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بیماری هانتینگتون ( ) Huntington's disease
معرفی بیماری :
بیماری هانتینگتون یک اختالل پیشرونده مغزی است که باعث حرکات کنترل نشده ،مشکالالت عکافی ،،و از
دست دادن توانای ،تیالر (شناخت) م ،شود.
بیماری هانتینگتون معموال از سنین بزرگسال ،بروز م ،کند  .رایج ترین شالل این اختالل ،معموال در سنین 03
تا  03سالگ ،بروز م ،کند .عالئم و نشانه های اولیه شامل تحریک پذیری ،افسردگ ،،حرکات کوچک غیر ارادی،
هماهنگ ،ضعیف بین اندامهای حرکت ،،و ضعف در یادگیری افالعات جدید یا تصمیم گیری م ،باشد.
بسیاری از افراد مبتال به بیماری هانتیگتون حرکات غیر ارادی تند و سریع و یا حرکات کشش ،شناخته شده به
عنوان کره را نشان م ،دهند .با پیشرفت بیماری  ،این جنبش بیشتر م ،شود.
افراد مبتال ممالن است در راه رفتن ،صحبت کردن و بلع مشالل داشته باشند .همچنین تغییر در شخصکیت و
کاهش در توانای ،تیالر و استدالل را تجربه م ،کنند .افراد با فرم بزرگسال ،معموال 51تا 03سال پس از شروع
عالیم ،زنده م ،مانند.
فرم کمتر شایع شناخته شده بیماری هانتینگتون به عنوان فرم نوجوان ،در دوران کودک ،یا نوجوان ،آغاز م،
شود و شامل مشالالت حرکت ،و تغییرات روان ،و عافی ،م ،باشد .نشانه های دیگکر از فکرم نوجکوان ،شکامل
حرکات آرام ،سیت ،عضالت  ،لالنت زبان ،و سرازیر شدن آب دهان م ،باشد .عملالرد افراد در مدرسه کاهش م،
یابد و توانای ،تیالر و استدالل در آنها دچار اختالل م ،شود .تشنج در  03درصد تا  13درصد از کودکان مبتال
به این بیماری رخ م ،دهد .بیماری هانتینگتون فرم نوجوان ،تمایل به پیشرفت سریع تکری نسکبت بکه فکرم
بزرگسال ،دارد ؛ افراد مبتال معموال  53تا  51سال پس از شروع عالیم بیماری زنده م ،مانند.
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تغییرات ژنتیکی:
جهش در ژن  HTTعلت بیماری هانتینگتون است .ژن  HTTدستورالعمل برای ساخت یکک پکروتنین بکه نکام
هانتینگتین را فراهم م ،کند .اگرچه عملالرد این پروتنین ناشناخته است ،اما به نظر م ،رسد این پروتنین نقش
مهم ،در سلولهای عصب ،مغز (نورونها) بازی م ،کند .
جهش ،که باعث بیماری هانتینگتون م ،شود در یک قطعه از  DNAدر ژن  HTTاتیاق م ،افتد که حاوی تالرار
های سکه تکای CAG (trinucleotide) ،مک ،باشکد .ایکن
بخش از یک سری از بلوک های سه تکای ،نوکلنوتیکدی
( DNAسیتوزین ،آدنین ،گوانین) تشالیل شده که ایکن
بلوکها چندین بار در یک ردیف پشت سر هم تالرار م،
شوند .به فور معمول در افراد نرمال ،این تالکرار ،CAG
 53تا  01بار در ژن تالرار مک ،شکود .در مبتالیکان بکه
بیماری هانتینگتون ،این تالرارها از  03تا بیش از  503بار تالرار م ،شود .تمام ،افراد بکا  03- 03تالکرار CAG

عالئم و نشانه های بیماری هانتینگتون را نشان نم ،دهند ،در حال ،که افراد با  03یا بیش از  03تالرار تقریبکا
همیشه این اختالل را نشان م ،دهند.
افزایش تالرارهای  CAGمنجر به تولید یک نسخه غیر فبیع ،و فوالن ،پروتنین هانتینگتین م ،شکود .ایکن
پروتنین بلند به تاله های کوچالتر بریده م ،شود و قطعات سم ،را تولید م ،کند که به یالدیگر چسبیده و با
تجمع در سلول های عصب ، ،باعث ایجاد اختالل در عملالرد فبیع ،این سلولهای عصب ،م ،شکوند .اخکتالل
عملالرد و مرگ ناگهان ،سلول های عصب ،در منافق خاص ،از مغز زیربنای شروع عالئم و در نهایکت بیمکاری
هانتینگتون م ،شود .
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تشخیص بالینی :
تشخیص بیماری بر اساس عالئم بالین ،است.ابتدا الزم است تاریخچه ای دقیق از فرد بیمار بانشانه های ،که دارد
و همچنین خانواده وی  ,تهیه شود  .ترکیب ،از سه نشانه یعن ،تغییرات حرکت ،با یا بدون تغییرات روان ،و
شناخت ،همراه با تاریخچه خانوادگ ،برای تشخیص کیایت م ،کند  .در صورت ،که فردی مبتال به هانگتینگتون
در خانواده تشخیص داده شود ممالن است بسیاری از افرافیان بیمار با خطر ابتال به بیماری مواجه باشند

مدیریت بیماری :
اگرچه درمان قطع ،و کامال بهبود دهنده برای این بیماری وجود ندارد و جراح ،نیز کم ،عالیم را کاهش م،
دهد .امروزه پزشالان با تجویزات داروی ،و غیر داروی ،توانسته اند تا حدودی به این بیماران کمک کنند اما در
مورد نوع دارو و دوز آن شواهد کم ،وجود دارد  .معموال پزشالان برای این بیماران داروهای آرام بخش تجکویز
م ،کنند تا شاید از حرکات غیر ارادی در آنها کاسته شود ول ،در صورت استیاده از این دارو به دلیل افزایش
ترشح دوپامین در مغز بروز عالیم افسردگ ،را داریم .
تشخیص بیماری :
برای تشخیص این بیماری از روشهای مولالول ،استیاده م ،شود  .در این روش از یک جیت پرایمر برای تالثیر
منطقه پل ،گلوتامین برای  PCRاستیاده م ،شود و سپس با تعیین فول قطعه مربوفه تعداد تالرارها مشخص
م ،شود  .در آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینل ،این تعیین فول قطعه توسط  Fragment Analysisانجام مک،
شود بنابراین تعیین تعداد تالرار بسیار دقیق انجام م ،شود.

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

الگوی توارث :
این بیماری با الگوی توارث اتوزومال غالب به ارث
م ،رسد  .در یک الگوی اتوزومال غالب  ،یک کپ،
از ژن دارای جهش ،در هر سلول ککاف ،اسکت تکا
اختالل ارث ،بروز کنکد  .فکرد مبکتال معمکوال ژن
جهش یافته را از یال ،از والدین مبتال ،به ارث م،
برد .در موارد نادر ،هیچ یک از والدین فرد مبتال به
هانتینگتون این اختالل را ندارند.
تغییرات ژنتیال ،در  HTTمعموال بکه صکورت
تغییر در تعداد تالرارهای سه تکای ،و افکزایش
این تالرارها اتیاق م ،افتد .معموال هرچه تعداد
تالرارها بیشتر باشد عالیم زودتر بروز م ،کند
که این پدیده را  anticipationم ،گویند .
افراد با فرم بزرگسال ،معموال دارای  03تا 13
تالرار هستند ،در حال ،که مبتالیکان بکه نکوع
نوجوان ،معموال دارای تعداد تالرار باالی  33م ،باشند.
جهت کسب افالعات تخصص ،بیشتر راجع به این بیماری به این سایت مراجعه فرمایید.
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