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অ�ািসড ��ংেমািমিলেনজ ঘাটিত (Acid Sphingomyelinase Deficiency, ASMD), যােক িনম�ান-িপক 
েরােগর ধরন A এবং B (Niemann-Pick disease types A and B) ও বলা হয় 
 
এএসএমিড (ASMD) এক�ট িবরল েরাগ যা েদেহর িবিভ� অংেশ চিব �যু� উপাদান ৈতিরর কারণ হেয় থােক। 
এএসএমিড-িব (ASMD-B) সং�ািমত ব���েদর যকৃত এবং �ীহা�িল বড় হয়, পাশাপািশ ফুসফুস এবং যকৃেতর 
েরাগ হয় যা সমেয়র সােথ আরও খারাপ হেত পাের। সবেচেয় ��তর �প, এএসএমিড-এ (ASMD-A) ম���েকও 
�ভািবত কের এবং সাধারণত ৈশশবকােল মতৃ� �র কারণ হয়। এছাড়াও এক ধহেণর এএমএমিড (ASMD) রেয়েছ যা 
তী�তার ে�ে� মাঝাির।  
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

এসএমিপিড 1 (SMPD1) �জেনর িমউেটশেনর কারেণ এএসএমিড (ASMD) হয়। এসএমিপিড 1 (SMPD1) 
�জন সাধারণত শরীরেক অ�ািসড ��ংেমািমিলেনজ ৈতির করার িনেদ�শ েদয়, এক�ট এনজাইম 
যা ��ংেমািমিলন নামক চিব �যু� উপাদান�ট েভেঙ েফলেত সহায়তা কের। এএসএমিড-িব (ASMD-B) যু� 
ব���েদর মেধ� যকৃত, �ীহা, ফুসফুস এবং অি� ম�ােত ��ংেমািমিলন ৈতির হয়; এএসএমিড-এ (ASMD-
A) থাকা িশ� এবং এএসএমিড (ASMD) এর মধ�বত� ফম � থাকা িশ�েদর মেধ�, ��ংেমািমিলন ম��ে�ও 
ৈতরী হয়। 

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

এএসএমিড-িব (ASMD-B) (েয�ট Niemann Pick B নােমও পিরিচত) থাকা ব���েদর সাধারণত বড় আকােরর 
যকৃত এবং �ীহা থােক যা �ায়শই ৈশশবকােল েদখা যায়। সমেয়র সােথ সােথ, এএসএমিড-িব (ASMD-B) 
থাকা িকছ�  ব���র ে�ে� �াসক�, িলভােরর েরাগ, র�পােতর সমস�া, িলিপড অ�াভািবকতা এবং দুব �ল হাড় 
রেয়েছ। এএসএমিড-িব (ASMD-B) েযৗবন পয �� থােক। এএসএমিড-এ (ASMD-A) (Niemann Pick A নােমও 
জানা যায়) আ�া� িশ�েদর সাধারণত জীবেনর �থম বেষ �র সময় েরাগিনণ �য় করা হয় কারণ তােদর বহৃত 
যকৃত এবং �ীহা থােক, ওজন ভাল হয় না এবং তােদর িবকােশর ে�ে� িপিছেয় যায়। এএসএমিড-এ (ASMD-
A) আ�া� অিধকাংশ িশ� 2-3 বছেরর মেধ� মারা যায়। মধ�বত� ফম �যু� ব���েদর এএসএমিড-িব (ASMD-
B) উপসগ � ছাড়াও ম��ে�র সমস�াও জিড়ত থােক, তেব ম��ে�র েরাগ এএসএমিড-এ (ASMD-A) এর েচেয় 
ধীর গিতেত এিগেয় যায়। 

 
এএসএমিড (ASMD) কত সাধারণ? 
 সম� ধরেণর এএসএমিড (ASMD) অত�� িবরল ব�ািধ, �ায় 1:250,000 ব���েক �ভািবত কের বেল অনুমান 
            করা হয়।  
 
কীভােব উ�রািধকার সূে� এ�ট পাওয়া যায়?  

সব ধরেণর এসএমিড (ASMD) উ�রািধকার সূে� এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ ইনেহিরেট� 
(autosomal recessive inheritance) প�াটান � এ আেস  

 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
এএসএমিড (ASMD)এর জন� বত�মােন েকানও FDA-অনুেমািদত েথরািপ েনই।  

 
িনদািনক পরী�ণ�িল 
এএসএমিড-িব (ASMD-B) এর জন� এক�ট অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ (enzyme 
replacement therapy) অধ�য়নরত িনদািনক পরী�ণ (clinical trials) েদখেত এখােন ি�ক ক�ন। 
 

অিতির� তথ� এবং সহায়তা 
• Genetics Home Reference & Medline Plus (ASMD) 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=ASMD&term=&type=Intr&rslt=&recrs=b&recrs=a&recrs=f&recrs=d&age_v=&gndr=&intr=&titles=&outc=&spons=&lead=&id=&cntry=&state=&city=&dist=&locn=&rsub=&strd_s=&strd_e=&prcd_s=&prcd_e=&sfpd_s=&sfpd_e=&rfpd_s=&rfpd_e=&lupd_s=&lupd_e=&sort=
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
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• National Organization for Rare Diseases (ASMD) 
• National Niemann Pick Disease Foundation 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rarediseases.org/rare-diseases/acid-sphingomyelinase-deficiency/
https://rarediseases.org/rare-diseases/acid-sphingomyelinase-deficiency/
https://nnpdf.org/%C2%A0
https://nnpdf.org/%C2%A0
https://medlineplus.gov/genetics/
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েসরেয়ড লাইেপােফিসেনািসস টাইপ 2 (Ceroid Lipofuscinosis Type 2, CLN2) 
 
িসএলএন 2 (CLN2) এক�ট ম��ে�র েরাগ যা েছাট িশ�েদর �ভািবত কের। িসএলএন 2 (CLN2) আ�া� িশ�েদর 
িসজার, ধীর গিতেত িবকাশ, সম�েয়র সমস�া এবং দৃ��শ�� �াস হয়। িচিকত্সা ছাড়া, িসএলএন 2 (CLN2) আ�া� 
ব���রা সাধারণত তােদর ৈকেশােরর বছর�িল পার করেত পােরন না।  
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

�টিপিপ 1 (TPP1) �জেনর িমউেটশেনর ফেল িসএলএন 2 (CLN2) হয়। �টিপিপ 1 (TPP1) �জন �াভািবকভােব 
শরীরেক ��েপি�িডল েপি�েডস 1 ৈতরী করার িনেদ�শ কের, এক�ট এনজাইম েয�ট েপ�াইডস (ে�া�টেনর 
ট�কেরা) ট�কেরা কের। িসএলএন2 (CLN2) থাকা েলােকেদর মেধ� এই েপ�াইড�িল েভেঙ যায় না, তাই তারা 
ম��ে� ৈতির হয়।  
 

 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  
িসএলএন 2 (CLN2), েয�টেক ব�ােটন েরােগর এক�ট �প িহসােব জানা যায়, সাধারণত 2-4 বছর বয়েসর মেধ� 
িশ�েদর মেধ� েদখা েদয়। িসএলএন 2 (CLN2), আ�া� িশ�েদর �াথিমক ল�ণ�িল সাধারণত হেলা িসজার 
এবং সম�েয়র অসুিবধা। িসএলএন 2 (CLN2) থাকা েলােকেদর েপশী�িলর পলক, দৃ��শ�� �াস হওয়া, েমাটর 
দ�তা এবং কথা িবকােশর সমস�া, �ানগত অ�মতা এবং আচরণগত সমস�া�িল েদখা েদয়। এছাড়াও 
িসএলএন 2 (CLN2) এর ফেল পূেব � অ�জ�ত দ�তার �িতও ঘেট। িচিকত্সা ব�তীত, িসএলএন 2 (CLN2) 
আ�া� িশ�রা সাধারণত তােদর ৈকেশােরর েবিশ বাচেত পাের না। িসএলএন 2 (CLN2) আ�া� িকছ�  
েলােকর ৈশশেবর েশষ অবিধ েকান ল�ণ েদখা েদয় না এবং তারা েযৗবন পয �� �টেক থাকেত পাের।  

 
িসএনএন 2 (CLN2) কতটা সাধারণ? 
 িসএলএন 2 (CLN2) এক�ট অত�� িবরল ব�ািধ। জনসংখ�ায় এর ি�েকােয়�� জানা যায়িন।    
 
কীভােব উ�রািধকার সূে� এ�ট পাওয়া যায়? 
 িসএলএন 2 (CLN2) উ�রািধকার সূে� এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ ইনেহিরেট� প�াটােন � আেস।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
িসএলএন2 (CLN2) আ�া� ব���েদর জন� এক�ট এফিডএ অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ 
রেয়েছ।  

  

 িসএলএন2 (CLN2) িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন।  
 
িনদািনক পরী�ণ 
িসএলএন2 (CLN2) এর জন� অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ এবং �জন েথরািপ মূল�ায়ন 
করা িনদািনক পরী�ণ�িল েদখেত এখােন ি�ক ক�ন।  

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (CLN2)  
• Batten Disease Support and Research Association  

উৎস 
• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

 
 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/brineura/
https://www.biomarin.com/our-treatments/products/brineura/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=CLN2&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cln2-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cln2-disease/
https://www.bdsra.org/%C2%A0
https://medlineplus.gov/genetics/
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েসিরে�ােট��নাস জ�ানেথাম�ােটািসস (Cerebrotendinous Xanthomatosis, CTX) 
 
িস�টএ� (CTX) যু� ব���েদর শরীেরর িবিভ� অংেশ চিব ��িলর অ�াভািবক সংর�ণ থােক যার ফেল �ায়িবক ল�ণ 
েদখা যায় যা সাধারণত েযৗবেনর ��েত �� হয়। অন�ান� িস�টএ� (CTX) ল�ণ�িল েযমন দীঘ ��ায়ী ডায়িরয়া এবং 
কিন �য়াল �াউিডং সাধারণত ৈশশবকােল �� হয়। 
 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

িসওয়াইিপ27A1 (CYP27A1) �জেন িমউেটশন�িলর ফেল িস�টএ� (CTX) হয়। িসওয়াইিপ27A1 (CYP27A1) 
�জন সাধারণত শরীরেক ে�রল 27-হাইে�াে�স ৈতির করেত িনেদ�শ েদয়, এক�ট এনজাইম যা 
েকােলে�রলেক েভেঙ েফলেত সহায়তা কের। িস�টএ� (CTX), েকােলে�রল এবং অন� চিব �যু� পদাথ � থাকা 
ব���েদর মেধ� েকােল��ানল চিব �যু� েনাড� লস িহসােব জমা হয় েয�টেক জ�াে�ামাস বলা হয়। জ�াে�ামাস 
ম��� এবং েট�ন�িলেত সবেচেয় সাধারণ ভােব েদখা যায় যা েপশী েথেক হােড়র সােথ সংযু� থােক।   

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

িস�টএ� (CTX)এ আ�া� ব���েদর মেধ� ৈশশবকােল দুরােরাগ� ডায়িরয়া এবং েচােখর ছািন েদখা িদেত 
পাের। �ায়ুজিনত সমস�া�িল সাধারণত েযৗবেনর ��র িদেক িবকাশ লাভ কের এবং তােদর মেধ� িসজার, 
চলাচেলর সমস�া, কথা বলার ৈবকল�, হাত ও পােয় সংেবদন �াস, বু��মূলক কম ��মতা �াস পাওয়া, 
হ�ালুিসেনশন এবং হতাশা অ�ভ� ��। জােঁথামাস (Xanthomas) (�েক অ�াভািবক হলুদ বেণ �র চিব � জমা হওয়া) 
সাধারণত ৈকেশাের বা েযৗবেনর �থম িদেক িবকাশ লাভ কের এবং সাধারণত হাত, কনুই, হাটঁ� , ঘাড় এবং 
েগাড়ালী েটে�ােন পাওয়া যায়। তারা এই জায়গা�িলেত নমনীয়তার সােথ হ�ে�প করেত পাের। িস�টএ� 
(CTX)থাকা েলােকেদর ও �দেরােগর ঝঁুিক েবিশ থােক। 
 

িস�টএ� (CTX) কতটা সাধারণ?    
 িস�টএ� (CTX) এক�ট অত�� িবরল ব�ািধ, যা আনুমািনক 1:1,000,000 ব���েক �ভািবত কের।  
 
 িস�টএ� (CTX) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়? 
 িস�টএ� (CTX) এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � পাওয়া যায়।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
িস�টএ� (CTX) এ আ�া� েলাকেদর জন� এক�ট FDA-অনুেমািদত িচিকত্সা রেয়েছ  

  

 িস�টএ� (CTX)িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন  
 
িনদািনক পরী�ণ 
িস�টএ� (CTX) িচিকত্সা এর জন� এক�ট অনুস�ানমূলক ওষুধ মূল�ায়ন করা িনদািনক পরী�ণ েদখেত 
এখােন ি�ক ক�ন। 

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference and Medline Plus (CTX) 
• National Organization for Rare Diseases (CTX) 
• United Leukodystrophy Foundation 

উৎস 
• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

 

https://travere.com/our-pipeline/chenodeoxycholic-acid/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Cerebrotendinous+Xanthomatosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://ulf.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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ফ�াি� েরাগ (Fabry Disease) 
 
ফ�াি� েরাগ এক�ট িবরল ব�ািধ যা েদেহর িবিভ� অংেশ চিব �যু� পদােথ �র স�ৃ� কের। হাট�, িকডিন এবং র�নালীেত এই 
পদাথ ��ট ৈতিরর ফেল হাট� অ�াটাক, িকডিন েরাগ এবং ে�াক সহ �াণঘাতী জ�টলতা েদখা িদেত পাের।  
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

�জএলএ (GLA) �জেন িমউেটশন�িল ফ�াি� েরাগ স�ৃ� কের। �জএলএ (GLA) �জন �াভািবকভােব শরীরেক 
আলফা-�াে�ািসেডস A নামক একটা এনজাইম ৈতরী করা িনেদ�শ েদয় েয�ট চিব �জাতীয় পদাথ � 
ে�ােবা��য়ািসলসাম �াইড ট�কেরা কের। ফ�াি� েরােগ আ�া� ব���েদর মেধ� �দয়, িকডিন, �ায়ু এবং েছাট 
েছাট র�বািহকােত ে�ােবা��য়াওিসল�ামাইড ৈতির হয়।  
 

 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  
ফ�াি� েরােগর �ািসক �প�ট িকডিন েরাগ, �দেরাগ এবং ে�ােকর কারণ হয়, যা সাধারণত েযৗবেনর �থম 
িদেক েদখা েদয়। ফ�াি� েরাগ থাকা অেনক েছেলর ৈশশবকােল হাত ও পােয় ব�থা েদখা েদয়, �েকর এক�ট 
ৈবিশ��যু� ফুসকুিড়, ঘাম হওয়ার �মতা �াস, েচােখর কিন �য়ায় েঘালােটভাব, গ�াে�াইনেট�াইনাল সমস�া 
এবং �বণশ�� �াস হয়। ফ�াি� েরােগর কম মারা�ক �প�িল েযৗবেনর সময় উপি�ত হেত পাের এবং 
�ধানত �দয় বা িকডিনেত �ভাব েফলেত পাের।  

 
ফ�াি� েরাগ কতটা সাধারণ?  

ফ�াি� েরাগ হেলা এক�ট িবরল ব�ািধ যা 1:40,000 - 60,000 পু�ষেক �ভািবত বেল অনুমান। মিহলােদর মেধ� 
েয িবস্তৃিত রেয়েছ তা অজানা। এ�ট পু�ষেদর ে�ে� েবিশ সাধারণ এবং তী�।  

  
িকভােব েফি� েরাগ উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়? 

ফ�াি� েরাগ উ�রািধকারসূে� এক�ট X-িল�যু� উ�রািধকার (X-linked inheritance) প�াটােন � রেয়েছ। 
মিহলােদর মেধ� ফ�াি� েরাগ অ�ািস�েটােম�টক েথেক �ািসক�ািল আ�া� পু�েষর মেতা মারা�ক পয �� 
হেত পাের। 

 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
ফ�াি� েরােগ আ�া� ব��� যােদর িনিদ�� �জএলএ (GLA) িমউেটশন রেয়েছ তােদর জন� FDA-অনুেমািদত 
এনজাইম �িত�াপন েথরািপ এবং FDA-অনুেমািদত ফাম �ােকাল�জক চ�াপােরান েথরািপ রেয়েছ। 
আপনার �া�� পিরচয �া �দানকারী ল�ণ�িল িনয়�েণ সহায়তার জন� অিতির� িচিকত্সা�িলও িবেবচনা 
করেত পােরন। 

  

 ফ�াি� েরােগর িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন  
• ফ�া�াজাইম (Fabrazyme)  
• িমগালা�াত (Migalastat)  

 
িনদািনক পরী�ণ: 
ফ�াি� েরােগর জন� অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ, সাবসে�ট িরডাকশন েথরািপ, �জন 
েথরািপ িনেয় অধ�য়ন করা িনদািনক পরী�ণ�িল েদখার জন� এখােন ি�ক ক�ন।  
 

অিতির� তথ� এবং সহায়তা 
• Genetics Home Reference and Medline Plus (Fabry Disease)  
• National Organization for Rare Diseases (Fabry Disease)  
• Fabry Support and Information Group  

https://www.fabrazyme.com/
https://www.amicusrx.com/product/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Fabry+Disease&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/fabry-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/fabry-disease/#:%7E:text=Fabry%20disease%20is%20a%20rare,known%20as%20lysosomal%20storage%20disorders.
https://rarediseases.org/rare-diseases/fabry-disease/#:%7E:text=Fabry%20disease%20is%20a%20rare,known%20as%20lysosomal%20storage%20disorders.
https://fabry.org/
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• Fabry International Network  
• National Fabry Disease Foundation 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fabrynetwork.org/
https://www.fabrydisease.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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গাউচার েরাগ (Gaucher Disease) 
 
গাউচার েরাগ এক�ট িবরল েরাগ যার ফল��প শরীেরর িবিভ� অংেশ চিব �যু� পদাথ � জেম থােক। সবেচেয় সাধারণ 
ধরেণর গাউচার েরাগ থাকা েলােকরা, টাইপ 1, এর মেধ� যকৃত এবং �ীহা বড় হওয়া, হােড়র েরাগ এবং র��রেণর 
সমস�া�িল হেত পাের। টাইপ 2 গাউচার েরােগর মেধ� �গিতশীল িনউেরাল�জক েরাগও জিড়ত এবং সাধারণত 
ৈশশবকােল এ�ট মারা�ক হয়। টাইপ 3 গাউচার েরাগ থাকা িশ�েদর মেধ� এমন েরাগ হয় যা টাইপ 1 এবং টাইপ 2 
এর মেধ� তী�তায় মধ�বত� হয়। 
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

�জিবএ (GBA) �জেনর িমউেটশন গাউচার েরােগর কারণ হয়। �জিবএ (GBA) �জন �াভািবকভােব শরীরের 
েবটা-গ্লুেকােসেলে�ািসেডস, একটা এনজাইম যা গ্লুেকােসেলে�ািসেডস নােম পিরিচত চিব �জাতীয় পদাথ � 
ট�কেরা করেত িনেদ�শ েদয়। টাইপ 1 গাউচার েরােগ আ�া� ব���েদর মেধ� িলভার, �ীহা এবং অি� ম�াের 
গ্লুেকােসে�াসাইড ৈতির হয়। টাইপ 2 এবং 3 গাউচার থাকা েলােকেদর ম��ে� গ্লুেকাে�ে�াসাইড ৈতরী হয়।  

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

টাইপ 1 গাউচার েরাগ থাকা েলােকেদর ৈশশব েথেক �া� বয়স পয �� েয েকানও সময় ল�ণ�িল েদখােত 
পাের। ল�ণ�িল হালকা েথেক মারা�ক পয �� হেত পাের এবং এেত িলভার এবং �ীহা, র�া�তা, সহেজ 
র��রণ এবং হাড়ভাঙা সমস�া এবং ব�থা সহ হােড়র সমস�া অ�ভ� �� থােক। টাইপ 2 বা 3 গাউচার েরােগর 
েলাকেদর ম��ে� অিতির� েরাগ হয়। ল�ণ�িলর মেধ� রেয়েছ অ�াভািবক ভােব েচােখর চলা, িসজার এবং 
েপশীর সমস�া। টাইপ 2 েবিশ ��তর এবং ৈশশেব েদখা েদয়, অন�িদেক টাইপ 3 ৈশশেব েদখা েদয় এবং 
আরও ধীের ধীের বাড়েত থােক। দুভ�াগ��েম, টাইপ 2 গাউচার েরােগর অিধকাংশ িশ� 1-3 বছেরর মেধ� মারা 
যায়। খুব মারা�ক, েপিরনাটাল িলথাল �প জে�র আেগই জীবন-নাশক জ�ঠলতা স�ৃ� কের এবং িশ�রা মা� 
কেয়কিদন েবেঁচ থাকেত পাের। িবরল কািড�ওভাসকুলার ফম �যু� েলাকেদর �াথিমকভােব �দেয় েরাগ থােক 
তেব তােদর েচােখর অ�াভািবকতা, হােড়র সমস�া এবং এক�ট বিধ �ত �ীহাও থাকেত পাের। এই ধরেণর েলােকরা 
েযৗবেন �টেক থাকেত পাের।  

 
গাউচার েরাগ�ট কতটা সাধারণ?    

গাউচার েরাগ এক�ট িবরল ব�ািধ, যা 1:50,000 - 100,000 ব���েক �ভািবত কের বেল অনুমান করা হয়। 
টাইপ 1 গাওচার েরাগ আশকানাজী ইহ� িদ উত্েসর ব���েদর মেধ� েবিশ েদখা যায়।  

 
গাউচার েরাগ কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  
 গাউচার েরাগ উ�রািধকার সূে� এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � পাওয়া যায়।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 

            টাইপ 1 গাউচার েরাগ থাকা েলাকেদর জন� এফিডএ-অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ�িল এবং  
            সাবে�ট �াস েথরািপ�িল রেয়েছ। দুভ�াগ��েম, ম��ে�র টাইপ 2 এবং 3 গাউচার েরােগর জন�  
            অনুেমািদত েকানও িচিকত্সা েনই।  

  

গাউচার েরােগর িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন  
• েসিরজাইম (Cerezyme)® ইিমগ্লুিসেরস (imiglucerase)  
• িভিপআরআইিভ (VPRIV)® ভ�ােলাগ্লুসােরস আলফা (velaglucerase alpha)  
• ইিলেসা (Elelyso)® টািলগ্লুসােরস আলফা (taliglucerase alpha)  
• সােড�লজা (Cerdelga)® এিল�লুে�ট (eliglustat)  
• জােভসকা (Zavesca)® িমগলুে�ট (miglustat)  

 

https://www.cerezyme.com/
https://www.vpriv.com/
https://www.elelyso.com/
https://www.cerdelga.com/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=Patient-Branded&utm_content=CerdelgaPatient&utm_term=cerdelga
https://www.zavesca.com/
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িনদািনক পরী�ণ: 
            গাউচার েরােগর জন� অনুস�ানমূলক িচিকত্সা িনেয় অধ�য়নরত িনদািনক পরী�ণ�িল েদখেত এখােন  
            ি�ক ক�ন। অধ�য়নরত েথরািপ�িলর মেধ� �জন েথরািপ এবং সাবে�ট �াস েথরািপ অ�ভ� �� রেয়েছ।  
 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (Gaucher Disease) 
• National Organization for Rare Diseases (Gaucher Disease) 
• National Gaucher Foundation 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Gaucher+Disease&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gaucher-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gaucher-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/gaucher-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/gaucher-disease/
https://www.gaucherdisease.org/
https://www.gaucherdisease.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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�জএম 1 গাংিলওিসেডািসস (GM1 Gangliosidosis) 
 
�জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস এক�ট িবরল ব�ািধ যা �গিতশীল িবকাশগত অ�মতা, ক�ােলর অ�াভািবকতা, 
বিধ �ত যকৃত এবং �ীহা, দৃ��শ�� �াস, হােড়র েরাগ এবং মুেখর পাথ �ক�সূচক ৈবিশ���িলর কারণ হেয় থােক। �জএম1 
(GM1) গ�াংিলওিসেডািসেসর সবেচেয় ��তর ধরণ যু� িশ�রা সাধারণত ৈশশবকােলর েবিশ েবঁেচ থােক না। �জএম1 
(GM1) গ�াংিলওিসেডািসেসর কম ��তর ধরণ�িলও রেয়েছ যা আরও ধীের ধীের অ�সর হয়। 

 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন: GLB1 �জেনর িমউেটশন েথেক �জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস হয় , যা 
িবটা-গ�ালাে�ািসেডস ৈতিরর জন� িনেদ�শ �দান কের। িবটা-গ�ালাে�ািসেডস এমন এক�ট এনজাইম যা 
সাধারণত এক�ট চিব �যু� উপাদান �জএম1 (GM1) গ�াংিলওসাইডেক ট�কেরা কের। িবটা-গ�ালাে�ািসেডেসর 
ঘাটিত হেল �জএম1 (GM1) গ�াংিলওসাইড ম���, িলভার, �ীহা এবং অন�ান� অ��িলর েকাষ�িলেত ৈতরী 
হয়। এই িবষা� গঠেনর ফেল েরােগর ল�ণ েদখা েদয়।  
 
ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�: �জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসেসর সব �ািধক �চিলত �প�ট হেলা টাইপ 1, 
যা সাধারণত জীবেনর �থম বছের িনণ �য় করা হয় যখন িশ�েদর িবকাশমান িবল� ঘেট বেল উে�খ করা হয় 
যা �মশ খারাপ হয়। সমেয়র সােথ সােথ, টাইপ 1 �জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস সহ িশ�রা বিধ �ত 
জীিবকা এবং �ীহা, িসজার এবং ক�ােলর েরােগর িবকাশ কের। িকছ�  িকছ�  "েমাটা" মুেখর ৈবিশ�� এবং 
�দেরােগর িবকাশও কের এবং অিধকাংশ ৈশশবকােলর েবিশ েবেঁচ থােক না। ধীের ধীের অ�গিত সহ 
�ারি�ক ৈশশব বা ৈশশেবর ��র িদেক টাইপ 2 �জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস েদখা িদেত পাের। 
সব �িন� ��তর ধরণ�ট টাইপ 3 �জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস, যা িকেশার বয়েস উপি�ত হেত পাের।  

 
�জএম1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস কতটা সাধারণ?  

�জএম 1 গ�াংিলওিসেডািসস এক�ট খুব িবরল ব�ািধ, এবং অনুমান করা হয় েয এ�ট 1:100,000 েথেক 
1:200,000 নবজাতেকর মেধ� ঘেট। 

 
�জএম 1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  

�জএম 1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসস অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার উপােয় উ�রািধকার িহসােব সূে� 
পাওয়া যায়। 

 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 

 
িচিকত্সা 

 �জএম 1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসেসর জন� বত�মােন েকানও FDA অনুেমািদত িচিকত্সা েনই  
 

িনদািনক পরী�ণ�িল 
�জএম 1 (GM1) গ�াংিলওিসেডািসেসর জন� অনুস�ানমূলক �জন েথরািপ অধ�য়নরত িনদািনক 
পরী�ণ�িল েদখেত এখােন ি�ক ক�ন। 

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (GM1 Gangliosidosis) 
• Cure GM1 
• Hunter’s Hope 

 
উৎস  

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস  
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=GM1+Gangliosidosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gm1-gangliosidosis/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gm1-gangliosidosis/
https://curegm1.org/
https://curegm1.org/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/gm1-gangliosidosis/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/gm1-gangliosidosis/
https://medlineplus.gov/genetics/
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লাইেসাসমাল অ�ািসড লাইেপেসর ঘাটিত (Lysosomal Acid Lipase Deficiency, LAL-D) 
 
এলএএল-িড (LAL-D) থাকা েলােকেদর এমন এক�ট এনজাইম অনুপি�ত থােক যা চিব � ট�কেরা করেত সহায়তা 
কের। এলএএল-িড (LAL-D) িলভাের েরােগর কারণ হয় যা িশ�েদর জন� �াণঘাতী হেত পাের। এলএএল-িড (LAL-
D) এর আরও সাধারণ, কম ��তর ধরণ�ট পরবত� জীবেন �� হেত পাের।  
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

এলআইিপএ (LIPA) �জেন িমউেটশেনর কারেণ এলএএল-িড (LAL-D) হয়। এলআইিপএ (LIPA) �জন 
�াভািবকভােব শরীরেক লাইেসােসামাল অ�ািসড লাইেপস, একটা এনজাইম ৈতরী করার িনেদ�শ যা চিব � ট�কেরা 
কের। এলএল-িড (LAL-D) আ�া� ব���েদর মেধ�, িলভাের চিব ��িল ৈতির হয়।  

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

এলএএল-িড (LAL-D) (ওলম�ান িড�জস নােমও পিরিচত) এর মারা�ক �প থাকা িশ�েদর ব���ত যকৃত এবং 
�ীহা, ওজন কম বাড়া, জ��স এবং মেলর চিব � সহ গ�াে�াইনেট�াইনাল সমস�া�িল রেয়েছ। িশ�েদর 
িলভার েরাগ, একািধক অে�র ব�থ �তা এবং মারা�ক অপু��র িবকাশ ঘেট এবং সাধারণত এক বছেরর েবিশ 
�টেক থােক না। মারা�ক ধরণ থাকা িশ�েদর অ�া��নাল �ি�েত জমা হওয়া, র�া�তা এবং িবকােশর িবল� 
েদখা িদেত পাের। এলএএল-িড (LAL-D) এর পরবত�-ধরেণর আকাের (েকােলে�েরল এ�ার ে�ােরজ েরাগ 
িহসােবও পিরিচত) ল�ণ�িল ৈশশব েথেক �া�বয়� পয �� েয েকানও সময় েদখা িদেত পাের। পের-সূ�পাত 
(এলএএল-িড (LAL-D)) থাকা েলােকেদর সাধারণত বিধ �ত �ীহা, যকৃেতর েরাগ, গ�াে�াইনেট�াইনাল সমস�া 
এবং হাট� অ�াটাক এবং ে�ােকর ঝঁুিক বাড়েত পাের। 

 
এলএএল-িড (LAL-D) কতটা সাধারণ? 

এলএএল-িড (LAL-D)এক�ট খুব িবরল ব�ািধ, যা অনুমািনক 1:40,000 - 300,000 ব���েক �ভািবত কের। 
পরবত� সূ�পাত�ট আরও সাধারণ।   

 
এলএএল-িড (LAL-D) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়? 
 এলএএল-িড (LAL-D)এক�ট উ�রািধকার সূে� এক�ট �তঃস্ফুট পুনরায় উ�রািধকার প�াটােন � পাওয়া  
            যায়। 
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
এলএএল-িড (LAL-D)আ�া� ব���েদর জন� এক�ট FDA-অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন 
েথরািপ রেয়েছ। 

  

এলএল-িড িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন  
 
িনদািনক পরী�ণ: 
এলএএল-িড (LAL-D)এর জন� েকান অনুস�ানমূলক িচিকত্সা অধ�য়ন িনেয় েকান িনদািনক 
পরী�ণ চলেছ িকনা তা েদখেত এখােন ি�ক ক�ন 

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (LAL-D) 
• National Organization for Rare Disorders (LAL-D) 
• SOLACE Organization 
• American Liver Foundation 

 
উৎস  

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

https://kanuma.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=LAL-Deficiency&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cholesteryl-ester-storage-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cholesteryl-ester-storage-disease/
https://laldaware.org/
https://laldaware.org/
https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://medlineplus.gov/genetics/
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েমটাে�ােম�টক িলউেকািডে�ািফ (Metachromatic Leukodystrophy, MLD) 
 
অ�ািরলসালেফেটেজর কারেণ েমটাে�ােম�টক িলউেকািডে�ািফ হেলা এক�ট ঘাটিত যা িবরল �গিতশীল 
িনউেরাল�জক েরাগ যা বু��মূলক অ�মতা, েমাটর দ�তা �াস এবং অন�ান� অ�াভািবকতার কারণ হয়। এমএলিড 
(MLD) এর সব �ািধক সাধারণ �প�ট ৈশশেব সাধারণত মারা�ক হয়। হালকা ধরণ ৈশশব েথেক �া� বয়স পয �� েয 
েকানও সময় েদখা িদেত পাের। 
 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

অ�ািরলসালেফেটেজর এর অভােবর কারেণ এমএলিড (MLD) থাকা অিধকাংশ মানুেষর এআরএসএ 
(ARSA) �জেন িমউেটশন হয়। এআরএসএ (ARSA) �জন সাধারণত শরীরেক এক�ট অ�ািরলসালেফট A যা 
একটা এনজাইম েয�ট চিব � ট�কেরা কের তা ৈতরী করার িনেদ�শ েদয়। এমএলিড (MLD) আ�া� ব���েদর 
মেধ� ম��ে� সালফ�টিডেসর এক�ট িবষা� গঠন ৈতরী হয় যা িনদািনক ল�ণ এবং ল�ণ�িলর কারণ হেয় 
থােক। এমএলিড (MLD) আ�া� অ� সংখ�ক ব���েদর িপএসএিপ (PSAP) �জন এ িমউেটশন 
হয়, এআরএসএ (ARSA) �জন এ নয়। িপএসএিপ (PSAP) �জন এ িমউেটশন �ারা স�ৃ এমএলিড (MLD) 
ScreenPlus সনা� করেত পাের না।  

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

এমএলিড (MLD) আ�া� ব���রা �ায়ুর ফাংশেন �গিতশীল �িত েদখা যায়, ফল��প ব্ু��জনক কাজ এবং 
েমাটর দ�তা �াস পায়। অিতির� ৈবিশ���িলর মেধ� অ�ভ� �� থাকেত পাের হাত এবং পােয় সংেবদন �াস 
হওয়া, অসংযম, িসজার, প�াঘাত, কথা বলা কম হওয়া, অ�� এবং �বণশ�� �াস। এমএলিড (MLD) এর 
সব �ািধক �চিলত ধরণ েলট ইনেফ�াইল ফম � থাকা িশ�রা সাধারণত ৈশশেবর েবশী েবেঁচ থােক না। এমএলিড 
(MLD) এর িকেশার এবং �া�বয়�েদর মেধ� সূচনা ধরণ�িল কথা বলার অসুিবধা, িসজার ও তার পাশাপািশ 
আচরণ এবং ব���� পিরবত�েনর সােথ েদখা িদেত পাের। 

 
এমএলিড (MLD) কতটা সাধারণ? 

এমএলিড (MLD) এক�ট িবরল ব�ািধ, 1:40,000 - 160,000 ব���েক �ভািবত কের বেল অনুমান করা হয়। 
 
এমএলিড (MLD) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়? 
 এমএলিড (MLD) উ�রািধকার সূে� এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � পাওয়া যায়।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা 
এমএলিড (MLD) আ�া� িকছ�  েলাকেক বত�মােন অি� ম�া �িত�াপন িদেয় িচিকতস্া করা হয়।  

  
িনদািনক পরী�ণ 
এক�ট অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ এবং এমএলিড (MLD) এর জন� এক�ট 
অনুস�ানমূলক �জন েথরািপ িনেয় অধ�য়ন করা িনদািনক পরী�ণ�িল েদখেত এখােন ি�ক ক�ন।
  

অিতির� তথ� এবং সহায়তা 
• Genetics Home Reference & Medline Plus (MLD) 
• National Organization for Rare Disorders (MLD) 
• Cure MLD 
• MLD Foundation 
• Hunter’s Hope 
• United Leukodystrophy Foundation 

 

https://medlineplus.gov/genetics/condition/metachromatic-leukodystrophy/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/metachromatic-leukodystrophy/
https://rarediseases.org/rare-diseases/metachromatic-leukodystrophy/
https://rarediseases.org/rare-diseases/metachromatic-leukodystrophy/
https://www.curemld.com/
https://www.curemld.com/
https://mldfoundation.org/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/metachromatic-leukodystrophy/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/metachromatic-leukodystrophy/
https://ulf.org/
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উতস্    
• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medlineplus.gov/genetics/
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িমউেকাপিলস�াকািরেডািসস টাইপ II (Mucopolysaccharidosis Type II, MPS II), যােক হা�ার িসনে�াম 
(Hunter Syndrome) ও বলা হয় 
 
এমিপএস II (MPS II) এক�ট িবরল ব�ািধ যা শরীেরর অেনক অংেশ জ�টল িচিনর অণ ুগেড় েতােল। এমিপএস II 
(MPS II) থাকা ব���েদর সাধারণত িবকাশগত অ�মতা থােক, িবেশষ েমৗিখক েচহারা এবং উে�খেযাগ� �া�� 
সমস�া থােক। িচিকত্সা ছাড়া, এমিপএস II (MPS II) এর ��তর ধরণ থাকা িশ�রা বাচঁেত পাের না।  
 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

আইিডএস (IDS) �জেন িমউেটশেনর কারেণ এমিপএস II (MPS II) হয়। আইিডএস (IDS) �জন সাধারণত 
শরীরেক আইড� েরােনট 2-সালেফট ৈতরীর িনেদ�শ েদয়, এক�ট এনজাইম েয�ট বহৃত িচিনর অনু েয�টেক 
�াইেকাসািমেনাি�কান (glycosaminoglycans, GAGs) বলা হয় তা ট�কেরা কের। এমিপএস II (MPS II) এ 
আ�া� েলােকেদর, যকৃত, �ীহা, হাট�, মাথার খুিল, �ক, ফুসফুস এবং ম��ে� GAGs জমা হয়, ফেল েরােগর 
ল�ণ েদখা েদয়। 

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

এমিপএস II (MPS II) আরও ��তর ধরণযু� েলােকেদর সাধারণত ৈশশবকােলই িনণ �য় করা হয়। তােদর 
িবেশষ "েমাটা" মুেখর ৈবিশ��, সংকীণ � �াসনালী, বিধ �ত যকৃত এবং �ীহা, আি�িলকাল বা ইনজনুাল হািন �য়া, 
সংি�� আকার, এক�ট িবেশষ ধরেণর �েকর ফুসকুিড় এবং হােড়র েরাগ রেয়েছ। তােদর হয়েতা কম দৃ��, 
�বণশ�� �াস পাওয়া, ফুসফুেসর েরাগ, �দেরাগ, িবকাশগত অ�মতা এবং আচরণগত অসুিবধাও থাকেত 
পাের। এমিপএস II (MPS II) এর কম ��তর ধরণ যু� েলােকর মেধ� েরােগর অ�গিত ধীের হেত পাের। 

 
এমিপএস II (MPS II) কতটা সাধারণ? 

এমিপএস II (MPS II) এক�ট খুব িবরল ব�ািধ, যা 1:100,000 - 170,000 পু�ষেক �ভািবত কের বেল অনুমান 
করা হয়। 

 
এমিপএস II (MPS II) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?   

এমিপএস II (MPS II) এক�ট উ�রািধকার সূে� এক�ট X-িল�যু� িরেসিসভ উ�রািধকার (X-linked 
recessive inheritance) প�াটােন � পাওয়া যায়। 

 

িচিকতস্া আেছ িক? 
2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
 িচিকত্সা  

             এক�ট FDA-অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ রেয়েছ যা এমিপএস II (MPS II) এর কেয়ক�ট ল�েণর 
             উপষম কের, িক� িনউেরাল�জক ৈবিশ���িল িচিকত্সা কের না।  

  

 MP এমিপএস II িচিকত্সা স�েক� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন 
 

 িনদািনক পরী�ণ 
            এক�ট অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ এবং এমিপএস II (MPS II)এর জন� �জন েথরািপ  
             িনেয় অধ�য়ন করা িনদািনক পরী�ণ�িল েদখেত এখােন ি�ক ক�ন। 

 

অিতির� তথ� এবং সহায়তা 
• Genetics Home Reference & Medline Plus (MPS-II) 
• National Organization for Rare Disorders (MPS-II) 
• National MPS Society   

উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

https://www.elaprase.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+II+%28MPS+II%29&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-ii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-ii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-ii-2/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-ii-2/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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িমউেকাপিলস�াকািরেডািসস টাইপ IIIB (Mucopolysaccharidosis Type IIIB, MPS IIIB), যােক সানিফিলেপা 
িসনে�াম টাইপ IIIB (Sanfilippo Syndrome Type IIIB) ও বলা হয় 
 
এমিপএস IIIB (MPS IIIB) এক�ট িবরল ব�ািধ েয�টর ে�ে� ম��ে� জ�টল িচিন অণ ুগ�ঠত হয়, যার জন� 
উে�খেযাগ�ভােব িবকাশেযাগ� অ�মতা এবং আচরণগত সমস�া�িল হেয় থােক যা সমেয়র সােথ সােথ আরও খারাপ 
হেত থােক।  
 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

এনএ�জএলইউ (NAGLU) �জেন িমউেটশেনর ফেল এমিপএস IIIB (MPS IIIB) হয় । এনএ�জএলইউ 
(NAGLU) �জন �াভািবকভােব আলফা-এন-অ�ািসটাইগ্লুেকাসািমিনেডস,নামক এনজাইম ৈতরী করার জন� 
শরীরেক িনেদ�শ েদয়, েয�ট বহৃত িচিন েযমন �াইেকাসািমেনা�াইকান (GAGs) ট�কেরা কের। এমিপএস IIIB 
(MPS IIIB) েত আ�া� ব���েদর মেধ� ম��� এবং েম�দে� GAGs ৈতির হয়।  
 

 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  
এমিপএস IIIB (MPS IIIB) থাকা িশ�েদর সাধারণত �ুেলর যাওয়ার পূেব �র বছর�িলেত েরাগিনণ �য় করা হয়। 
সাধারণ ৈবিশ���িলর মেধ� অ�ভ� �� হেলা েদরীেত কথা বলা, আচরণগত সমস�া, ঘুেমর সমস�া এবং 
বু��জনক অ�মতা। এছাড়াও অ�টি�ক ৈবিশ�� এবং িসজােরর িবকাশও ঘটেত পাের এবং এমিপএস IIIB 
(MPS IIIB) থাকা িশ�রা বড় হওয়ার সােথ সােথ �মা�েয় িকছ�  েমাটর দ�তা হারােত পােরন। এমিপএস IIIB 
(MPS IIIB) থাকাহ িকছ�  িশ�র মুেখর ৈবিশ���িল হালকাভােব েমাটা হয়, যকৃত বড় থােক, দৃ��শ�� ও 
�বণশ�� �াস পায় এবং আি�িলকাল বা ইনজইুনাল হািন �য়া থােক।   

 
এ�ট কতটা সাধারণ?  

এমিপএস IIIB (MPS IIIB) এক�ট িবরল ব�ািধ, যা 1:70,000 এরও কম েলাকেক �ভািবত কের বেল অনুমান 
করা হয়।  

 
এমিপএস IIIB (MPS IIIB) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  

এমিপএস IIIB (MPS IIIB) এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � উ�রািধকার সূে� �া�।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
 িচিকত্সা  
এমিপএস IIIB এর জন� বত�মােন েকানও FDA অনুেমািদত িচিকত্সা েনই।  
 
িনদািনক পরী�ণ 
এমিপএস IIIB (MPS IIIB) এর জন� এক�ট অনুস�ানমূলক এনজাইম �িত�াপন েথরািপ এবং এক�ট 
অনুস�ানমূল �জন েথরািপ িনেয় অধ�য়ন করা িনদািনক পরী�ণ�িল েদখেত এখােন ি�ক ক�ন। 

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (MPS-IIIB) 
• National Organization for Rare Disorders (MPS-IIIB) 
• National MPS Society 
• Cure Sanfilippo Foundation  

 
উতস্  

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IIIB&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://curesanfilippofoundation.org/
https://curesanfilippofoundation.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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িমউেকাপিলস�াকািরেডািসস টাইপ IVA (Mucopolysaccharidosis Type IVA, MPS IVA), যােক মরিকও 
িসনে�াম টাইপ IVA (Morquio Syndrome Type IVA) ও বলা হয় 
 
এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) এক�ট িবরল ব�ািধ েয�টর ে�ে� জ�টল িচিনর অণু�িল মূলত ক�ােলর মেধ� ৈতির 
হয়, যা �গিতশীল হােড়র েরাগ, সংি�� আকার এবং অন�ান� ক�ােলর অ�াভািবকতা স�ৃ� কের। 
 
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

�জএলএনএস (GALNS) �জেন িমউেটশেনর ফেল এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) হয়। �জএলএনএস 
(GALNS) �জন সাধারণত শরীরেক N-অ�ািসটাই�ালাে�াসামাইন 6-সালেফটাস (N-acetylgalactosamine 6-
sulfatase), একটা এনজাইম যা বহৃৎ িচিনর অনু েযমন �াইেকাসামািনি�কান (GAGs) নােম পিরিচত অণু 
ট�কেরা করার িনেদ�শ েদয়। এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) আ�া� ব���েদর মেধ� সাধারণত হােড়র মেধ� 
GAGs ৈতির হয়।  

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

হােড়র েরােগর কারেণ এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) সাধারণত ৈশশবকােল ধরা পেড়, যা সাধারণত 
েম�দ�, জেয়��িল এবং সংি�� আকােরর �িতকর কারণ হেয় দাড়ায়। এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) 
আ�া� িকছ�  িশ�েদর �দেরাগ, েচােখর কিন �য়ায় েঘালােট, হালকাভােব �সািরত িলভার, সংকীণ � �াসনালী, 
আি�িলকাল বা ইনজইুনাল হািন �য়া এবং �বণশ�� �াস হয়। এমিপএস আইিভএ (MPS IVA) সাধারণত বু�� 
�ভািবত কের না। যােদর ��তর ল�ণ�িল রেয়েছ তারা েকবল ৈশশেবর েশষ বা ৈকশরকাল অবিধ েবঁেচ 
থাকেত পাের, তেব হালকা ল�ণ�িল �া�বয়� পয ��ও েবেঁচ থাকেত পাের।  
 

এমিপএস আইিভ এ (MPS IVa) কতটা সাধারণ?   
এমিপএস আইিভ (MPS IV) এক�ট অত�� িবরল ব�ািধ, 1:200,000 - 300,000 জন ব���েক �ভািবত কের 
বেল অনুমান করা হয়।  

 
এমিপএস আইিভ এ (MPS IVa) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  

এমিপএস আইিভএ (MPS IVa)এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � উ�রািধকার সূে�  
�া�।  
 

িচিকতস্া আেছ িক? 
2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা  
এমিপএস আইিভএ (MPS IVa) র জন� এক�ট FDA-অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ রেয়েছ। 
 

এমিপএস আইিভএ (MPS IVa) এর িচিকত্সা স�ে� আেরা তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন 
 
িনদািনক পরী�ণ 
এমিপএস আইিভএ (MPS IVa) র জন� েকানও নত� ন িনদািনক পরী�ণ আেছ িকনা তা 
েদখেত এখােন ি�ক ক�ন 

  
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (MPS-IVA) 
• National Organization for Rare Disorders (MPS-IVA) 
• National MPS Society 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 
 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/vimizim/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IVA&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iv/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iv/
https://rarediseases.org/rare-diseases/morquio-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/morquio-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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িমউেকাপিলস�াকািরেডািসস টাইপ VI (Mucopolysaccharidosis Type VI, MPS VI), যােক েমেরাটাও�-
ল�ািম িসনে�ামও (Maroteaux-Lamy Syndrome) বলা হয় 
 
এমিপএস VI (MPS VI) এক�ট িবরল ব�ািধ েয�টর ে�ে� শরীেরর িবিভ� অংেশ জ�টল িচিনর অণ ুৈতির হয়। 
এমিপএস VI (MPS VI) থাকা ব���েদর সাধারণত িবিশ� েচহারা থােক এবং হাট� ও বায়ুমােগ � জীবন-নাশক পিরবত�ন 
সহ শরীেরর িবিভ� অংশ েরাগ থােক। এমিপএস VI (MPS VI) থাকা েলাকেদর �াভািবক বু�� থােক। িচিকত্সা ছাড়াই, 
এমিপএসVI (MPS VI) -র সবেচেয় ��তর �প থাকা িশ�রা েযৗবন পয �� �টেক থােক না। 
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

এআরএসিব (ARSB) �জেন িমউেটশেনর কারেণ এমিপএস VI (MPS VI) হয়। সাধারণত এআরএসিব 
(ARSB) �জন শরীরেক অ�ািরলসালেফটাস িব শরীেরর �াইেকাসািমেনাি�কা (GAGs) নামক বহৃত িচিনর 
অনুেক ট�কেরা করার এক�ট এনজাইম ৈতরী করার িনেদ�শ েদয়। এমিপএস VI (MPS VI) থাকা ব���েদর মেধ� 
শরীের িবিভ� �টসু�েত GAGs ৈতির হয়। 

 
 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  

এমিপএস VI (MPS VI) এর আরও ��তর ধরণযু� িশ�েদর সাধারণত ৈশশবকােল েরাগ িনণ �য় করা হয়। 
তােদর সাধারণত হােড়র েরাগ, সংি�� আকার, গােঁটর িবকৃিত, "েমাটা" মুেখর ৈবিশ�� এবং বিধ �ত যকৃত এবং 
�ীহা থােক। তােদর সংকীণ � �াসনালী, আি�িলকাল বা ইনজনুাল হািন �য়া, দৃ��শ�� �াস, �বণশ�� �াস এবং 
�দেরাগ হেত পাের। এমিপএস VI (MPS VI) বু�� �ভািবত কের না। যােদর ��তর ল�ণ�িল রেয়েছ তারা 
েকবল ৈশশেবর েশষ বা ৈকশরকাল অবিধ েবঁেচ থাকেত পাের, তেব হালকা ল�ণ�িল �া�বয়� পয ��ও েবেঁচ 
থাকেত পাের।  

 
এমিপএস VI (MPS VI) কত সাধারণ?  

এমিপএস VI (MPS VI) এক�ট অত�� িবরল ব�ািধ, যা 1:250,000 - 600,000 জন ব���েক �ভািবত কের।  
 
এমিপএস (MPS) VI িকভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়? 

এমিপএস VI (MPS VI) এক অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার ধরেণ উ�রািধকার সূে� �া�। 
  

িচিকতস্া আেছ িক? 
2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 
 
িচিকত্সা  
এমিপএস VI (MPS VI) এর জন� এক�ট FDA অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ রেয়েছ। 
 

এমিপএস VI (MPS VI) স�ে� আরও তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন। 
 
িনদািনক পরী�ণ 
এমিপএসিভআই (MPS VI)এর জন� েকানও অনুস�ানমূলক িনদািনক পরী�ণ আেছ িকনা তা েদখেত 
এখােন ি�ক ক�ন। 

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (MPS-VI) 
• National Organization for Rare Disorders (MPS-VI) 
• National MPS Society 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/naglazyme-galsulfase-for-mps-vi/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VI&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vi/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vi/
https://rarediseases.org/rare-diseases/maroteaux-lamy-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/maroteaux-lamy-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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িমউেকাপিলস�াকািরেডািসস টাইপ VII Mucopolysaccharidosis Type VII, MPS VII), যােক ি� 
িসনে�ামও (Sly Syndrome) বলা হয় 
 
এমিপএস VII (MPS VII) এক�ট িবরল ব�ািধ েয�টর ে�ে� শরীেরর অেনক অংেশ জ�টল িচিনর অণ ুৈতরী হয়। 
এমিপএস VII (MPS VII) থাকা ব���েদর সাধারণত িবিশ� েচহারা থােক এবং হাট� ও বায়ুমােগ � জীবন-নাশক 
পিরবত�ন সহ শরীেরর িবিভ� অংশ েরাগ থােক। এমিপএস VI (MPS VII) থাকা অেনক ব���র িকছ� টা েবৗ��ক 
অ�মতা থােক।  
  
 �জন এবং এনজাইম ফাংশন:  

�জইউএসিব (GUSB) �জেন িমউেটশেনর কারেণ এমিপএস VII (MPS VII) হয়। সাধারণত �জইউএসিব 
(GUSB) �জন শরীরেক েবটা-গ্লুেকােরািনেডস নামক এক�ট এনজাইম ৈতরী করার িনেদ�শ েদেয় েয�ট 
�াইেকাসািমেনাি�কানস (GAGs) নামক বহৃত িচিনর অনুেক ট�কেরা কের। এমিপএস VII (MPS VII) থাকা 
ব���েদর মেধ� শরীেরর িবিভ� �টসু��িলেত, GAGs ৈতির হয়। 
 

 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  
সবেচেয় ��তর ধরণযু� এমিপএস VII (MPS VII) থাকা িশ�র শরীের অিতির� তরল থােক এবং সাধারণত 
জে�র পেরই মারা যায়। এমিপএস VII (MPS VII) থাকা অন�ান� িশ�েদর মেধ� ৈশশবকােল ল�ণ�িল 
িবকাশ হয়, যার মেধ� েমাটা মুেখর ৈবিশ��, বিধ �ত যকৃত এবং �ীহা, �দেরাগ, আি�িলকাল বা ইনজইুনাল 
হািন �য়া, সংি�� আকার এবং হােড়র েরাগ অ�ভ� �� থাকেত পাের। তােদর হয়েতা সংকীণ � �াসনালী, দৃ��শ�� 
�াস এবং �বণশ�� �াস হেত পাের। এমিপএস VII (MPS VII) থাকা অেনক ব���র িবকাশগত অ�মতাও 
রেয়েছ, যিদও কারও কারও কােছ অেপ�াকৃত �াভািবক বু�� রেয়েছ। 

 
 এমিপএস VII (MPS VII) কত সাধারণ?  

এমিপএস VII (MPS VII) এমিপএস (MPS) এর অন�তম িবরল �কার। এ�ট অনুমান করা হয় েয এ�ট 
1:250,000 ব���েক �ভািবত কের।   

  
এমিপএস VII (MPS VII) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  

এমিপএস VII (MPS VII) এক অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার ধরেণ উ�রািধকার সূে� �া�।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 

 
িচিকত্সা  

 এমিপএস VII (MPS VII) এর জন� এক�ট FDA-অনুেমািদত এনজাইম �িত�াপন েথরািপ রেয়েছ। 
 

এমিপএস VII (MPS VII) এর জন� িচিকত্সা স�ে� আেরা তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন। 
 
িনদািনক পরী�ণ 
এমিপএস VII (MPS VII) এর জন� েকান অসু�ানমূলক িনদািনক পরী�ণ আেছ িকনা তা েদখেত এখােন 
ি�ক ক�ন  

 
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetic Home Reference & Medline Plus (MPS-VII) 
• National Organization for Rare Disorders (MPS-VII) 
• National MPS Society 

 
উৎস 

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস (MedlinePlus) 

 

https://www.mepsevii.com/hcp/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VII&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/sly-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/sly-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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িনম�ান-িপক িড�জেজর টাইপ িস (Niemann-Pick Disease Type C, NPC) 
 
এনিপিস (NPC) এক�ট িবরল ব�ািধ যা েদেহর িবিভ� অংেশ েকােলে�রল এবং অন�ান� চিব �যু� পদােথ �র গঠন কের। 
এনিপিস (NPC) েত আ�া� অিধকাংশ েলােকর মেধ� �ায়িবক েরাগ রেয়েছ যার মেধ� �গিতশীল িবকাশগত েদরী, 
অি�র গাইট, িসজার, িগলার করা অসুিবধা এবং মানিসক েরােগর ল�ণ অ�ভ� �� থাকেত পাের। এনিপিস (NPC) এর 
কারেন িলভার এবং ফুসফুেসর েরাগও হেত পাের। 
  

�জন এবং �া�েপাট�ার ফাংশন:  
NPC1 �জন বা NPC2 �জন এ িমউেটশেনর এনিপিস (NPC) (টাইপ C1 এবং যথা�েম C2) হয়। 
NPC1 এবং NPC2 �াভািবকভােব শরীরেক NPC ই�ােসলুলার েকােলে�েরাল �া�েপাট�ার এবং NPC 
ই�ােসলুলার েকােলে�েরাল �া�েপাট�ার 2 ে�া�টন ৈতরী করার িনেদ�শ েদয় যা েকাষ�িলর মেধ� 
েকােলে�েরাল এবং অন� চিব � চলােফরায় সাহায� কের। এনিপিস (NPC) েত আ�া� ব���েদর মেধ�, িলভার, 
�ীহা এবং ম��ে� েকােলে�রল এবং চিব ��িলর অ�াভািবক িব�আপ থােক, যার ফেল িনদািনক ল�ণ এবং 
উপসগ � েদখা েদয়। 
 

 ল�ণ�িল স�েক� আরও তথ�:  
যিদও এনিপিস (NPC) ব��� েথেক ব��� েভেদ পথৃক হেত পাের, এনিপিস (NPC) এর সাধারণ ৈবিশ���িলর 
মেধ� ভা�ট�কাল েগজ পালিস, বিধ �ত যকৃত এবং �ীহা অ�ভ� �� থােক। সমেয়র সােথ সােথ, এনিপিস (NPC) 
থাকা ব���েদর সম�য়, কথা বলা এবং িগলেত অসুিবধা, বু��গত অ�মতা, িডেমনিশয়া, িসজার, যকৃেতর 
েরাগ এবং ফুসফুেসর েরাগ িনেয় সমস�া ৈতির হেত পাের। এনিপিস (NPC) এর ল�ণ�িল বাল�কাল েথেক 
েযৗবেনর মাধ�েম উপি�ত হেত পাের এবং েবেঁচ থাকা তী�তা এবং ল�ণ�িলর সূচনার উপর িনভ�র কের।  
 

এনিপিস (NPC) কতটা সাধারণ? 
এনিপিস (NPC) এক�ট খুব িবরল ব�ািধ, যা অনুমািনক 1:150,000 ব���েক �ভািবত কের।  

 
এনিপিস (NPC) কীভােব উ�রািধকার সূে� পাওয়া যায়?  

এনিপিস (NPC) উ�রািধকার সূে� এক�ট অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার প�াটােন � পাওয়া যায়।  
 
িচিকতস্া আেছ িক? 

2020 সােলর নেভ�র পয �� এই তথ� সা�িতক এই অব�া�ট যিদ, কখন এবং কীভােব পিরচালনা করেবন েস 
স�েক� িস�া��িল সব �দা আপনার �া��েসবা সরবরাহকারীর সােথ একেযােগ করা উিচত। 

 
িচিকত্সা  

 এনিপিস (NPC) এর জন� বত�মােন েকানও FDA অনুেমািদত িচিকত্সা েনই 
  

িনদািনক পরী�ণ 
এনিপিস (NPC) এর জন� িনদািনক পরী�ণ েয�িলেত িবিভ� ধরেণর িচিকত্সা িনেয় অধ�য়ন করা হে� তা 
স�ে� তেথ�র জন� এখােন ি�ক ক�ন। 

  
অিতির� তথ� এবং সহায়তা 

• Genetics Home Reference & Medline Plus (NPC) 
• National Organization for Rare Disorders (NPC) 
• Firefly Fund 
• National Niemann Pick Disease Foundation 
• Ara Parseghian Medical Research Fund 

 
উৎস  

• েজেন�ট� েহাম েরফাের� (Genetics Home Reference, GHR) এবং েমডলাইন�াস 
(MedlinePlus)  

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=&cond=Niemann+Pick+C&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/niemann-pick-disease-type-c/
https://fireflyfund.org/
https://nnpdf.org/
https://parseghianfund.nd.edu/
https://medlineplus.gov/genetics/
https://medlineplus.gov/genetics/
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Term Definitions 
 
অেটােসামাল িরিসিসভ (Autosomal recessive): মানবেদেহর অিধকাংশ �জেনর দু�ট �িতিলিপ থােক, এক�ট 
�েত�ক িপতা-মাতার কাছ েথেক উ�রািধকার সূে� �া�। অেটােসামাল িরেসিসভ উ�রািধকার (Autosomal 
recessive inheritance) এর অথ � হেলা েয িনিদ�� �জেনর উভয় �িতিলিপেত অ�াভািবকতা ("িমউেটশন") রেয়েছ যা 
�জেনর কায �কািরতােক �ভািবত কের, যার ফেল েরােগর ল�ণ েদখা িদেত পাের।  

(িলংক ক�ন https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/inheritancepatterns) 
  

X-িল�যু� (X-linked) ব�ািধ�িল X ে�ােমােজােমর �জন�িলেত অ�াভািবকতা ("িমউেটশন") �ারা ঘ�টত 
হয়। অিধকাংশ পু�েষর এক�ট X ে�ােমােজাম এবং এক�ট Y ে�ােমােজাম (XY) থােক। কারণ তােদর েকবল এক�ট X 
ে�ােমােজাম রেয়েছ, X-ে�ােমােসােম এক�ট েরােগর �জেন িমউেটশন হওয়ার ফেল েরােগর ল�ণ েদখা েদয়। অন� 
িদেক অিধকাংশ মিহলার দু�ট X ে�ােমােসাম (XX) থােক, তাই েযেকান এক�ট X ে�ােমােজােমর েরােগর �জেন 
িমউেটশন অন� X ে�ােমােজােমর �জেনর �া��কর �িতিলিপ �ারা ভারসাম�পূণ � হেব। সাধারণভােব, X-িল�যু� 
ব�ািধ�িলর জন�, পু�ষেদর ৈজিবক মিহলার েচেয় েরােগর ল�ণ�িল েদখােনার স�াবনা েবিশ থােক।  
 
িনদািনক পরী�ণ�িল (Clinical trials) হেলা এমন গেবষণা অধ�য়ন যা এক�ট িনিদ�� হ�ে�পেক পরী�া কের। 
এক�ট িনদািনক পরী�ণ যা এক�ট নত� ন অনুস�ানমূলক ওষুধ িনেয় অধ�য়ন করেছ তা মািক�ন যু�রাে�র খাদ� ও ওষুধ 
�শাসন (Food and Drug Administration, FDA) �ারা অনুেমািদত হওয়ার আেগ অবশ�ই তা িনরাপদ এবং কায �কর তা 
�মাণ করেত হেব।  
  
এনজাইম �িত�াপন েথরািপ (Enzyme replacement therapy) এর মেধ� িনিদ�� এনজাইম �িত�াপন জিড়ত যা 
েকানও িনিদ�� েরােগ স�ঠকভােব কাজ কের না। অিধকাংশ এনজাইম �িত�াপন েথরািপ�িল আ�িশরার মধ� িদেয় 
েদওয়া হয়, যিদও িকছ�  িকছ�  সরাসির েক�ীয় �ায়ুতে�র মেধ� সরবরাহ করা হয়।  
 
সাবে�ট কমােনার েথরািপ (Substrate reduction therapy) এক�ট পদােথ �র উত্পাদন অব�� কের িবষা� গঠন 
�াস করার এক�ট উপায়। অিধকাংশ সাবে�ট �াস িচিকত্সা হেলা েমৗিখক ওষুধ।  
 
�জন েথরািপ (Gene therapy) হল স�ঠক ভােব কাজ করা �া��কর �িতিলিপ িদেয় অ�াভািবক েরােগর �জনেক 
�িত�াপন করার এক�ট উপায়। িকছ�  নত� ন �জন েথরািপ েরােগর এক�ট �পা�িরত �জনেক িন��য় কের �কাশ �াস 
করার উপায় িহসােব কাজ কের। �জন েথরািপ ত� লনামূলকভােব ওষুেধর িফে� নত� ন হওয়ার কারেণ অেনক �জন 
েথরািপ এখনও িনদািনক অনুস�ােনর অধীেন রেয়েছ।  
  
ফাম �ােকাল�জক চ�ােপেরান েথরািপ (Pharmacologic chaperone therapy) হল �াগ ব�বহার কের এমন িকছ�  
ব�ািধ িচিকত্সা করার এক�ট উপায় যা অন�থায় অ�াভািবক ে�া�টেনর কাঠােমােক সহায়তা বা ি�িতশীল কের, আরও 
ভাল কাজ করেত স�ম কের।  
  
অি� ম�া �িত�াপন (Bone marrow transplantation) হল িকছ�  িবরল, �াণঘাতী েরাগ িনরামেয়র েচ�ায় ব���র 
অি� ম�া �িত�াপেনর এক�ট িচিকত্সা প�িত।  

 

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/inheritancepatterns

