متالزمة أوكر تشونج العصبية النمائية
OCNDS
ما هي متالزمة أوكور تشونج العصبية النمائية
متالزمة أوكور تشونج العصبية النمائية )(OMIM #617062) (OCNDS
مصييا
هي اضييارا وراثي نييا ر تي تح يي ألول ميير في عييا  .2016كييل شي
بـ  OCNDSل يه رجة معينة من التأ ر ف النمو و /أو اال تالفات ف وظائف المخ.
كم عدد المرضى الذين تم تشخيصهم بـمتالزمة OCNDS؟
ت تش ي حوال  60مريضا ف جميع أنحاء العيال ميع  OCNDSحتيى اآلن .ومين
المتوقع أن يز ا هذا الرق مع زيا است ا هذا النوع مين الفحي في منيااق أ يرى
من العال .
ما الذي يسبب متالزمة OCNDS؟
تح ي ث ااصييابة بمتالزميية  OCNDSبسييب افييرات متغيياير الزيجييوت ف ي جييين
 CSNK2Alعلى الكروموسو .20
ما نوع الطفرات التي تظهر في متالزمة  OCNDS؟
ف هذ المتالزمة تح ث افرات الحذف الجين الكلي أو الجزئي  .ال نعيرف حتيى اآلن
ما إذا كانت ش النتائج السريرية مرتباة بأنواع الافرات الم تلفة.
كيف يتم توريث متالزمة  OCNDS؟ وهل هناك أي مخاوف من توريثها ؟
افير  CSNK2Alهي (طفرر  )de novoأو ج يي في الفير المصيا بيـمتالزمة
 OCNDSوليست موجو ف أي من الوال ين أصال .إن اير إنجيا األبيوين لافيل
آ ر مصا بـ  OCNDSف الحمل المستقبل هو ~  ٪1ألن هناك احتميال ضيئيل أن
يكون ل ى أح الوال ين بويضات أو اليا منوية إضافية من افر .CSNK2Al
إذا كان ل ى الفر المصا بـمتالزمة  OCNDSأافيال  ،فهنياك ايور بنسيبة ٪50
ف نقل افر متالزمة  CSNK2Alإلى أافاله .

هل متالزمة  OCNDSتصيب أحد الجنسين دون اآلخر؟
تصي متالزمة  OCNDSكال الجنسين الذكور وااناث.

كيف يمكنني التعرف على دراسات المستقبل؟
يمكنك االتصال بالباحثين ال كتور وين ي تشونج وال كتور فولكان أوكور

على الموقع التال www.csnk2algene.com :

ما هي أعراض متالزمة  OCNDS؟
فيما يل األعراض األكثر شيوعًا لـمتالزمة  .OCNDSما زلنا نح م ى
تكرار ح وث هذ األعراض وف أي أعمار تح ث أو يت حلها عا ً.
•تأ ر الكال  /ع الق ر على الكال .
•تأ ر النمو العالم (.)GDD
•صعوبات التعل  ،سمات اضارا ايف التوح .
•التح يات السلوكية مثل نوبات الغض  ،ورفرفة الي  ،وغيرها.
•الحركات النماية.
•صعوبات التغذية منذ الوال .
•ارتجاع (حرقة)  ،إمساك (مشاكل الجهاز الهظم ).
•مشاكل عصبية مثل ضعف العضالت (نق التوتر).
•حركات رقاء  ،رأس صغير (صغر الرأس)  ،صرع (نوبات).
•التهابات افيفة ف األذنين والرئتين.
•األسنان الملتوية (المنحرفة) والتجاويف.
•فرا الحركة  ،الفتق  ،مشكلة التنسج الورك .
•مشاكل الرؤية مثل الحول  ،قصر  /بع النظر  ،الالبؤرية.
•تشوهات بسياة ف الهيكل العظم ف الفقرات.
•التشوهات الهيكلية ف ال ماغ.
هل هناك عالج ؟ وما هي أفضل الطرق للمصابين بمتالزمة  OCNDS؟
ال يوج عالج نهائ لـمتالزمة  OCNDSحتى اآلن ؛ ومع ذلك يج ات اذ
ت ابير مح للنتائج ذات الصلة ،ومنها :
• مراقبة النمو واست ا أنابي للتغذية إذا كانت هناك مشاكل تغذية مستمر .
• عالج الناق بما ف ذلك التواصل المساع ابت اء من الشهر 12من العمر.
• تقيي الرؤية واألسنان ووظيفة الجهاز المناع مه .
• عمل تقييمات للذكاء والسلوك.
• ال ع التعليم المبكر والعالج الابيع والمهن المناس .

كيف يمكنني التواصل مع العائالت األخرى؟
هل توجد منظمة مرضية؟
يمكنك االتصال بمنظمة ) CSNK2AI (OCNDSعلى
https://www.csnk2a1foundation.org/
يمكنك التواصل مع العائالت عبر صفحة مجموعة الفيسبوك ال اصة به
ref=bookmarks؟https://www.facebook.com/groups/524315764434784/
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