن معموال بدون دلیل می خندند  ،همیشه خوشحال هستند و شخصیت های شاد و
هیجان انگیزی دارند.
سندرم آنجلمن نوعی بیماری عصبی نادر است که تقریباً در هر  00111نفر یک نفر را مبتال می کند .درصد
ابتال به بیماری سندرم آنجلمن درمردان و زنان به یک میزان است.
علت بیماری:
بسیاری از ویژگیهای بارز سندرم آنجلمن ناشی از از دست دادن عملکرد ژن  UBE3Aبر روی بازوی
بلند کروموزوم  00است.
افراد معموالً از هر یک از والدین یک نسخه از ژن  UBE3Aرا به ارث می برند .هر دو نسخه این ژن در بسیاری
از بافتهای بدن فعال است.
با این حال  ،در مناطق خاصی از مغز  ،فقط نسخه ای که از مادر شخص به ارث رسیده (نسخه مادری) فعال
میباشد.
در اغلب موارد این سندرم زمانی بروز می نماید که بخشی از نسخه دریافتی از این ژن مادری از دست رفته
(حذف) و یا آسیب دیده باشد.
برخی موارد غیر حذفی نیز وجود دارد که اغلب به دلیل دیزومی تک والدی (به ارث رسیدن یک جفت
کروموزوم تنها از یک والد) است ،زمانی که هر دو کروموزوم  00منشأ پدری داشته باشند ،در این صورت بدون
حذف نیز سندرم وجود خواهد داشت.
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:تشخیص بیماری
.ترکیبی از آزمایشات ژنتیکی می تواند نقایص کروموزومی مربوط به سندرم آنجلمن را تشخیص دهد
Multiplex Ligation- تشخیص بیماری در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با استفاده از روش
. قابل انجام استdependent probe Amplification (MLPA)

:درمان بیماری
 چندین کارآزمایی بالینی در مورد سندرم. درمانهای سندرم آنجلمن عالمتی و حمایتی است،درحالحاضر
 پیشرفتهای علوم اعصاب و.آنجلمن در حال انجام است اما درمان ژنتیکی یا داروی درمانی خاصی وجود ندارد
.تکنیکهای ژنتیک درمانی پتانسیل زیادی برای ایجاد عالج هدف دار و یا درمان سندرم فراهم کردهاست
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