
 :تعریف 

بیماری موکوپلی ساکاریدوز یا همان ام پی اس  از نوع 

متابولیکی است که با توجه به عدم  -های ژنتیکی بیماری

های نادر محسوب شده شیوع باالی آن در دنیا، جزء بیماری

که  کندیژن بروز م کیجهش در  لیبه دل یماریب نیا. است

 نیا است. نیپروتئ ای میآنز کی دیآن ژن مسئول تول

 یهامولکول هیشکستن و تجز فهیدرون سلول وظ هامیآنز

. ندیگویم دیساکار یرا دارند که به آنها موکوپل یدرشت

ها سبب انباشته شدن مولکول نینشدن ا هیتجز نیهمچن

و مرگ  بیسبب تخر جیسلول شده و به تدر نها در دروآن

ان در زم یماریب نی. عالئم اشودیدر اقشار مختلف م یسلول

آن چند ماه پس از  یهاو معموال نشانه ابدییتولد بروز نم

که ازدواج  ییهادر خانواده یماریب نیا.شودیم انیتولد نما

شایع ترین فرم دارد. ییباال وعیاست، ش یشاوندیها خوآن

سال میباشد، متوسط عمر  3-8دیده شده در کودکان بین 

 کیاس  .یام. پ یماریب سال می باشد. 10این کودکان 

رس از زود صیبا تشخ توانیم یرونده است ول شیپ یماریب

 نیبه ا انیاز مبتال یکرد. تعداد یریاز عالئم آن جلوگ یبرخ

و  یریادگیبوده و از لحاظ  سالم یهم از نطر ذهن یماریب

 یو بدن یاز نظر جسم یندارند، ول یهم مشکل یآموزش

 کندیرشد نمها و بدن آن دهستن یادهیمشکالت عد یدارا

 نی.اکندیرشد م یسالگ ۷ها تا سن بچه نیو تنها قد و وزن ا

وراثت به ارث  ینداشته و با الگو یادیز وعیش یماریب

 یماریب نیفرد به ا کیهزار نفر  100تا ۵0که از هر  رسدیم

. یام. پ» یماریقبل در مورد درمان ب ی.تا چندشودیمبتال م

 هامیآنز دیوشبختانه با تولاما خ ،وجود نداشت یکارراه« اس

اس  یاز انواع ام پ یبعض یبرا کیژنت یمهندس یهابه روش

 وندیاست که از پ یدر حال نیشده و ا دیدارو تول

درمان  یهم برا یادیبن یهامغز استخوان و سلول

 .شودیاستفاده م

 

تغییر چهره، ایجاد خشونت، بزرگ شدن  : عالئم

ورت قرنیه چشم، از زبان، ایجاد مشکالت تنفسی، کد

بین رفتن شنوایی ودر نهایت سفت و خشک شدن 

  .مفاصل از جمله عالئم اصلی این نوع بیماری است

ماهگی:  6-0  

رشد بیش از اندازه سر -1  

مشکالت شنوایی -2  

: سالگی 12ماهگی تا  6  

صورت ناهنجاری -1  

تیاسکل های ناهنجاری -2  

مفاصل درد -3  

بزرگ شدن طحال و کبد -4  

جسمی رشد توقف و رشد تاخیر -۵  

:سالگی 12بعد از   

  عروقی قلبی مشکالت -

 

 

 درمان :

ور بار به منظ 1هفته  2یا  1تزریق آنزیم به صورت مرتب هر -1

جبران کمبود آنزیم که البته در این درمان به دلیل عدم عبور 

مغزی عالئم مغزی -آنزیم از قبل سنتز شده از سد خونی

 .نیست کنترل  قابل

: این روش درمانی ناف بند خون یا و استخوان مغز پیوند-2

کاربرد داردو قادر است به موکوپلی ساکاریدوز تنها در بیماران 

بینایی سایر عالئم را تا حد زیادی بهبود  جز عالئم اسکلتی و

بخشد در این روش سلولهای پیوندی قادر به ورود به مغز و 

ساخت آنزیم در سیستم عصبی مرکزی نیز بوده و عالئم 

 .نورولوژیک را تا حد زیادی تخفیف می دهد



ژن تراپی : در این روش از وکتورهای ویروسی یا غیر -3

به بیمارو بیان آنزیم در بدن  ویروسی برای انتقال ژن سالم

استفاده میشود . این روش در حال حاضر روشی تحقیقاتی 

بوده که روی گربه و سگ آزمایش شده و با موفقیت همراه 

 بوده است.

 درمان:

وجود ندارد، « ام پی اس»هر چند درمان قطعی برای بیماران 

اما اگر درابتدای بروز عالئم عنوان شده تشخیص به درستی 

  .توان مدت درمان را طوالنی کردرت گیرد، میصو

ام پی »اندازی انجمن بیماران رسد تشکیل و راهبه نظر می

ای را فراهم آنها را صاحب صدا و قدرت کرده و زمینه« اس

های خود خواهد کرد تا بیماران از طریق آن، نیازها و خواسته

 را به گوش مسئوالن ذیربط برسانند.

از انواع ام  یبعض یبرا کیژنت یمهندس یهابه روش هامیآنز

مغز  وندیاست که از پ یدر حال نیشده و ا دیاس دارو تول یپ

درمان استفاده  یهم برا یادیبن یهااستخوان و سلول

 .شودیم

 یسه ضلع اصل ینادر دارا مارانینادر و کمک به ب مارانیب

کمک و  نیشتریها هستند که بضلع آن خانواده نیاست، اول

 نیدر کنار ا شهیپزشکان هم هم کنند،یم مارانیرا به ب تیماح

 کنند،یکمک م مارانیب نیها هستند و به اگونه خانواده

بوده که  ضلع سوم زین یداروساز یهاها و کارخانهداروخانه

 .کمک کنند مارانیب نیبه ا دیبا
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