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گزارش مورد

بیماری تیساکس
گزارش دو مورد بیمار مبتالی ایرانی و مرور منابع پزشکی
يوسف شفقتي*1و ،2زهرا هاديپور ،1فاطمه هاديپور ،1پیمانه سرخیل ،1مهرداد نوروزینیا1و،2
4
الهام بید آبادی ،3نسرین بزازبنابی
 -1مرکز تحقیقات سلولی و دپارتمان ژنتیک صارم ،بیمارستان زنان صارم ،تهران ،ایران
 -2دپارتمان ژنتیک پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

 -3فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان ،دانشگاه علوم پزشكي گيالن ،رشت ،ایران
 -4متخصص زنان و زایمان و نازائی ،تالش ،ایران

 -5مرکز تحقیقات ژنتیک ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ،تهران ،ایران
چکيده

بيماري تيساكس يك بیماری نادر ژنتيكی -متابوليكي است که با توارث مغلوب اتوزومی به ارث میرسد .علت آن نقص در آنزيم هگزوزآمينيداز
 ،Aو تجمع گليكواسفنگوليپید (گانگليوزيد  )GM2در ليزوزومهاي سلولي است .مشخصه بیماری عبارتست از ضعف پيشرونده ،از دست رفتن

مهارتهاي حركتي ،افزايش واكنش حركتي ،كاهش هوشياري از حدود سه تا شش ماهگي از جمله تشنج و كوري و شواهدي از تحليل عصبي
پيشرونده تقریبا» در تمام بیماران در معاينه ته چشم نشانه  cherry red spotدو طرفه مشاهده میشود .در اين گزارش دو مورد کودک مبتالي

به بيماري تي ساكس كه داراي عالئم فوق بودهاند گزارش ميشود .بررسی آنزیمی در مورد آنها انجام شد ،که در هر دو بیمار کاهش قابل توجه
در میزان فعالیت آنزیم هگزوز آمينيداز  Aمشاهده گرديد.

واژهها 
ي كليدي  :بيماري تیساکس؛ كمبود آنزيم هگزوز آمينيداز ،A، cherry red spotگانگليوزيدوز  ،GM2ايران.

مقدمه
بيماري تي -ساكس 1يك بيماري نادر ژنتيكي -متابوليكي است كه با
وراثت مغلوب اتوزومي منتقل ميشود .علت آن نقص فعاليت آنزيم
* يوسف شفقتيMD ،

مرکز تحقیقات ژنتیک ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ،تهران ،ایران
بخش ژنتیک بیمارستان زنان صارم ،شهرک اکباتان ،تهران ،ایران E.mil: y_shafeghati@yahoo.com
تاریخ دریافت 89/2/15:تاریخ پذیرش89/7/20 :

هگزوزآمينيداز Aو تجمع گليكواسفنگوليپيد (گانگليوزيد  )GM2در
ليزوزومهاي سلولي است ( .)1بتاهگزوزآمينيداز داراي دو نوع ايزوآنزيم
است با نام بتاهگزوزآمينيداز ،Aو بتا هگزوز آمينيداز .Bبتا هگزوز آمينيداز
 Aبوسيله ژن  (15q23-24)HEXAو بتاهگزوز آمينيداز Bبوسيله
1. Tay-Sachs disease
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ژن  (15q131)HEXAکد ميشوند ( .)2جهش در ژن HEXA
سبب كمبود فعاليت و نقص آنزيم بتاهگزوزآمينيداز  Aو بيماري تيساكس
ميشود (1و .)2در حاليكه جهش در ژن  HEXBسبب كمبود و نقص
2
بتاهگزوز آمينيداز  Aو Bو منجر به بيماري مشابه ديگري بنام سند هوف
ميگردد (.)2
بيماري تيساكس از گروه بيماريهاي نادر است و در كشورهاي غربي شيوع
آنرا حدود  1در 200هزار ذكر كردهاند .در بعضي جمعيتها مانند يهوديهاي
اشكنازي شرق اروپا ،و كانادائيهاي فرانسوي تبار در ناحيه كبك ،بيماري ده
برابر شايعتر است (.)2-5
3
در فرم كالسيك شيرخواري  ،نشانهها معمو ًال از حدود سن  6ماهگي شروع
و بسرعت پيشرفت كرده و در سنين  3تا  5سالگي سبب مرگ بيمار ميشود
( .)6معمو ًال شيرخوران تا سن  3تا  6ماهگي بطور طبيعي رشد كرده و پس
از آن دچار پس رفت عصبي ميشوند .مهارتهاي كسب شده را بتدريج از
دست داده ،دچار كاهش سطح هوشياري ،تحريك پذيري ،ضعف عمومي و
تشنج ،كاهش شنوائي و بينائي شده ،و نهايت ًا به وضع نباتي و اسپاستيسيته در
آمده و فوت ميكنند (1و .)3تقریبا» در تمام بيماران در معاينه ته چشم لکه
قرمز گيالسي 4مشاهده ميشود .بدلیل انباشته شدن گانگلیوزید  GM2در
مغز و نورونها ،در مراحل پیشرفته بیماری در ماده سفید مغز دمیلینیزاسیون
و در سلولهاي نوروني تورم و بالوني شدن 5بروز ميکند .اين نشانهها را
ميتوان در نمونههاي بيوپسي مغز يا اتوپسي كشف كرد .در تصويربرداي
از مغز به روش  CTيا  MRIدر مراحل ابتدائي بيماري ،سيگنال تشديد
يافته در گانگليونهاي بازال ،پوتامن ،تاالموس ،هسته دم دار ،و ماده سفيد
مغز در تصاوير  T2Wمشاهده ميشود .در مراحل پيشرفتهتر بيماري بخش
خاكستري قشر مغز دچار دژنرسانس و آتروفي ميگردد (.)7-9
تشخيص بیماری تی  -ساکس با اندازگیری میزان فعاليت آنزیم هگزوز
آمینیداز  Aدر گلبول هاي سفید خون و فيبروبالستهاي پوستي یا با
بررسی مولکولی ژن هگزوز آمینیداز  Aدر  DNAاستخراج شده از سلولها
صورت میگیرد .در گذشته از تستهائی مانند بیوپسی رکتوم و مشاهده
گانگلیوزید  GM2در سلولهای گانگلیونی دیواره روده استفاده میشد که
امروزه منسوخ شده است (.)10
در اين مقاله دو مورد بيمار مبتال به نوع كالسيك شيرخواري كه با اندازه
گيري فعاليت آنزيم بتاهگزوز آمينيداز Aتائيد شده گزارش ميشود.

گزارش موارد
مورد اول :پسر  1سالهای بود ،محصول حاملگی طبیعی و زايمان سزارين.
وزن موقع تولد  2830گرم  ،قد  49سانتیمتر ،و دور سر  34سانتیمتر .بیمار
تنها فرزند خانواده با والدین خويشاوند درجه  3و سالم بود .بیماری مشابه را در
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سایر خویشاوندان ذکر نمیکردند .رشد و نمو کودک تا  4/5ماهگی تقریبا»
طبیعی بوده ،و پس از آن دچار تاخير رشد و تكامل شده است .عالئم ظاهری
بیمار شامل تاخیر رشد و تکامل ،عدم توجه به اطرافیان ،تحریکپذیری،
عقب ماندگی ذهنی،کیفوز ،و پس رفت تکاملی بود .در معاینه ته چشم
بیمار لکه قرمز گیالسی دو طرفه وجود داشت .میزان اسید فسفاتاز در
خون بیمار باال گزارش شده بود .در  MRIاختالل در بخش ميلينی
نشانه ديس ميلينزاسیون بود .آزمايش مغز استخوان برای بیمار انجام نشد.
با توجه به سیر ،سابقه ،فنوتيپ ظاهری بیمار و سایر نشانهها ،بيماريهاي
گروه اسفنگوليپيدوزها از جمله بيماري گوشه ،بيماري نيمان پيك ،بيماري
تيساكس و گانگليوزيدوز  GM1در تشخيص افتراقی مطرح گرديد .نمونه
خون و بیوپسی پوست از بیمار تهیه و به یکی از مراکز متابولیک در هلند
ارسال ،و در نهایت نقص در آنزیم بتاهگزوز آمينيداز  Aگزارش و تشخیص
بيماري تي ساكس تائید گردید.
پروباند دوم :دختر 2سالهای بود ،محصول حاملگی و زايمان طبیعی .وزن
موقع تولد 3000گرم  ،و دور سر  34سانتیمتر .بیمار تنها فرزند خانواده بود با
والدین خويشاوند درجه  3و سالم .بیماری مشابه را در سایر خویشاوندان ذکر
نمیکردند .رشد و نمو کودک تا  6ماهگی تقریبا» طبیعی بوده ،و در  6ماه
اول زندگي ميخنديد ،والدين را ميشناخته ،و به اطرافيان توجه داشته است.
پس از آن دچار تاخير رشد و تكامل شده است .عالئم ظاهری بیمار شامل
تاخیر رشد و تکامل ،عدم توجه به اطرافیان ،تحریکپذیری ،عقب ماندگی
ذهنی ،تشنج ،کیفوز ،پس رفت تکاملی ،و نیستاگموس بوده است (شکل
 .)1در معاينه ،قيافه خشن همراه با هيرسوتيسم جلب توجه ميكرد .قدرت
بينائي و شنوائي كاهش يافته بود .كبد مختصري بزرگ بود .بيوپسي كبد
استئاتوزژنراليزه را نشان میداد .غربالگري بيماريهاي متابولیک با متد
 MS/MSنرمال بود .میزان اسید فسفاتاز در خون بیمار باال گزارش شده
بود .آزمايش مغز استخوان بيمار نرمال گزارش گرديد .در معاینه ته چشم لکه
قرمز گیالسی دو طرفه وجود داشت (شکل .)2در  MRIاختالل در بخش
ميلينی نشانه ديس ميلينزاسیون و سیگنال تشدید یافته در نسج میلین مغز
بصورت منتشر مشاهده گردید (شکل.)3
با توجه به نشانههاي باليني در بيمار تشخيص بيماريهاي گوشه ،تیساکس،
نیمان پیک ،گانگليوزيدوز ،GM1و متاکروماتیک لکودیستروفی مطرح
گرديد .نمونه خون و بيوپسي پوست ،جهت بررسی آنزیمی به هلند ارسال
شد ،که نقص در آنزیم هگزوز آمينيداز  Aگزارش ،و تشخیص بيماري
تيساكس تائید شد.
3. Classic infantile
5. Ballooning

2. Sandhoff dis
4. Cherry red spot

يوسف شفقتي ،زهرا هاديپور ،فاطمه هاديپور و همكاران

شكل :1عالئم ظاهری بیمار شامل تاخیر رشد و تکامل ،عدم توجه به اطرافیان ،تحریکپذیری ،عقب ماندگی ذهنی ،تشنج ،کیفوز ،پس رفت تکاملی ،و نیستاگموس

شكل :2در معاینه ته چشم لکه قرمز گیالسی دو طرفه وجود داشت

شكل :3در  MRIاختالل در بخش ميلينی نشانه ديس ميلينزاسیون و سیگنال تشدید یافته در نسج میلین مغز بصورت منتشر مشاهده گردید.

بحث
در این گزارش دو شيرخوار مبتال به بيماري تي ساكس نوع كالسيك كه با
بررسي آنزيم بتاهگزوز آمينيداز  Aبیماری آنها تائيد شده بود گزارش گردید.
بيماري تيساكس يك بيماري نوروژنراتيو ذخيره ليزوزومي است ،كه بدليل
تجمع گاليگيوزيد  GM2در سلولهاي احشائي و نورونها بروز ميكند.
بيماري با وراثت مغلوب اتوزومي به ارث ميرسد (1و2و .)3از نظر باليني به
سه شكل تظاهر ميكند.
 -1نوع شيرخواري كالسيك و حاد.
 -2نوع جواني تحت حاد ، 6که نشانهها دیررس است و سیر کندتری دارد.
 -3نوع بزرگسالي و مزمن ،که نشانهها از سنین نوجوانی و بلوغ شروع شده
و پیشرفت کندی دارد.
در نوع اول نشانهها از حدود  6ماهگي شروع ،بسرعت پيشرفت كرده ،و در
سنين  3تا  5سالگي سبب مرگ ميشود .شيوع بيماري در جوامع غربي

1در 200هزار ذكر شده است ،در بعضي جمعيتها شيوع باالتري دارد ،بنظر
ميرسد که در ايران هم بدليل وفور ازدواجهاي فاميلی بيماريهاي متابوليك
از جمله بيماري تي -ساكس نسبت ًا شايع باشند .والدين هر دو بيمار ،خويشاوند
درجه  3بودند.
7
این بیماری برای اولین بار توسط وارن-تای در سال  1881میالدی با
تظاهرات چشمی توصیف شده است (.)3
بيماري تيساكس يك اختالل ذخیره لیزوزومی است .علت آن نقص در
آنزيم هگزوز آمينيداز  Aو تجمع گليكواسفنگوليپد (گانگيوزيد  )GM2در
ليزوزمهاي سلولي است ( .)1نقص در ساب یونیت ژن هگزوز آمينيداز،A
در بازوی بلند کروموزوم  15واقع است ( .)1تشخیص بیماری تیساکس
با اندازگیری میزان فعالیت آنزیم هگزوز آمینیداز  Aدر سرم یا گویچههای
سفید خونی صورت میگیرد .بیش از  100موتاسیون در ژن هگزوز آمينيداز
7. Warren-Tay

			6. Juvenile
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 (HEX A) Aتائید شده که بعضی از آنها با گروههای نژادی خاص مرتبط
هستند .آنزيم  βهگزوز آمينيداز دارای  2ایزو آنزیم β ،هگزوز آمينيداز Aو β
هگزوز آمينيداز Bمیباشد β .هگزوز آمينيداز ،Aدارای دو ساب یونیت  αوβ
میباشد .ژن هگزوز آمينيداز  (HEX A) Aبر روی بازوی بلند کروموزوم
 ،)q23-q24 15( 15وژن هگزوز آمينيداز  (HEX B) Bروی بازوی
بلند کروموزوم  )5q13( 5قرار دارد ( .)4موتاسیون در ساب یونیت ،α
ژن هگزوزآمينيداز  ،(HEX A) Aعلت کاهش در  βهگزوز آمينيداز Aو
درنتیجه باعث فرمی از  GM2گانگيوزيدوز میشود که بیماری تیساکس
نامیده میشود ( .)OMIM NO.272800موتاسیون در ساب یونیت β
ژن هگزوزآمينيداز  ،(HEX B) Bعلت کاهش در هر دوآنزیم  βهگزوز
آمينيداز  Aو هگزوز آمينيداز Bمیشود که سبب بیماری سندهوف است
(.)OMIM NO.268800
در معاينه ته چشم بيماران عصب اپتيك طبيعي است ،ولي در ناحيه
زرد عقب چشم يك ناحيه گرد رنگ پريده و سفيد رنگ با لبه مشخص
مشاهده میشود و در وسط اين ناحيه يك لكه گرد به رنگ قرمز مايل به
قهوهای قرار دارد (شکل .)2اين نشانه در بيماريهاي ذخيرهاي ديگري مانند
بيماري گوشه ،بيماري سندهوف ،گانگيوزيدوز ،GM1بيماري نيمان پيك،
سياليدوز ،بيماري فاربر ،موكوليپيدوز تيپ  ،IIIلكوديستروفي متاكروماتيك،
كمبود سولفاتازمولتيپل ،و بيماري وولمن هم گزارش شده است ( .)11علت
بروز ناحيه رنگ پريده در عقب چشم وجود سلولهاي گانگليوني چند الیه

Valle D, eds. The Metabolic and Molecular Basis of
Inherited Disease. 8th ed. New York, NY: McGrawHill; 2001.P.3827–76.
7. Yoshikawa H, Yamada K, Sakuragawa N. MRI in
the early stage of Tay-Sachs disease. Neuroradiology
1992;34:394-5.
8. Fukumizu M, Yoshikawa H, Takashima S, et al. TaySachs disease: progression of changes on neuroimaging
in 4 cases. Neuroradiology 1992;34:483-6.
9. Mugikura S, Takahashi S, et al. MRI finding
in Tay-Sachs disease J Comput Assist Tomogr
1996;20(4):551-5.
10. Rao G, Rama V, Srinivas K. Tay-Sachs disease:
case reports with emphasis on chromatographic
study of rectal biopsy. Develop Medi Child Neurol.
1975;17;288-31.
11. Leavitt JA, Kotagal S. The “cherry red spot”.
Pediatric Neurology 2007; 37(1):74-5.
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شبكيه در اين ناحيه است .به مقدار غير طبيعي چربيها ،اسفنگوليپيد ،يا
اوليگوساكاريد در الیههای سلولی این ناحیه انباشته ميشود .در وسط اين
ناحيه رنگ پرده ،فرورفتگي  Foveaقرار دارد که فاقد سلولهاي گانگليوني
است ،که رنگ قرمز خود را حفظ ميكند .رنگ قرمز  Foveaبدليل وجود
اپيتيليوم پيگمانته و شبكه كوروئيد در آنست .در هر دو بیمار ما در معاینه ته
چشم لکه قرمز گیالسی مشاهده شد .همچنین در هر دو بیمار  MRIانجام
شد ،که ایماژ تشدید یافته را در بخش ماده سفید مغز نشان میداد (شکل)3
(9و10و.)11

نتیجهگیری
یافتههای بالینی ،تصویر برداری و آنزیمی ،در دو مورد مبتال به بیماری
تیساکس گزارش شد .اگر چه این بیماری نسبتا» نادر است .ولی بدلیل وفور
ازدواج خویشاوندی در ایران ،با مشاهده نشانههای پس رفت عصبی در کودکی
که در چند ماه اول رشد و نمو طبیعی داشته ،باید به فکر اسفنگولیبیدوزها
از جمله بیماری تیساکس باشیم .بدلیل وراثت مغلوب اتوزومی خطر تکرار
در بارداریهای بعدی  %25است .بنابراین برای پیشگیری از تکرار بيماري
تشخیص قطعی با اندازگیری فعالیت آنزیم بتا هگزوز آمینیداز  Aیا بروش
مولکولی بررسی جهش در ژن  HEXAضروری است .در این صورت
میتوان با تشخیص قبل از تولد جنینهای مبتال را کشف نمود.
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