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موکوپلیساکاریدوزنوعیک

) (Mucopolysaccharidosis type I
موکوپلی ساکاریدوز نوع یک ) (MPS Iیک اختالل ژنتیکی نادر است که بسیاری از قسمت های بدن را تحت
تأثیر قرار می دهد MPS I .جزء گروهی از بیماریهای متابولیک ارثی موسوم به موکوپلی ساکاریدوزها است که
به نوبه خود بخشی از گروه بزرگتری از بیماری ها شناخته شده به عنوان اختالالت ذخیره سازی لیزوزومی
هستند.
لیزوزوم ها به عنوان واحد اصلی هضم و بازیافت درون سلول ها عمل می کنند .آنزیمهای موجود در لیزوزومها
اجزای خاص سلول را تجزیه و هضم می کنند.
در افراد مبتال به اختالل  ، MPSاز جمله  ، MPS Iکمبود یا عملکرد نادرست آنزیم های لیزوزومی منجر به
تجمع غیر طبیعی یک کربوهیدرات خاص ،معروف به گلیکوزامینوگلیکان می شود.
هنگامی که سلولها نتوانند گلیکوزآمینوگلیکانها را تجزیه کنند ،این ترکیبات در بافتهای مختلف مانند استخوانها
 ،مفاصل  ،مغز  ،نخاع  ،قلب  ،طحال یا کبد تجمع یافته و منجر به عالئمی می شوند که در بیماری MPS I
وجود دارد.
موکوپلیساکاریدوز نوع یک ) (MPS Iرا میتوان به سه زیر گروه بالینی طبقهبندی کرد:
سندرم هورلر)، (Hurler syndrome
سندرم هورلر ـ شای )(Hurler-Scheie syndrome
سندرم شای )(Scheie syndrome
با توجه به مقیاس شدت ،سندرم هورلر شدیدترین و سندرم شای خفیفترین این دسته بندی است.
عالئمبیماری 
تفاوت زیادی در عالئم در افراد مختلف مبتال به  MPS Iوجود دارد .تظاهرات بالینی بیماری اغلب بصورت بد
شکلی صورت ) ، (Coarse faceبزرگی کبد و طحال) ، (Hepatosplenomegalyانسداد راه های هوایی
فوقانی ،بدشکلی اسکلتی و کاردیومیوپاتی ) (Cardiomyopathyاست.
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علتبیماری 
 MPS Iیک بیماری ارثی از نوع اتوزومال مغلوب است که در اثر جهش در ژن  IDUAکروموزوم  4ایجاد می
شود.
این ژن آنزیم آلفا -ال -ایدورونیداز)  (α-L-iduronidaseرا کدگذاری می کند.
والدین کودکانی که  MPSدارند حامل ژن بیماری زا بوده و  ٪52احتمال داشتن فرزندان دیگری با  MPS Iبا
یک فنوتیپ مشابه را دارند .حاملین بیماری فاقد عالئم شناخته شده  MPS Iمیباشند.
تشخیص
تشخیص سندرم هورلر -شای از طریق بررسی جهش ایجاد شده در ژن عامل بیماری و با استفاده از روشهای
ژنتیک مولکولی انجام میگیرد .در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی با روش توالی یابی ژنی
) ، (Sequencingتشخیص بیماری انجام میشود.
تجزیه و تحلیل جهش موجب تشخیص بیماری در حدود  52از از افراد مبتال به  MPS Iمی شود.
درمان 
درمانی قطعی برای سندرم هورلرـ شای وجود ندارد .اما روشهایی مانند پیوند مغز استخوان و یا درمان
جایگزینی آنزیم ( )ERTمی تواند به کنترل بیماری کمک کند.
 Aldurazymeاولین و تنها آنزیم جایگزین مورد تأیید  FDAاست که از طریق فناوری  DNAنوترکیب برای
افراد مبتال به  MPS Iتولید شده است.
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