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نشانگان »آنجلمن« بیماری 
ژنتیکی پیچیده ای است که 
در رشد  اختالل شدید  با 
سیستم عصبی همراه خواهد 
بود. نخستین بار در سال 1965میالدی، یک 
متخصص اطفال به نام » هاری آنجلمن« این 
سال 2012  از  و  داد  تشخیص  را  بیماری 
میالدی، روز 26 بهمن )15 فوریه( در تقویم 
سالمت جهانی به این بیماری اختصاص یافت. 
هدف از این اقدام آگاهی رسانی به مردم و 
خانواده های بیماران، جلب توجه بخش های 
سالمت و تالش برای تامین نیازهای مالی و 
تحقیقات علمی بود. تحقق این اهداف در 
نهایت به این مهم می رسد که افراد مبتال به 
امکانات  از  برخورداری  نشانگان حق  این 

زندگی طبیعی را خواهند داشت. 

درباره نشانگان آنجلمن 
نشانگان آنجلمن بیماری نورولوژیک ژنتیک 
می شود  طبقه بندی  نادر  بیماری های  جزو  و 
که شیوع آن در سطح جهانی از1 در 20 تا 
10 هزار مورد متغیر است. این نشانگان باعث 
ناهماهنگی های ژنتیکی پیچیده ای می شود که 
بر سیستم عصبی تاثیر می گذارد و زمینه ساز 
تاخیر در رشد ذهنی کودک، اختالالت جدی در 
تکلم و ناهماهنگی در حرکات می شود. بیشتر 
کودکانی که با این نشانگان متولد می شوند از 
بیماری صرع و کوچکی غیرطبیعی جمجمه نیز 
رنج می برند. تاخیر در توانایی های ذهنی معموال 
بین سنین 6 تا 12 سالگی مشخص می شود اما 
دیگر عالئم خیلی زودتر نمایان خواهد بود. 

مبتالیان به این نشانگان حالت عصبی همراه با 
لبخند مداوم، خنده و دست زدن )ابراز شادمانی( 
دارند. بیش فعالی، عدم تمرکز و توجه کافی، 
حساسیت باال نسبت به گرما، هیجان و شادمانی 
بسیار در برابر آب از دیگر مشخصه های این 
بیماری است. اختالالت خواب نیز در آنها ممکن 
است وجود داشته باشد که به خواب کمتری 

نسبت به دیگر کودکان نیاز دارند. 

تظاهرات جسمی بیماری تا قبل از یک سالگی 
به سختی قابل تشخیص است و معموال بین 
سنین 1 تا 3 سال بروز پیدا می کند. با این حال 
مشکالت تغذیه و کاهش بافت عضالنی طی 6 
ماه نخست زندگی نوزاد باید مهم تلقی شود. به 
عالوه این کودکان بین 6 ماهگی تا 2 سالگی 

نیز دچار تاخیر در رشد هستند.
با بزرگ تر شدن بیمار، اختالالت خواب بهبود 
می یابد اما حمالت صرع همچنان وجود دارد. 
از طرفی، ابتال به بیماری در چهره بزرگساالن 
مبتال به خوبی قابل تشخیص است. آنها صورت 
درشت، پوست و موهای غیرطبیعی روشن و 
به  امید  دارند.  فقرات  انحراف جانبی ستون 

زندگی این بیماران نسبتا شبیه افراد عادی است 
البته باید همواره به عوارض جدی بیماری مانند 

صرع توجه داشت.

منشاء بروز بیماری
نشانگان آنجلمن در نتیجه ناهنجاری عملکرد 
ژن UBE3A بروز می کند. در حالت طبیعی 
این ژن از پدر و مادر دریافت می شود و هر دو 
ژن والد در اندام های مختلف بدن فعال هستند. 
با این حال، گاهی در بعضی قسمت های بدن 
به خصوص مغز، کروموزوم 15 دریافتی از مادر 
ناقص یا غیرفعال است. همچنین ممکن است 
در به ارث رسیدن این ژن نیز جهش ایجاد 

شود یا اینکه هر دو نسخه کروموزوم تنها از 
پدر دریافت شده باشد. 10 تا 15درصد موارد 
بیماری مربوط به تغییرات ژنتیکی در سطح 
ژن ها یا کروموزوم های دیگر است. همچنین 
تغییر در سطح ژنتیک کروموزوم 15 عامل تغییر 

در رنگ پوست و مو خواهد بود.

تشخیص و درمان
با بروز عالئم پس از 1 سالگی، می توان روند 
تشخیص و درمان را آغاز کرد. اقدامات تشخیصی 
با توجه به عالئم متغیرخواهد بود و معموال 
آزمایش های ژنتیک الزم خواهد بود.  در حال 
حاضر هیچ درمان قطعی ای برای این بیماری 

وجود ندارد، با این حال تشخیص زودهنگام آن 
می تواند اقدامات مناسب و الزم را هرچه زودتر 
به بیمار برساند. همچنین روش های درمانی 
پیشنهادی می تواند به بهبود کیفیت زندگی بیمار 
کمک کند و داروها نیز برای کنترل عالئم بیماری 
مانند حمالت صرع، اختالالت خواب، گوارش 
و بیش فعالی تجویز می شود. کمبود رنگدانه های 
پوست و مو عاملی است که می تواند این بیماران 
را نسبت به نور خورشید آسیب پذیر کند. از 
آنها  ورزش های  و  فعالیت ها  باید  رو  همین 
حتی المقدور در سالن ها باشد و حتما خانواده 
و مربیان آنها توصیه های مراقبت از بیمار را 

هنگام بروز چنین مسائلی بدانند.

تغذیه بیماران مبتال به نشانگان 
آنجلمن

از آنجا که این گروه از بیماران دچار اختالالت 
حرکتی و حسی در اندام های مختلف از جمله 
دهان هستند، تغذیه آنها معموال دشوار است. 
در دوران نوزادی نمی توانند شیشه شیر را 
بمکند و غالبا تغذیه کودک با سوند امکان پذیر 
خواهد بود. به تدریج که او بزرگ تر می شود 
نرم  کامال  غذاهای  قاشق  با  کم کم  می توان 
را آرام به او داد و البته در این شرایط باید 
به کمک روش هایی مانند تکنیک های بستن 
لب ها و... کودک را یاری داد. پس از آن با 
به  که  قاشق هایی  مانند  وسایلی  از  استفاده 
دست کودک وصل می شود، یا ظروف و میز 
غذای کودک می توان این فرایند را برای او 

راحت تر کرد.
استقالل  به  نمی توانند  بیماران  این  معموال 
کافی در زمینه غذا خوردن برسند و تمایل 
باعث  مساله  همین  ندارند.  غذا  به  چندانی 
می شود در معرض مشکالتی مانند سوء تغذیه، 
کمبود آب بدن و حتی ریفالکس معده باشند. 
در تمام این موارد آموزش های متخصصان و 
ارائه توصیه های کاربردی برای حفظ سالمت 

عمومی بیمار الزم خواهد بود. 

حرف آخر
لزوم آگاهی رسانی دقیق به والدین در این 
باره بسیار مهم است تا بتوانند شرایط کودک 
را بپذیرند و تا حد امکان  زندگی مطلوبی  
داشت  توجه  باید  کنند.  فراهم  او  برای 
بیماران  از  گروه  این  رفتارهای  از  بسیاری 
غیرارادی  و...  مداوم  لبخند زدن های  مانند 
است و این مساله باید در روابط با سایرین 

مورد توجه باشد.
آموزش های  که  مربیانی  از  بهره مندی 
آموزشی  شیوه های  مورد  در  را  تخصصی 
به این بیماران دیده اند، ضرورتی است که 

در ارتقای زندگی آنها موثر خواهد بود.
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