
: خانم رضایی! در رابطه با بیماری فواد برایم 
بگویید و اینکه چطور تشخیص گرفتید؟

در حال حاضر، فواد 7 ساله است. 18 ماهه بود که تشخیص 
بیماری اسپاینال ماسکوالر آتروفی برای او داده شد.ابتدا 
متوجه شدیم فواد پاهایش را کج می گذارد و زمان راه 
رفتن ناگهان پاهایش خالی می کرد. از پله ها نمی توانست 
باال برود و...چون پرستار بودم، می دانستم که این عالیم 
طبیعی و نرمال نیست.به پزشکان مختلفی مراجعه کردیم، 
مسایل مختلفی از جمله کمبود ویتامین D، تشنج، نوار 
عضله و...بررسی شد اما به جواب نمی رسیدیم تا اینکه 
در نهایت با نمونه برداری و آزمایش ژنتیک مشخص شد 
فواد به نوعی بیماری ژنتیکی به نام »اسپاینال ماسکوالر 

آتروفی« مبتالست.
: در رابطه با این بیماری برایمان بیشتر بگویید.

این بیماری ژنتیکی است. البته من و پدرش با هم فامیل 
نیستیم.3 دارو برای آن کشف شده که روند بیماری را کند 

می کند اما هم به دلیل تحریم ها وارد کشورمان نشده و هم 
لقب گران ترین داروی قرن را به خود اختصاص داده است.

نزد متخصص  را  فواد  : چرا تصمیم گرفتید 
تغذیه بیاورید؟

فواد هیچ  گونه فعالیتی ندارد و اگر او را حرکت ندهم 
نمی تواند خودش حرکت کند.3 بار در هفته او را برای 
یک ساعت به کاردرمانی می برم و روزهای دیگر خودم 
با او ورزش می کنم.از 18 ماهگی به مرور به  در خانه 
دلیل عدم فعالیت، وزن فواد شروع به باال رفتن کرد اما 
چند وقت پیش دچار شکستگی در ناحیه پا شد و این 
موضوع فعالیت اندک را هم از او گرفت و باعث شد 
باال  وقتی وزن  بیماران  این  در  برود.  باال  وزنش خیلی 
می رود هم عملکرد خود فرد افت می کند و هم حمل 
و نقلش برای اطرافیان سخت می شود. از سوی دیگر، 
زانوهای فواد در حال پرانتزی شدن بود و دکتر ارتوپد 
توصیه اکید به کاهش وزنش داشت. به همین دلیل ماه 

بهمن سال پیش بود که به دکتر کشاورز مراجعه کردیم.
: در این مدت فواد چقدر وزن کم کرده است؟

بود و  کیلوگرم  کیلوگرم. هنگام مراجعه 37  حدود 10 
اکنون 27 کیلوگرم است.

: رژیم گرفتن برایش دشوار نبود؟
نه، فواد پسر بسیار مهربان و سازگاری است. کامال متوجه 
شرایطش است و حواسش به من هم هست که باید برای 
استفاده از سرویس بهداشتی بغلش کنم. به همین دلیل 

خودخواسته بسیار همکاری کرد.
: برنامه غذایی فواد  چگونه است؟

و  شیرینی  کمتر.  با حجم  دارد  را  معمول  غذای  همان 
شکر از برنامه حذف شد.گرچه خودش هم خیلی اهل 
خوردن تنقالت نبود، مثال سیب زمینی سرخ کرده دوست 
داشت که خودش االن آن را کنار گذاشته و نمی خورد.

: مکمل خاصی هم تجویز شد؟
مکمل پودری پروتئینی همراه مولتی ویتامین و زینک.

شما هم می توانید سوژه »میزگرد تغذیه« باشید. كافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید. روشي كه سوژه هاي »میزگرد تغذیه« براي 
كاهش یا افزایش وزن خود ارائه مي دهند لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي هر روش در همین صفحه بخوانید.

مادرفوادکهفرزندشبهیکبیماریژنتیکیمبتالستودچاراضافهوزنشده،میگوید:

پسرمخودخواستهدررعایترژیمبسیارهمکاریمیکند!

SMA انواع مختلفی دارد!

  دکتر سعیدرضا غفاری/ عضو تیم تخصصی مرکز درمان پژوهشگاه ابن سینا

نگاهمتخصصژنتیک

چاقی و اضافه وزن، مادر تمام بیماری هاست.در این شکی 
نیست اما گاهی چاقی خود باعث بیماری نمی شود، بلکه در 
شرایط خاص  زمینه را برای تشدید دیگر بیماری ها فراهم 
می کند. بیماری اسپاینال ماسکوالر آتروفی یا SMA جزو 
همین بیماری هاست. اضافه وزن این گروه از بیماران نه تنها سبب تسریع 
روند بیماری شان می شود و حرکت را از آنها می گیرد، بلکه برای اطرافیان 
بیمار هم که ناچار باید او را حرکت دهند نیز کار را سخت می کند و همین 
موضوع باعث می شود به مرور تحرک خود را کامال از دست بدهد و دچار 
زخم بستر شود. با آرزوی سالمت برای تمامی بیماران با ما همراه شوید 
و صحبت های مادر فواد عزیز، این پسر شیرین، باهوش و دوست داشتنی 
و نظر متخصصان را در رابطه با بیماری او و روند کاهش وزنش بخوانید.
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: آقای دکتر! در مورد فواد رضایی 
برایمان بیشتر بگویید.

فواد، بهمن سال 98 با وزن 36/5 کیلوگرم 
مراجعه کرد و تا شهریور سال 99 توانست 
8 کیلوگرم وزن کم کند، بدون اینکه به 
رشد قدی او آسیبی برسد. دریافت انرژی 
و غذایی فواد محدود شد اما در عوض 
پروتئینی  فیبری-  مکمل های  کمک  به 
و  کردیم  القا  کودک  به  سیری  احساس 
از سوی دیگر به دلیل تحلیل عضالنی به 
او کمک کردیم با دریافت پروتئین کافی 
دیگر،  سوی  از  شود.  کند  تحلیل  روند 
مادر ناچار بود کودک را مرتب بغل کند 
او هم کمک کرد  به  این کاهش وزن  و 
تا راحت تر بتواند فرزندش را یاری کند. 
روند کاهش وزن فواد با توجه به سنش 
خوب بوده و هیچ مشکل نفخ و یبوستی 
هم ندارد. نکته مهم و قابل توجه در مورد 
فواد این است که وزنش را بدون ورزش 
متاسفانه  آوردیم.  پایین  تحرک  بدون  و 
بی تحرکی بهانه بسیاری از افرادی است 
که رژیم می گیرند ولی وزن کم نمی کنند.
: فواد برای رعایت رژیم با شما 

به راحتی همکاری کرد؟

مهربانی  و  باهوش  بسیار  پسر  فواد  بله، 
است و کامال اوضاع خود و مادر را درک 
می کند و با اشتیاق خاصی رژیم را رعایت 
می کرد، در صورتی که بیشتر کودکان در 

این سن این درک را ندارند.
: آقای دکتر! آیا اضافه وزن 
وزن  کاهش  آن  برعکس  و  چاقی  و 
روی تشدید یا کند شدن روند بیماری 

است؟ موثر 

بله، هرچه وزن باالتر برود تعادل راحت تر 
به هم می خورد و هرچه نسبت چربی به 
عضالت باالتر برود مفاصل، استخوان ها 
و عضالت فشار بیشتری را باید تحمل 
کنند. وقتی وزن اضافه را کاهش می دهیم 
سایر  و  استخوان ها  روی  از  فشار  این 
بافت ها  برداشته می شود. فواد به توصیه 
پزشک معالجش برای کاهش وزن اقدام 
جای  تا  را  بیماری  بتوانند  تا  بود  کرده 

ممکن کنترل کنند. هرچه فواد وزنش را 
با عصا و  اینکه  بیاورد، احتمال  پایین تر 
بدون کمک دیگران بتواند راه برود، بیشتر 
می شود. در مقابل هر چه وزن بیشتر شود، 
احتمال بی تحرک شدن، ابتال به دیابت، 
باالتر  مرگ  و  بستر  زخم  و  کبد چرب 

خواهد رفت.
وزن  باید  دیگر  چقدر  فواد   :

کم کند؟
یکی- دو کیلوگرم دیگر کافی است. البته باید 
درصد چربی بدن سنجیده شود و بعد از آن 

سعی می کنیم وزن را ثابت نگه داریم.
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بیماری اس ام  ای یا آتروفی عضالنی نخاعی شامل گروهی از بیماری های ژنتیکی 
عصبی-عضالنی است که عصب هایی که کنترل عضالت ارادی را برعهده دارند، 
تحت تاثیر قرار می دهد. از دست رفتن این نورون ها یا سلول های عصبی-حرکتی 
منجر به ضعف عضالنی پیشرونده و حرکتی و درنتیجه ضعیف شدن و تحلیل 
عضالت می شود که به آن »آتروفی« می گویند. شدت عالئم، شروع سن عالئم 
و دلیل ژنتیکی که منجر به این بیماری می شود، باتوجه به نوع آن ) از 1 تا 4( 
متفاوت است. هرچه بیماری زودتر آغاز شود، عالیم آن شدیدتر و پیش آگهی 
آن بدتر است. برخی از انواع آن قبل از تولد و بعضی اوایل نوزادی و برخی 
اواخر کودکی، نوجوانی، جوانی یا بزرگسالی آغاز می شوند. تنفس و بلع ممکن 
است در نتیجه پیشرفت بیماری مشکل شود. در بعضی از انواع اس ام ای، از دست 
رفتن اعصاب حرکتی منجر به مشکل شدن کنترل حرکت دست و پاها می شود.
اس ام ای یا نوع پرناتال شدیدترین نوع این بیماری است که قبل از تولد آغاز 
می شود. معموال اولین عالئم این نوع کاهش حرکت جنین است که بین هفته 
30 تا 36 بارداری ظاهر می شود. بعد از تولد این نوزادان حرکت کمی داشته و 
در بلع و تنفس مشکل دارند و طول عمر این گروه معموال بین 2 تا 6 ماه است.

اس ام اس نوع یک، نوع شدیدی از بیماری است که معموال در ماه های ابتدایی 
بعد از تولد ظاهر می شود و شامل اشکال در تنفس و بلع است.طول عمر این 
مبتالیان معموال کمتر از 2 سال است.اس ام ای نوع 2 معموال بین شش ماهگی تا 
12 ماهگی ظاهر می شود و افراد مبتال ممکن است بتوانند بدون حمایت بنشیند 
هرچند که نخواهند توانست بدون کمک راه بروند یا روی پای خود بایستند. 

حدود 70 درصد مبتالیان نوع 2 حداقل 25 سال عمر می کند.
سایر انواع اس ام ای مبتالیان را ابتدای کودکی یا نوجوانی یا جوانی تحت تاثیر 
قرار می دهد.اس ام ای نوع 3 نوع خفیف تری از اس ام ای است که معموال ابتدای 
کودکی؛ یعنی بعد از یک سالگی و اوایل بلوغ ممکن است ظاهر شود. مبتالیان 
به نوع 3 معموال می توانند بایستند و بدون کمک راه بروند، هرچند  ممکن است 
این توانایی بعدا کاهش پیدا کند. اس ام ای نوع 4 در دوران بلوغ و معموال بعد از 
30 سالگی ظاهر می شود.اس ام ای نوع 1 و 2 و 3 و 4 در اثر تغییرات بیماری زایی 
 SMN1 ژنتیکی که به عنوان جهش هم از آنها یاد می شود در ژن اس ام ای ان
ایجاد می شود و به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد.این بدان معناست که 
افراد مبتال  باید جهش را در هر دو کپی از ژن مسوول در هر سلول داشته باشند. 
والدین افراد مبتال معموال هرکدام یک نسخه معیوب ژن و یک نسخه سالم ژن 
SMN1 دارند که در نتیجه به آنها ناقل گفته می شود. ناقل ها معموال عالئم بیماری 
را از خود بروز نمی دهند. زمانی که دو ناقل با هم ازدواج می کنند، در هر بارداری 
احتمال 25 درصد یا 1در 4 وجود دارد که فرزندشان مبتال به بیماری اس ام ای ای 
شود و به احتمال 50 درصد یا یک به دو احتمال ناقل بودن فرزندان وجود دارد 

و احتمال 1 به 4 نیز یا 25 درصد وجود دارد که فرزندان حتی ناقل هم نباشند.
تعداد نسخه های ژن SMN2 که در همسایگی SMN1 واقع است می تواند در 
 SMN2 شدت عالئم بیماری اس ام ای تاثیر داشته باشد؛ یعنی هرچه تعداد نسخه های
بیشتر باشد عالیم بیماری خفیف تر خواهد بود.البته انواع نادرتری از اسامی هم 

وجود دارند که در اثر تغییرات در ژن های دیگر ایجاد می شوند.
درمان ها معموال به صورت حمایتی و با هدف بهبود کیفیت زندگی و جلوگیری 
از عوارض جانبی انجام می شوند.این درمان ها شامل فیزیوتراپی و درمان های 
فیزیوتراپی قفسه سینه و در موارد شدید استفاده از ونتیالتور و...است.افراد مبتال 
معموال باید توسط متخصص تغذیه از جهت استفاده از غذاهایی که بلع آنها 

راحت تر باشد و نیز کنترل وزن و...تحت نظر قرار گیرند.
 در سال 2016 میالدی داروی نوسینرسن )با نام تجاری اسپینرازا( به عنوان اولین 
دارویی تاییدشده توسط سازمان غذاوداروی آمریکا که برای درمان اس ام ای های 
نوع 1، 2، 3 و 4 بود به بازار آمد.استفاده مداوم این دارو که به شکل تزریقی است 
منجر به کم شدن پیشرفت بیماری و حتی در مواردی بهبود عملکرد عضالنی 

می شود اما این پاسخ و بهبود در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.
به طور کلی مشکالت تنفس، تغذیه و بستری شدن در بیمارستان کاهش پیدا 
می کند. نتایج درمان نشان داده  انواع 1 و 2 می توانند طی زمان بهبود پیدا کنند و 
کودکان با سن باالتر در نوع 3 و بزرگساالن نوع 4 هم نشان داده شده که می توانند 
از استفاده مداوم از این درمان بهره ببرند، برای مثال برخی از آنها قدرت راه رفتن 
را بازیافته یا با فواصل بیشتری قادر به راه رفتن هستند یا بهبود حرکات دست و 
توقف پیشرفت بیماری از نتایج استفاده از این دارو بوده است.با توجه به امکان 
درمان این بیماری توسط نوسینرسن و داروهای مشابه دیگر که به تازگی به بازار 
آمده اند در بعضی کشورها اس ام ای را در زمره بیماری های غربالگری دوران 
نوزادی نیز قرار داده اند. در سال 2019 و 2020 میالدی دو داروی دیگر نیز به 
فهرست این داروها اضافه شدند.در سال 2019 میالدی نخستین داروی اس ام ای 
با روش ژن درمانی به نام Onasemnogene abeparvovec  مورد تایید قرار 
گرفت. این دارو که با نام تجاری Zolgensma عرضه می شود، بعد از 2سالگی 
 Evrysdi با نام تجاری  risdiplam قابل استفاده است. در مرداد ماه امسال داروی
توسط شرکت ژنوتک بعد از تاییدسازمان غذاوداروی آمریکا به بازار آمد.این دارو 
نخستین داروی درمان اس ام ای است که به صورت خوراکی قابل استفاده است و 

بعد از 2 ماهگی قابل تجویز است.
داروهای اس ام ای در زمره گران ترین داروهایی هستند که در حال حاضر در دنیای 
پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال هزینه سال اول دوره درمانی داروی 
نوسینرسن حدود 750 هزار دالر آمریکا و هزینه سال های بعد، هر سال 375 هزار 
دالر است. هزینه ساالنه برای استفاده از داروی Evrysdi حدود 340 هزار دالر 
در سال است و هزینه استفاده از داروی Zolgensma بیش از 2 میلیون دالر 
برآورد شده است. با توجه به این توضیحات، در مورد بیماری و ویژگی های 
ناتوان کننده آن و این واقعیت که درمان های پرهزینه این بیماری هرچند تا حدی 
به بهبود در مبتالیان کمک می کنند، هرگز منجر به بهبود کامل بیمار نمی شوند. 
بیشتر تاکیدها  باید از سویی بر مدیریت بیماری و بهبود مبتالیان و کاهش رنج و 
بهبود کیفیت زندگی آنها تمرکز پیدا کند و از طرفی، این تالش ها بر پیشگیری از 

تکرار بیماری در خانواده متمرکز شود.
 این بیماری به روش اتوزومی مغلوب منتقل می شود بنابراین در بیشتر موارد 
والدین ناقل بیماری هستند که در این صورت در یک چهارم موارد فرزندان بعدی 
نیز مبتال می شوند. از طرفی، خواهر و برادر های به ظاهر سالم افراد مبتال نیز با 
احتمال باال ناقل هستند و در صورت ازدواج با فرد ناقل دیگر فرزندان آنها نیز 
مبتال می شوند.از این رو، با توجه به اطرافیان افراد مبتال می توان افراد ناقل را 
شناسایی کرده و با روش های گوناگون از تولد مجدد افراد مبتال پیشگیری کرد. 
این اقدامات از طریق مشاوره ژنتیک و در صورت لزوم بررسی ژنتیکی افراد مورد 
نظر امکان پذیر است. از طرفی، مطالعات در کشور ما نشان داده میزان شیوع ناقلی 
در جمعیت عمومی کشور ما قابل توجه است و افراد حتی در صورتی که خویشاوند 
نباشند در معرض داشتن فرزندان مبتال به اس ام ای هستند پس غربالگری قبل از 
ازدواج این بیماری )مانند تاالسمی( یا مواردی در دوران بارداری می تواند تا حد 
زیادی این بیماری را در کشور ما کنترل کند. این موضوع نشان می دهد مراقبت 
و توجه هوشمندانه به کنترل بیماری هم منجر به کاهش هزینه ها از منظر مادی 

می شود و هم مانع رنج بیماران و خانواده هایشان خواهد شد.

نگاهمتخصصتغذیه


