آدرﻧوﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ X
)X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD

آدرﻧو ﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ  Xﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ژﻧﺗﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب در ﻣردان ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن
ﺑﯾﻣﺎری ﺑﯾﺷﺗر ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ و ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد .ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی ﻏدد
ﮐوﭼﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ ﻗرار دارﻧد .در اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،ﻏﻼف ﭼرﺑﯽ )ﻣﯾﻠﯾن( ﮐﮫ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ
ﻣﻐز و ﻧﺧﺎع را ﻋﺎﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺣﻠﯾل رﻓﺗﮫ ) (demyelinationﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻋﺻﺎب در ﭘﯾﺎم
رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻐز ﻣﯽ ﺷود .ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،آﺳﯾب ﺑﮫ ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی ﺑﺎﻋث ﮐﻣﺑود ﺑرﺧﯽ ھورﻣون ھﺎ
ﻣﯽ ﺷود )ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی( .اﯾن اﺧﺗﻼل ھورﻣوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺿﻌف ،ﮐﺎھش وزن،
ﺗﻐﯾﯾرات ﭘوﺳﺗﯽ ،اﺳﺗﻔراغ و ﮐﻣﺎ ﺷود.

ﺳﮫ ﺗﯾپ ﻣﺗﻔﺎوت از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری وﺟود دارد

 -1ﻧوع ﻣﻐزی ﮐﮫ در ﮐودﮐﺎن ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود )(childhood cerebral form
-2ﻧوع آدرﻧوﻣﯾﻠوﻧوروﭘﺎﺗﯽ )(adrenomyeloneuropathy type
-3ﻧوع ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون )(Addison disease only

در ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﻣﻐزی اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ،اﺧﺗﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯾری و رﻓﺗﺎری ﻣﻌﻣوﻻ در  4ﺗﺎ  10ﺳﺎﻟﮕﯽ
آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن اﯾن ﻋﻼﺋم وﺧﺎﻣت ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐودﮐﺎن ﻣﺑﺗﻼ دﭼﺎر اﺧﺗﻼل در
ﺧواﻧدن ،ﻧوﺷﺗن ،درک ﮔﻔﺗﺎر و ﻣطﺎﻟب ﻣﮑﺗوب ﺷوﻧد .ﺳﺎﯾر ﻋﻼﺋم ﺗﯾپ ﻣﻐزی اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺷﺎﻣل رﻓﺗﺎر
ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ،ﻣﺷﮑﻼت ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ،اﺧﺗﻼل در ﺑﻠﻊ ،ﺿﻌف در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺣرﮐﺎت ﺑدن و اﺧﺗﻼل در ﻋﻣﻠﮑرد
ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی ﻣﯽ ﺷود .ﺳرﻋت ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﺳرﯾﻊ ﺑﺎﺷد و
ﻣﻌﻣوﻻ در ﻋرض ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﺎﻋث ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود .اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در اﯾن اﻓراد ،ﺑﮫ ﺷدت ﻋﻼﺋم و
ﺳرﻋت ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد .اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺗﯾپ ﻣﻐزی اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻌﻣوﻻ ﻓﻘط ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﭘس
از ﺑروز ﻋﻼﺋم زﻧده ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد .اﻣﮑﺎن اﻓزاﯾش طول ﻋﻣر در اﯾن ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣداوم و
دﻗﯾق وﺟود دارد.

ﺑروز ﻋﻼﺋم ﺗﯾپ آدرﻧوﻣﯾﻠوﻧوروﭘﺎﺗﯽ از اواﯾل ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ از اﯾن ﻋﻼﺋم ﻣﯽ ﺗوان ﻣوارد
زﯾر را ﻧﺎم ﺑرد:

ﮔرﻓﺗﮕﯽ و ﺳﻔت ﺷدن ﭘﯾﺷروﻧده و ﺿﻌف در ﭘﺎ ھﺎ )ﭘﺎرزی(paraparesis-
اﺧﺗﻼﻻت ﻣﺟﺎری ادراری و ﺗﻧﺎﺳﻠﯽ و ﺗﻐﯾﯾر در ﻣﮭﺎرت ھﺎی رﻓﺗﺎری و ﻓﮑری
ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺗﯾپ ﺑﯾﻣﺎری ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی )آدرﻧوﮐورﺗﯾﮑﺎل(
ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷوﻧد ).(adrenocortical insufficiency
در ﻣوارد ﺷدﯾد ﻧﯾز آﺳﯾب وارده ﺑﮫ ﻣﻐز و ﺳﯾﺳﺗم ﻋﺻﺑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﻣرگ زودرس ﺷود.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آدرﻧو ﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎری آن
ھﺎ ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی اﺳت ﺑﮫ ﻧوع ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون دﭼﺎر ھﺳﺗﻧد .در اﯾن اﻓراد ،ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺷر
ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی ﻣﯽ ﺗواﻧد در ھر زﻣﺎﻧﯽ از ﮐودﮐﯽ ﺗﺎ ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ آﻏﺎز ﺷود ،اﻣﺎ در ﺑﯾﺷﺗر اﯾن اﻓراد ﺳﺎﯾر
ﻋﻼﺋم آدرﻧوﻣﯾﻠوﻧوروﭘﺎﺗﯽ ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﺳﺎﻟﯽ ﺑروز ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﯾد ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ
ﺷدت ﻋﻼﺋم ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد اﻣﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﯾن ﺣﺎﻟت ،ﺧﻔﯾف ﺗرﯾن ﺗﯾپ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری اﺳت.
ﻋﻼﺋم ﻣﺗﻌدد ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ ﻧدرت در اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ آدرﻧوﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس ،در
دروان ﺑﻠوغ ﯾﺎ اواﯾل ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﯾن اﻓراد ﻋﻼوه ﺑر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی،
ﻣﻌﻣوﻻ دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﻋﺻﺎب و روان و ﮐﺎھش ﻋﻣﻠﮑرد ذھﻧﯽ ) (dementiaﻧﯾز ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺗﻌﯾﯾن
ﻧوع ﺑﯾﻣﺎری در اﯾن اﻓراد و اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ اﯾن اﺧﺗﻼل از اﻧواع ﻗﯾد ﺷده ی آدرﻧو ﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ
ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس اﺳت و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﯾپ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ،ھﻧوز ﻧﺎﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ دﻻﯾل ﻧﺎﻣﺷﺧﺻﯽ اﻣﮑﺎن اﯾﺟﺎد اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در اﻓراد ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ،وﺟود دارد.

ﺷﯾوع
از ھر  20,000اﻟﯽ  50,000ﻧﻔر در دﻧﯾﺎ ،ﯾﮏ ﻓرد ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن ،ﻣﯾزان ﺷﯾوع
اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﺗﻣﺎم ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ اﺳت.

ژﻧﺗﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری
ﺟﮭش در ژن  ABCD1ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد آدرﻧوﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ  Xﻣﯽ ﺷود .اﯾن ژن دﺳﺗور ﺳﺎﺧت
ﭘروﺗﺋﯾن آدرﻧوﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ و ﯾﺎ  ALDPرا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘروﺗﺋﯾن  ALDPدر اﻧﺗﻘﺎل ﻣوﻟﮑول ھﺎی
ﭼرﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﯾد ھﺎی ﭼرب ﺑﺎ زﻧﺟﯾره ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧد ) (very long-chain fatty acidsو ﯾﺎ
 VLCFAsﺑﮫ ﭘراﮐﺳﯽ زوم ھﺎ ﻧﻘش دارد .ﭘراﮐﺳﯽ زوم ھﺎ ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ) (small sacsدرون ﺳﻠوﻟﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوﻟﮑول ھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ  VLCFAھﺎ را ،ﻓراوری ) (processﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺟﮭش در ژن  ABCD1ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﮐﻣﺑود  ALDPﻣﯽ ﺷود .ﮐﻣﺑود اﯾن ﭘروﺗﺋﯾن در اﻧﺗﻘﺎل و ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﻧﺎﺳب
 VLCFAھﺎ اﺧﺗﻼل اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﯾن اﺧﺗﻼل ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ ﻣﻘدار اﯾن ﭼرﺑﯽ ھﺎ در ﺑدن ﻣﯽ
ﺷود .اﻧﺑﺎﺷﺗﮕﯽ  VLCFAھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﻗﺷر ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی و ﻣﯾﻠﯾن ﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ
دھد ﺗﺟﻣﻊ  VLCFAھﺎ ﺑﺎﻋث آﻏﺎز ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ در ﻣﻐز ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ ﻣﯾﻠﯾن
ﺷود .ﺗﺧرﯾب اﯾن ﺑﺎﻓت ھﺎ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻼﺋم اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺷود.

ﺗوارث ﺑﯾﻣﺎری
آدرﻧو ﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ  Xدارای اﻟﮕوی وراﺛﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس اﺳت .در ﻣردان
ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺑﯾﻣﺎری ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ از ژن  ABCD1در ھر ﺳﻠول ﮐﺎﻓﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ
در زﻧﺎن دو ﻧﺳﺧﮫ از ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس وﺟود دارد ،ﻣﻌﻣوﻻ ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ از ژن  ABCD1در
ھر ﺳﻠول ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،در ﺑرﺧﯽ از زﻧﺎن دارای ﯾﮏ ﻧﺳﺧﮫ از ژن
ﺟﮭش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،اﺧﺗﻼﻻت ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳن ﺑروز ﻋﻼﺋم آدرﻧو
ﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﮐروﻣوزوم اﯾﮑس در زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان دﯾرﺗر اﺳت .ﻣﻌﻣوﻻ در زﻧﺎن ﻣﺑﺗﻼ
ﺑﮫ اﯾن اﺧﺗﻼل ،ﻋﻼﺋم ﻧوع آدرﻧوﻣﯾﻠوﻧوروﭘﺎﺗﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود.
در  %5ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری در ﻣردان در اﺛر ﺟﮭش ﺟدﯾد رخ ﻣﯾدھد و ﻣﺎدر ﻧﺎﻗل ﻧﯾﺳت.

ﻧﺎم ھﺎی دﯾﮕر ﺑﯾﻣﺎری

-Addison disease and cerebral sclerosis
-melanodermic leukodystrophy
-Schilder-Addison Complex

-Schilder disease
-Siemerling-Creutzfeldt disease
-X-ALD

