
 تىارس اوكمان 

                

 

تم اكتشافه من قبل طبٌب األطفال هٌري أنكمان عام   51هو مرض وراثً نادر سببه شذوذ للصبؽً 
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 مظاهش السشيشية واألعشاض 

تأخر فً تطور الحركً وضمور عقلً شدٌد وعدم القدرة على التكلم بشكل : واألعراض   مظاهر مثبة -

 .واضح مع مشً صلب ومتقطع وبصعوبة

 نوبة ضحك ؼٌر مبررة -

 هْوالء األطفال شدٌدن  الحركة حٌن التهٌج وٌظهرون ذلك بالضرب على الساعد -

ذقن , أسنان بارزة مع شفة رفٌعة فم عرٌض ) لهم وجه متمٌز  % 11حوالً : مظاهر وأعراض مترافقة  -

والسمنة فً  الجنؾ حاد والجمجمة فً الخلؾ مسطحة وٌشاهد قلة تصبػ جلدي والشعر والعٌون من مظاهره 

 عمر الشباب

حاالت صرعٌة نوبٌة تظهر فً عمر أقل من ثالث سنوات حٌث  % 01فً حوالً : مظاهر وأعراض ؼالبة  -

 .صابات نقطٌة فً الدماغالتخطٌط الكهربائً للدماغ ٌشٌر الى ا

 الىساثة في تىارس أوكمان

  :وهذه الشذوذات هً  51من الصبؽً  51,55,51تشاهد هذه الشذوذات فً المورثات 

 % 5مع خطر أصابة دانة بالصبؽً  % 99  51تطاول وضٌاع جزئً فً الذراع الصبؽً  -

من الحاالت مع خطر أصابة % 11من األب فً  51 أي اكتساب الصبؽً: كتساب مورثً أحادي والديا -

 %.5دائمة للصبؽً 

من الحاالت % 51وهناك %  1 -5من وانتقال وراثً والدي % 51حوالً : أصابة وتحول فً المورثة  -  -

 .حٌث لم ٌكتشؾ شذوذات فً المورثات 



 العالج

فقط ٌعالج مظاهر واألعراض السرٌرٌة المرضٌة كالنوب .  حالٌا ال ٌوجد أي عالج معروؾ لهذا التناذر -

 . الصرعٌة واضطرابات النوم وسوء التؽذٌة وضعؾ البصر

 

 

  متابعة المشيض

من الضروري متابعة المرٌض فً سن مبكر لجعل المرٌض متمكنا من األعتماد على نفسه وعدم السماح        

بالمعالجة المطلقة بالتؽذٌة والمشً لتفادي الضمور العضلً الوخٌم والجنؾ المظاهر وأعراض السرٌرٌة 

والمعالجة النفسٌة والنطقٌة ٌعمل على اندماج المرٌض فً المجتمع وان هؤالء األطفال لدٌهم حس مرهؾ 

 .بالموسٌقا وباألصوات واهتمام فً األشٌاء المتحركة 

 (هامة جذا: )والتشخيص  الىخل الفائذة مه

على تعدي مساعدة الهو اكتشاؾ المرض فً بداٌاته والعمل على تخفٌؾ أعراضه السرٌرٌة و: حٌة من نا

 .الصعوبات وتعلٌمهم االعتماد على أنفسهم 

 .انتباه المجتمع والعلماء واسقاط الضوء على هذا التناذر للحث على البحث العلمً لعالجه

 

 

 

 الهذف مه هزي المقالة 

د أنشاؤا جمعٌة صداقة رهن بالمرض بأسم جمعٌة كٌلٌان تعمل على تثقٌؾ أكبر ان أهالً المرض وأقربائهم ق

عدد من الناس والمجتمع حول هذا المرض الوخٌم لتحدٌد وتشخٌص أكبر عدد من الحاالت بنخل األطفال 

 .هذه األعراض السرٌرٌة للعمل على متابعتهم الذٌن ٌظهرون 

النات بكل لؽات العالم بجعلها تصل الى أكبر عدد ممكن من وبناء على ذلك تقوم الجمعٌة بطبع نشرات واع

 .الناس 

وللحصول على معلومات اضافٌة ٌمكنكم زٌارة موقعنا على األنترنت حٌث ٌوجد تقرٌر مفصل عن هذا 

 .الى هذه الجمعٌة  التناذر وكٌفٌةواالنضمام

 

المحشس والمتشجم                                

     ديكشان ساصيان. د


