سندروم پرادرویلی

سنذروم پرادرویلی یىی اص تیواسی ّای

عالین:

طًتیىی ًادس است.

 .چْشُ ظاّشی غیش طثیعی ٍ ًاهَصٍى (پیطاًی

فشاٍاًی پشادسٍیلی یه دس دٍ ّضاس ًفش تا یه دس

تاسیه  ،جطواى تاداهی  ،لة ّای تاالیی الغش ،

پاًضدُ ّضاس ًفش وَدن هتَلذ ضذُ تخویي صدُ ضذُ

دّاى هثلثی ضىل)

است .

 .تاخیش دس هشاحل سضذ تىاهلی

تِ طَس ولی پسشاى تِ هیضاى هساٍی تا دختشاى

 .ضلی عضالًی

دچاس سٌذٍسم پشادسٍیلی هی ضًَذ.

 .اضىال دس تلع ٍ سضذ عوَهی

اهاس دلیمی اص هثتالیاى ایي تیواسی دس ایشاى دس

 .عمة هاًذگی رٌّی

دستشس ًیست.

 .وَتاّی لذ
 .اختالل دس تشضح َّسهَى ّای سضذ

Prader willi syndrome

 .اضىال دس تلع دس دٍساى ًَصادی
 .اختالالت حشوت چطن

بنیاد ژنتیک استان تهران

 .تأخیش دس سضذ دًذاى ٍ ًمص دس هیٌای دًذاى
غیشُ

ًطاًی دفتش ستادی :تْشاى ،اوثاتاى ،خیاتاى ًفیسی ،سٍتشٍی
ٍسصضگاُ ساُ آّي ،ساختواى سایِ ،طثمٍِ ،5احذ 02
ًطاًی آصهایطگاُ :تْشاى ،تلَاس وطاٍسص ،خیاتاى ٍصال ،پالن
 ،117ساختواى ٍصال ،طثمِ ٍ ،3احذ 5
تلفي 44655664
فىس 44655663
پست الىتشًٍیه:
gnetic.foundation@gmail.com
پست الىتشًٍیه:
gnetic.foundation@gmail.com
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علت بیواری:

تشخیص:

ّش فشد داسای  0وشٍهَصٍم  15هیثاضذ وِ یىی سا

اصهایص طًتیه دس تطخیص لطعی ایي تیواسی
ًمص اصلی سا داسد.

اص پذس ٍ دیگشی سا اص هادس تِ اسث هیثشد .هٌطمِ
حساسی دس وشٍهَصٍم ٍ 15جَد داسد وِ تایستی دس
ًسخِ سًٍَضت تِ اسث سسیذُ اص هادس غیش فعال ٍ
دس پذسی فعال تاضذ.
دس صَستی وِ حزف وَچىی دس ایي هٌطمِ دس
وشٍهَصٍم  15پذسی ایجاد ضَد ٍ یا طًْای
هشتَطِ دس ًسخِ پذسی حزف ٍ یا غیش فعال ( تش
اثش هتیالسیَى ایي هٌطمِ) گشدد ایي تیواسی تشٍص
پیذا هیىٌذ .الثتِ گاّا تش اثش اتفاق فشد ّش دٍ
وشٍهَصٍم  15خَد سا تٌْا اص هادس دسیافت وشدُ
است ( دیضٍهی هادسی وشٍهَصٍم  ) 15تٌا تشایي

درهاى:

اٍلیي هشحلِ اصهایص واسیَتیپ جْت تشسسی حزف
دس وشٍهَصٍم  15هیثاضذ.
چٌاًچِ جَاب واسیَتیپ طثیعی تَد اص طشیك سٍش
ّیثشیذاسیَى دس جا ) (FISHهی تَاى حزف
وشٍهَصٍهی ظشیف سا هطالعِ وشد.
دس صَست طثیعی تَدى ًتیجِ  FISHآصهایص
تغییشات داغگزاسی( هتیالسیَى) اًجام هیگیشد .
الثتِ اص سٍضْای دیگشی ًظیش ً MLPAیض هیتَاى
تشای تطخیص استفادُ ًوَد.

فالذ طًْای فعال ایي هٌطمِ است .تشٍص ایي
تیواسی تِ جٌسیت جٌیي استثاطی ًذاسد
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دسهاًی لطعی تشای ایي تیواسی ٍجَد ًذاسد اها
هطىالت جسوی ًاضی اص تیواسی لاتل وٌتشل
است .دسهاى ّای ووىی تیواسی ضاهل سطین
غزاییٍ ،سصش سٍصاًِ ،داسٍ دسهاًی ،واسدسهاًی،
گفتاس دسهاًی ،دسهاى تا َّسهَى سضذ هی تاضذ.

