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 SATB2المتالزمة المرتبطة بجین 
 2q33.1طفرة للكرموزوم رقم /محو صغیر للغایة/، محوGlassالمتالزمة : أسماء أخرى

 للمرضى والعائالت
 
 
 
 

 
 تشوھات شدیدة في الكالم واللغة

 تشوھات في الفم
 تشوھات في األسنان

 مشاكل سلوكیة مصحوبة بتشوھات في العظام والمخ
 قبل العام الثاني من العمریبدأ 

 
 

 الخصائص
األشخاص المصابون بھذه الحالة یتمیزون عموما بالطیبة الشدیدة واإلحساس بالسعادة، ویكون لدیھم أجمل ابتسامة من الممكن أن تراھا 

عدم الكالم في كثیر من الحاالت (إال أن ھذه المتالزمة تؤثر بشكل كبیر على العدید من مجاالت النمو، بما في ذلك الكالم  .على اإلطالق
وغالبا  .، والمھارات الحركیة الدقیقة، والمھارات الحركیة الكبرى)اإلعاقة الذھنیة(، واإلدراك )تأثره بشكل سلبي بدرجة كبیرة /أو تأخره 

وقد  .تشوھات فمیة، بما في ذلك شق سقف الحلق أو تقوس سقف الحلق، ومشاكل األسنان، بما في ذلك األسنان الكبیرةما یكون لدیھم 
ومع تقدم عمر األطفال، فقد تظھر مشاكل سلوكیة كبیرة، . یعانون أیضا من نوبات تشنج، وصعوبات في النوم ، وتأخر في النمو

 .ض كثافة العظامباإلضافة إلى مشاكل طبیة أخرى، مثل انخفا
 

 التشخیص
أو  قطع مفقودة ) طفرات(أخطاء  SATB2قد تتضمن التغیرات في جین  SATB2تكشف االختبارات الجینیة عن تغیرات في جین 

معظم التغییرات التي تحدث على جین . دورا أساسیا في نمو المخ والوجھ SATB2یلعب بروتین ). مضاعفة(أو قطع إضافیة ) ممحوة(
SATB2 یمكن ألخصائي الوراثة . ، ومن حیث انخفاض فرصة حدوثھا مرة أخرى)ھو الحالة األولى(حدثة بحیث یكون الفرد مست

 .الخاص بك تقدیم المزید من المعلومات حول ھذا األمر
 

 المصادر
 .www.satb2gene.com: لمزید من المعلومات الطبیة والعلمیة باإلضافة لمعلومات التسجیل، یرجى زیارة الموقع

 .www.satb2gene.org :، یرجى زیارة الموقعSATB2لمزید من المعلومات حول مؤسسة جین 
 .)"2q33.1(م للكروموزو SATB2متالزمة "للتواصل مع العائالت األخرى، ابحث عن مجموعة الفیسبوك المغلقة 

 :مصادر إضافیة
  :®SATB2 -  GeneReviewsمتالزمة جین 

www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK458647 
 SATB2 :www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29436146التاریخ الطبیعي لمتالزمة 

  

http://satb2gene.com/
https://www.satb2gene.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK458647
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29436146
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 العالجات والتقییمات المبدئیة الموصى بھا الجھاز أو النطاق المعني

 )للمشاركة مع فریقك الطبي(

 .CGHمصفوفة /تضاعف، تحلیل/من حیث وجود محو SATB2فحص تسلسل : مبدئیا الجیني 
 .تقدیم مشورة وراثیة: العالج

 : مبدئیا العصبي 
في حالة  EEGضع في االعتبار بشكل أساسي التصویر بالرنین المغناطیسي للدماغ و رسم كھرباء المخ 

 .وجود نوبات تشنج
 .تقییم الحاجة للعالج الطبیعي
 .تقییم الحاجة للعالج المھني
 .المھني في االعتبارضع التحویل إلى التأھیل 

 : العالج
 .عالج نوبات إالتشنج ن وجدت، یتم التحویل إلى جراحة األعصاب في حالة تضخم بطیني المخ

 .العالجات الطبیعیة والمھنیة
 .تقویم العظام ووسائل المساعدة المیكانیكیة

 .تقییم النمو والتقییم النفسي العصبي: مبدئیا السلوكي والنفسي 
 .عالج المشاكل السلوكیة عند اللزوم: العالج

 .تقییم الكالم واللغة: مبدئیا الكالم واللغة 
 :العالج

 .عالج مكثف للغة والكالم مع جلسات متكررة منظمة تنظیما دقیقا تھدف إلى تطویر آلیة الكالم
 .أجھزة االتصال المعززة والبدیلة

 .شق سقف الحلق تحت الغشاء المخاطي/سقف الحلق تقییم  شق: مبدئیا الوجھ والرأس 
 .شق سقف الحلق تحت الغشاء المخاطي/إصالح  شق سقف الحلق: العالج

 .تقییم التغذیة: مبدئیا الھضمي 
 .رضاعات خاصة لسقف الحلق المشقوق، تعلیم كیفیة التغذیة/حلمات: العالج

 :مبدئیا العضلي الھیكلي 
 ).كسور في العظام(سنوات أو قبل ذلك إذا لزم األمر  5ضع في اعتبارك كثافة العظام، من عمر 

 .ضع في اعتبارك التحویل إلى جراحة العظام
 .قم بتحسین كثافة العظام حسب الحاجة: العالج

 .تقییم األسنان: مبدئیا األسنان 
 .اعتبارك التحویل إلى مركز متخصصنقویم األسنان، ضع في /عالج األسنان: العالج

 .اختبار العیون األساسي: مبدئیا العیون 
 .جراحة الحول /تصحیح األخطاء االنكساریة: العالج

 
 
 

بالنسبة للتقییم والعالج یجب على العائالت التشاور مع األطباء . ال تعتبر ھذه التوصیات بدیال عن المشورة الطبیة الشخصیة
 لذلك تعتبر المعلومات المتضمنة في . ، ستزداد معرفتنا بالمتالزمةSATB2نظرا لتشخیص حاالت جدیدة لمتالزمة  . المؤھلین

 2018مارس  28ھذا المستند أفضل ما توفر من معلومات في وقت نشر اإلصدار األول منھ، 
 


