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The expanding clinical and genetic spectrum of ATP1A3-related 

disorders 

 

 ATP1A3 اـ المتعلقة طضطراات اللالمتوسع  يمورثوال السريري الطيف

عالقة ال ومحاولة التعرف على ATP1A3 بـ المتعلقة لالضطرابات والمورثي السريري الطيف تحديد :الهدف

 .الظاهري النمطو الوراثي بين النمطما  ةمحتملال

 AHC: alternating) يالطفلالمتناوب  الشلل النصفي  يعانون من  جديدا   مريضا   61 قمنا بتحديد :قالطر

hemiplegia of  childhood )يعانون من بدء حاد لخلل التوتر الباركنسوني  ا  جدد مرضى   ثالثةو(RDP: 

rapid-onset dystonia-parkinsonism) ,السريرية النتائج تحليالتنا إلى أضفنا. باإلضافة إلى هؤالء 

 .RDPو AHCل طفرةالي يضأ  أيجابي  مر 611الحاالت المبلغ عنها في األدب الطبي لـ  لجميع والجزيئية

تشمل  RDP مرضىو AHC بشكل عام لدى مرضى المشتركة الرئيسية السريرية الخصائص :النتتئج

ج قمي ،شديد عدم التناظر اضطراب حركات توترية ضات أما  .ذيلي-مع تدر   ,الجسدية الضغوطتشمل فالمحر 

ن: بدء مبكر متعدد األطوار لدى مرضى  التطور .الكيميائيةالمحرضات و ، العاطفية بدء  ،AHCالسريري تضم 

-Meta التلوي التحليل ظهرأ. متوسطة أشكال عن فضال   ، RDP متأخر وحيد أو ثنائي الطور لدى مرضى

analysis  لطفراتحالة في األدب الطبي  83للمرضى الثمانية الجديدين باإلضافة إلى الـ ATP1A3 أن 

يكون  كما AHC مع مرتبطة تكون ما عادة الوظيفية المجاالت وأ الغشائي المجال على تؤثر لتيالطفرات ا

 .63و 61 ،61 ،3 اإلكسونات في الطفرات غالبية وتقع. شدة أكثرلها  الظاهري النمط

 ذات ضطراباتالمتواصل لال المظهري الطيف ضمن انسريري انذجنمو نشكالي RDPو  AHC:الخالصة

المتوسطة والتي تكون عبارة يوما  بعد يوم يتم التعرف على المزيد من األنماط الظاهرية . ATP1A3بـ  الصلة

أن يعطي  ATP1A3 مورثة طفرةل فعال ومتدرج تحليليُمكن ألي  عن مزيج من معايير هاتين الحالتين.

 .التي تشير معلوماتنا الراهنة على وجود عناقيد للطفرات فيها اإلكسونات تلكل ةولوياأل

Objective: We aimed to delineate the clinical and genetic spectrum of ATP1A3-related disorders and 

recognition of a potential genotype-phenotype correlation. 

Methods: We identified 16 new patients with alternating hemiplegia of childhood (AHC) and 3 new patients 

with rapid-onset dystonia-parkinsonism (RDP) and included these as well as the clinical and molecular 

findings of all previously reported 164 patients with mutation-positive AHC and RDP in our analyses. 

Results: Major clinical characteristics shared in common by AHC and RDP comprise a strikingly asymmetric, 

predominantly dystonic movement disorder with rostrocaudal gradient of involvement and physical, 



emotional, or chemical stressors as triggers. The clinical courses include an early-onset polyphasic for AHC, a 

later-onset mono- or biphasic for RDP, as well as intermediate forms. Meta-analysis of the 8 novel and 38 

published ATP1A3 mutations shows that the ones affecting transmembrane and functional domains tend to be 

associated with AHC as the more severe phenotype. The majority of mutations are located in exons 8, 14, 17, 

and 18. 

Conclusions: AHC and RDP constitute clinical prototypes in a continuous phenotypic spectrum of ATP1A3-

related disorders. Intermediate phenotypes combining criteria of both conditions are increasingly recognized. 

Efficient stepwise mutation analysis of the ATP1A3 gene may prioritize those exons where current state of 

knowledge indicates mutational clusters. 
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