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كيفية استخدام هذا الكتيبمقــــدمــة
يلخص دليل العائالت هذا ثمار التوافق الدوىلO حول الرعاية 
الطبية لمرض ضمور العضالت- دوشن (DMD).  كانت هذه 
االcمراض  لمكافحة  االcمريكية  المراكز  من  مدعومة  الجهود 
منارصة  مجموعات  مع  بالتعاون   ،(CDC) منها  والوقاية 
 O Pىڡ منشورة  الرئيسية  الوثيقة   .TREAT-NMD وشبكة   Pللمرىص

.(Lancet Neurology) مراض العصبيةcمجلة النسيت لال

 O Pاً دولياً ىڡ Oتستند التوصيات إىل دراسة شاملة قام بها 84 خبرى
جرى  والذين  دوشن،  العضالت-  ضمور  ورعاية  تشخيص 
وقاموا  التخصصات.  من  واسعة  مجموعة  لتمثيل  اختيارهم 
إدارة   O Pىڡ المستخدمة  الرعاية  طرق  مستقل «بتقييم»  بشكل 
شارة إىل مدى «مالئمة»  مرض ضمور العضالت- دوشن، لال�
لمرض  المختلقة  المراحل   O Pىڡ طريقة  كل  مالئمة»  «عدم  أو 
مجمله  ما  بدراسة  قاموا  فقد  دوشن.  العضالت-  ضمور 
إرشادات  بوضع  لهم  سمح  مما  مختلفة  حالة   70,000
«أفضل  تمثل  أنها  عىل  باالcغلبية  االتفاق  جرى  وتوجيهات 

الممارسات» لرعاية مرض ضمور العضالت- دوشن.

اء عىل أن أفضل إدارة لمرض ضمور العضالت  كما أكد الخرى�
- دوشن تتطلب نهجاً متعدد التخصصات، مع مداخالت من 
ورة  Pورص المختلفة،  المجاالت  من  العديد   O Pىڡ  P Oمتخصصںى
الجهود.  هذه  تنسيق  مهمته   O طىى� ممارس  أو  طبيب  وجود 
الشخص  اك  Jإرس يجب  الجميع،   P Oبںى االختالف  وبسبب 
المصاب بضمور العضالت - دوشن وعائلته بشكل فعال مع 
O الذي سوف يقوم بتنسيق وتخصيص الرعاية  الممارس الطىى�

كلينيكية. اال�

سوف يقدم لكم هذا الكتيب معلومات أساسية تتيح لكم 
يكون  أن  يجب  العملية.  هذه   O Pىڡ فعال  بشكل  المشاركة 
O الذي يقوم بتنسيق الرعاية عىل  الطبيب أو الممارس الطىى�
O مرض ضمور العضالت -  Pوعي ودراية بالمشاكل المحتملة ىڡ
O التدخالت  Pدوشن  وينبغي أن يكون لديه إمكانية المشاركة ىڡ
من  والتدخالت  الصحيحة  للرعاية  أساسيات  تعترى�   O aالىى
أن  شأنه  من  التدخالت  عىل   P Oكرى aالرى إن  مختلفة.  تخصصات 
يتغرىO مع مرور الوقت. يطلعكم هذا الدليل عىل المواضيع 
أو المجاالت المختلفة لرعاية مرض ضمور العضالت- دوشن 
O جميع  P(الشكل 1). لن تكون جميع هذه التخصصات الزمة ىڡ
إليها  الوصول  وري  Pالرص من  ولكن  الصحية،  الحالة  مراحل 
ورة، وأن يكون الدعم متوفرا للشخص الذي ينسق  Pعند الرص

O جميع هذه المجاالت.  Pالرعاية ىڡ

يمكنك  المعلومات.  من   Oالكثرى عىل  الكتيب  هذا  يحتوي 
 P Oكرى aاالستفادة منها بسبل مختلفة. تفضل بعض العائالت الرى
O وصل إليها  aعىل مرحلة مرض ضمور العضالت- دوشن الىى
حول  مكان  اال� قدر  الفهم  يفضل  االxخر  البعض  طفلهم. 

موضوع مرض ضمور العضالت - دوشن من البداية.

يف هذا القسم ويف الشكل ١ ميكنك معرفة كيف يفكر الخرباء 
حول املراحل املختلفة ملرض ضمور العضالت - دوشن والحاجة 
إىل الرعاية لشخص ما إىل جانب التغريات يف املرض مع مرور 
أجزاء  إىل  ذلك  بعد  مبارشة  الذهاب  تريد  كنت  إذا  الوقت. 
الكتيب املرتبطة بك يف املرحلة الحالية، سوف تكون قادراً عىل 
العثور عليها بسهولة. يف نهاية الكتيب، هناك قسامن رمبا يكون 
من الرضوري وجودهمها كمرجع سهل: أمور يجب تذكرها إذا 
كان هناك نية أو خطة إلجراء جراحة وأمور ينبغي أخذها بعني 
املختلفة  األقسام  برتميز  قمنا  لقد  الطارئة.  الحاالت  يف  االعتبار 
باأللوان ملطابقة األلوان يف الشكل. هناك مصطلحات يف نهاية 
النرشة للمساعدة عىل فهم أي مصطلحات صعبة رمبا تصادفها 

هنا أو قد يستخدمها فريق الرعاية الخاص بك.

التعامل مع مرض ضمور العضالت - دوشن خطوة بخطوة 
(الشكل 1)

مع   Oتتغرى صحية  حالة  هي  دوشن  العضالت-  ضمور  مرض 
عىل  يتعرفون  ما  عادة  واالxخرون  االcطباء  الوقت.  مرور 
”المراحل“ الرئيسية مع تطور الحالة. فهم يقومون باستخدام 
هذه المراحل الرئيسية لتوجيه التوصيات الخاصة بهم حول 
الرعاية، عىل الرغم من أن هذه المراحل قد تكون مصطنعة 
O تحديد نوع  Pولكن يمكن أن يكون استخدام المراحل مفيداً ىڡ
P وما عليك توقعه من  Oأي وقت معںى O Pالتدخالت الموىص بها ىڡ

O ذلك الوقت.  Pفريق الرعاية الخاص بك ىڡ

ما قبل ظهور االcعراض
ضمور  بمرض   P Oالمصابںى االcطفال  معظم  تشخيص  يتم  ال 
العضالت - دوشن خالل مرحلة ما قبل ظهور االcعراض ما لم 
يتم  لم  وما  المرض  بهذا  العائلة  صابة  ال� سوابق  هناك  يكن 
O أو  Jسباب أخرى. أعراض تأخر المىسcإجراء فحوصات دم ال
تأخر الكالم موجودة، ولكنها عادة ما تكون خفيفة وغالبا ما 

O هذه المرحلة. Pمعروفة ىڡ Oملحوظة أو غرى Oتكون غرى

مراجع الوثيقة الرئيسية:

O ك، وآخــرون. تشــخيص وعــالج ضمــور العضــالت-  بوشــىى�
ــية،  ــة والنفس دارة الدوائي ــخيص واال� ــزء 1: التش ــن، الج دوش

ــة 2010، 9 (1) 93-77. ــراض العصبي ــيت لالcم النس

O ك، وآخــرون. تشــخيص وعــالج ضمــور العضــالت-  بوشــىى�
ــة المتعــددة التخصصــات،  ــذ الرعاي دوشــن، الجــزء 2: تنفي

ــة 2010، 9 (2) 189-177. ــراض العصبي ــيت لالcم النس

 
يمكن تحميل الوثيقة الرئيسية من الرابط
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http://www.treat-nmd.eu/diagnosis-and-management-of-DMD/
ة دليل للجوانب ”الطبية“ لمرض ضمور  Jهذه النرس”
 P Oبعںى االcخذ  دائما  عليك  ولكن   ، دوشن   - العضالت 
ء. الفكرة هي  O Jليس كل ىس O االعتبار بأن الجانب الطىى�
أنه ومن خالل التخفيف من المشاكل الطبية، يمكن 
يمكنك  وأنت  حياته  نمط  مع  يتكيف  أن  لطفلك 
التكيف مع وجود العائلة. من الجيد تذكر أن معظم 
P هم أطفال سعداء  Oبمرض دوشںى P Oطفال المصابںىcاال
وأن معظم العائالت تقوم بعمل جيد بعد الصدمة 

االcولية للتشخيص“.

ابيث فروم، P Oالرى
مشاريع االxباء المتحدة  لضمور العضالت
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? مرحلة مبكرة ? ىڡ@ Bالقدرة عىل المىس
? المبكر سوف يظهر االcطفال ما يعرف عادة  Bمرحلة المىس ? ىڡ@
دوشن   - العضالت  ضمور  لمرض  ”التقليدية“  بالعالمات 
O بأنه يحتاج إىل إسناد نفسه بوضع  Pتعىى O aعالمة جاور (والىى،
يديه وذراعيه ليقف من وضع القرفصاء عن االcرض)، والمشية 
O عىل أصابعهم.  Jوالمىس ( Oالمتهادية (مشية االعتالل العضىل
O هذه المرحلة صعود الساللم، ولكنهم  Pطفال ىڡcيستطيع اال
قدماً   Oالسرى من  بدالً  االcوىل  إىل  الثانية  القدم  يرفعون  عادة 

بعد قدم. 

من  الذي  الوقت  هو  يكون   P Oالمبكرتںى  P Oالمرحلتںى  P Oهاتںى  O Pىڡ
المحتمل أن يتم فيه التشخيص (القسم ٣).

أجل  من  معينة  بفحوصات  التوصية  سيتم  التشخيص: 
O الحمض النووي (DNA) أو الطفرة الجينية  Pىڡ Oتحديد التغرى
يكون  ربما  دوشن.   - العضالت  ضمور  بمرض  تسببت   O aالىى
P من أجل تفسرىO هذه  Oهناك حاجة إىل مداخالت من أخصائيںى
وعىل  طفلك  عىل  النتائج   Oتأثرى مدى  ومناقشة  الفحوصات 

أفراد االcرسة االxخرين.

االcطفال   O Pيعاىى بأن  أكرى�  فرصة  هناك  والسلوك:  التعلم 
هذه   O Pىڡ مشاكل  من  دوشن  العضالت-  بضمور  المصابون 
عىل  المرض   Oتأثرى عن  ناجماً  يكون  منها  البعض  المجاالت. 
إىل  أو  البدنية  المعوقات  إىل  يعزى  االxخر  والبعض  المخ، 
هذه   O Pىڡ االcرسي  الدعم  ويدات.  Oالسترى مثل  االcدوية  بعض 
المرحلة بالغ االcهمية، وربما يكون هناك حاجة إىل مداخالت 
التعلم   O Pىڡ معينة  مسائل  مع  للتعامل   P Oمتخصصںى من 

والسلوك (القسم ١٠).

O (القسم  cياىى P Oالعرض عىل فريق العالج الفرى : ? Nياىى @ العالج الفرى?
أنظمة  إدخال  يمكن  بأنه   O Pيعىى المبكرة  المرحلة  هذه   O Pىڡ  (٥
العضالت  مرونة  عىل  للحفاظ  متدرج  بشكل  معينة  تمارين 
ومنع أو التخفيف من شد المفاصل. يمكن أن يقدم فريق 
المناسبة  التمارين  حول  أيضاً  استشارات   O cياىى P Oالفرى العالج 
ويدات: من الجيد  للمدرسة من أجل دعم المشاركة.السترى?
 O aوالىى  (4 (القسم  ودات  Oالسترى مثل  خيارات  عىل  التعرف 
O يكتسبها  aسيتم التخطيط لها عندما تبدأ مهارات الحركة الىى
O عملية التخطيط الستخدام  Pاجع أو ”التوقف“. ىڡ aالطفل بالرى

وري التحقق من أن جميع التطعيمات  Pودات، من الرص Oالسترى
كاملة ومعرفة فيما إذا كان هناك أي عوامل خطر أو أعراض 
يكون  ربما  حدتها.  من  والتخفيف  بها  التنبؤ  يمكن  جانبية 
عىل  السيطرة  حول  وإرشادات  توجيهات  إىل  حاجة  هناك 

الوزن مثالً.

ظهور  هناك  اليكون  ما  عادة  والتنفس:  القلب  عضالت 
O هذه المرحلة،  Pعضالت القلب والتنفس ىڡ O Pأعراض مشاكل ىڡ
ولكن ينبغي وضع خطة لزيارات متابعة منتظمة إىل العيادة 
من  لطفلك).  «طبيعي»  هو  (ما   Oساىسcاال المسار  لوضع 
 aحىى P Oالمستحسن مراقبة القلب عند التشخيص ثم كل سنتںى
سن ١٠ سنوات. بعد سن ١٠ سنوات، يجب أن تكون المراقبة 
تطعيمات  الطفل  إعطاء  أيضا  وري  Pالرص من  تكراراً.   Jأكرى

التهاب المكورات الرئوية واالcنفلونزا (القسم ٧).

? مرحلة متأخرة ? ىڡ@ Bالمىس
صعبة  عملية   O Jالمىس يصبح  المتأخر،   ? Bالمىس مرحلة   ? ىڡ@
O صعود  Pايدة وسيكون هناك مزيد من المشاكل ىڡ P aبصورة مرى

الساللم والنهوض عن االcرض.

 P Oخصائيںىcاء واال التعلم والسلوك: الدعم المستمر من الخرى�
O أي مشاكل تعلم  Pمن أجل المساعدة ىڡ ورياً  Pرص سيكون أمراً 
وسلوك، وربما يكون هناك حاجة إىل مساعدة خاصة للتعامل 
 O Jالمىس عىل  القدرة  فقدان  مع  التعامل  اتيجيات  aإسرى مع 

(القسم ١٠).

 O Pىڡ التأهيل  إعادة  مداخلة  تستمر  سوف   : ? Nياىى @ الفرى? العالج 
أصبح  إذا  النفس.  عىل  واالعتماد  الحركة  نطاق  عىل   P Oكرى aالرى
عالج  تدخالت  تتطلب  مشكلة  مجرد  من   Jأكرى المفاصل  شد 
وتدخل  تقييم  إىل  ورية  Pرص حاجة  هناك  يكون  ربما   ، O cياىى P Oفرى
وري التأكد من وجود  Pالجهاز العظمي. من الرص O Oمن أخصائىى
االعتماد   P Oلتحفرى داعمة  مقاعد  مع  مناسبة  متحركة   Oكراىس
دارة  اال� ويدات:  والراحة.السترى? النفس  عىل  المستمر 
O هذه المرحلة، مع  Pوري ىڡ Pويد أمر رص Oالمستمرة لعالج السترى
 (4 (القسم  مستخدمة  محددة  وجرعات  بنظام  االهتمام 

فضالً عن االهتمام باالxثار الجانبية.
القوة  لمراقبة  سنويا   P Oمرتںى فحوصات  إجراء  وري  Pالرص من 
عىل  بالسيطرة  المستمر  االهتمام  يحتاج  الوظيفي.  واالcداء 

زيادة  أو  فقدان  إىل  ميل  أي  االعتبار   P Oبعںى االcخذ  إىل  الوزن 
O حال كان هناك مشكلة (القسم 9). Pالوزن بتدخل مناسب ىڡ

عضالت القلب والتنفس: من ناحية الجهاز التنفىسO والقلب 
)، المخاطرة المنخفضة للمشاكل  Oالقسم 7 و 8 عىل التواىل)
فحص  إجراء  وري  Pالرص من  سيكون  ولكن  تبقى  الواضحة 
إجراء  ينبغي   . Oالتنفىس والجهاز  القلب  لعضالت  مستمر 
الفحوصات  من  أخرى  وأنواع  القلب  صدى  مخطط  فحص 
بالتوصية  الطبيب  يقوم  سوف  سنوات.   10 سن  من  سنوياً 
عىل  ملحوظة  ات  Oتغيرى أي  هناك  كان  حال   O Pىڡ بتدخالت 

مخطط صدى القلب.

? مرحلة مبكرة ? ىڡ@ Bعدم المىس
إىل  الطفل  يحتاج  مبكرة،  سن   ? ىڡ@  ? Bالمىس عدم  مرحلة   ? ىڡ@
عىل  قادراً  يكون  ربما  البداية   O Pىڡ متحرك.   Oكرىس استخدام 
 O Pىڡ الجسدي  وضعه  يكون  ما  وعادة  بنفسه   Oالكرىس تحريك 

حالة جيدة (القسم ٥).

الحالة،  تدهور  حقيقة  من  الرغم  عىل  والسلوك:  التعلم 
ورياً  Pايد عىل االعتماد عىل النفس رص P aالمرى P Oكرى aسوف يكون الرى
واالcنشطة  المدرسة   O Pىڡ الطبيعية  المشاركة   P Oتحفرى أجل  من 

فيهية حىىa مرحلة المراهقة. aالرى

العلوية  االcطراف   O Pىڡ بالشد  االهتمام   : ? Nياىى @ الفرى? العالج 
هاماً  أمراً  يصبح  واالcصابع)  والرسغ   P Oوالمرفقںى  P Oالكتفںى)
للغاية، بنفس قدر الحاجة إىل اجهزة داعمة لمساعدة طفلك 
(الجنف)  الفقري  العمود  انحناء  الوقوف.   O Pىڡ االستمرار  عىل 
النطاق  الواسع  االستخدام  مع  يكون  وقلما  جدا  قليالً  يرى 
ورياً بعد فقدان  Pويات، ولكن مراقبة ذلك يبقى أمراَ رص Oللسترى

. O Jالقدرة عىل المىس
O بعض االcحيان يتطور انحناء العمود الفقري بشكل رسيع  Pىڡ
O خالل بضعة أشهر (القسم 6). ربما  Pللغاية، وعادة ما يكون ىڡ
العظمي  الجهاز   O Oأخصائىى مداخلة  إىل  حاجة  هناك  يكون 
O يمكن أن  aوضعية القدم والىى O Pللتعامل مع مشاكل ىڡ أيضاً 
تسبب االcلم أو عدم الراحة وتحد من خيارات ارتداء االcحذية.
O كونه  Pويد مستمر ىڡ Oويدات: المواظبة عىل عالج السترى السترى?
 O Pجزءاً هاماً من إدارة هذه المرحلة (القسم 4) سواء بدأت ىڡ
هذه   O Pىڡ بدأت  أو  المرحلة  هذه   O Pىڡ واستمرت  الحق  وقت 

لمرحلة.

ات  aعضالت القلب والتنفس: مراقبة وظيفة القلب عىل فرى
صحة   O Pىڡ تدهور  أي  مع  التعامل  ويجب   Oأساىس أمر  سنوية 
وظيفة  تبدأ  أن  المحتمل  من  الفور (القسم 8).  عىل  القلب 
O باالعتماد عىل  Jاجع بعد فقدان المىس aالرى O Pىڡ Oالجهاز التنفىس
التدخالت  من  متدرجة  سلسلة  إدخال  ويجب  الذات 
السعال  مع  التعامل   O Pىڡ والمساعدة  التنفس   O Pىڡ للمساعدة 

(القسم 7).

? مرحلة متأخرة ? ىڡ@ Bعدم المىس
االcطراف  وظيفة  متأخرة،  مرحلة   ? ىڡ@  ? Bالمىس عدم  مرحلة   ? ىڡ@
ايد  P aمرى أمراً  يكون  القدم  وضعية  عىل  والحفاظ  العلوية 

الصعوبة ويكون هناك احتمال لحدوث مضاعفات.

 O aالىى االcجهزة  أنواع  مناقشة  وري  Pالرص من   : ? Nياىى @ الفرى? العالج 
النفس  عىل  لالعتماد  أفضل  بشكل  مناسبة  تكون  سوف 
هناك  يكون  ربما   . O cياىى P Oالفرى العالج   O cأخصاىى مع  والمشاركة 
O أنشطة مثل الجلوس  Pحاجة إىل تعديالت أخرى للمساعدة ىڡ
ول من الرسير والعودة  P Pب واستخدام دورة المياه والرى Jوالرس

إليه.

المتعلقة  القرارات  ومناقشة  استعراض  يتم  ويدات:  السترى?
ويد، والتغذية وإدارة الوزن مع فريق الرعاية. Oبنظم السترى

 P Oمرتںى فحص  إجراء  يستحسن  والتنفس:  القلب  عضالت 
P وعادة ما يكون هناك حاجة إىل  Oسنوياً لوظيفة القلب والرئتںى

إجراء مزيد من الفحوصات والتدخالت.

دوشن  العضالت-  بضمور   P Oالمصابںى الشباب  من  العديد 
وري التخطيط مسبقاً  Pة. من الرص Jيعيشون حياة الكبار مبارس
للحياة كشاب بتلقى دعماً ولكنه يعتمد عىل نفسه إىل جانب 

O تنطوي عىل ذلك. aجميع الفرص والتحديات الىى

نطاقات  ة  Jعرس مع  المقابل   O Pىڡ تتعامل  التالية  االcقسام 
 P Oمختلفة لرعاية مرض ضمور العضالت- دوشن كما هو مبںى

O الشكل 1. Pىڡ
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المرحلة 1:

ض
عرا Nما قبل ظهور اال

المرحلة 2:
 ? ? ىڡ@ Bىس

القدرة عىل الم
مرحلة مبكرة

المرحلة 3:
? مرحلة متأخرة ? ىڡ@ Bىس

الم
المرحلة 4:

 ? Bىس
عدم القدرة عىل الم

? سن مبكرة ىڡ@

المرحلة 5:
 ? Bىس

عدم القدرة عىل الم
? مرحلة متأخرة ىڡ@

الشـــكل 1
مجاالت مختلفة من الرعاية 

O كل مرحلة من دمد Pالمطلوبة ىڡ

$ هذه  يمكن تشخيصه ىڡ%
المرحلة لمعرفة فيما إذا 

$ تحليل  كان هناك ارتفاع ىڡ%
 (CK) أنزيم العضالت
وخاصة إذا كان هناك 

صابة به.
R سوابق عائلة لال

$ النمو  ربما يظهر بطئاً ىڡ%
 $ ولكن دون أي اضطراب ىڡ%

.$ aطريقة المىس

$ واستشارة وراثية. ىص
ص تشخي

يتطلب فح
$ هذه المرحلة  من المحتمل تشخيصه ىڡ%
سباب اخرى (عىل سبيل  oما لم يؤجل ال

ض مصاحب).
المثال بسبب مر

 $ wالتخطيط االستباىڡ
للتطورات المستقبلية

التأكد من إكمال جدول 
التطعيمات

التوعية والدعم 
 /$ $ وقائية للمحافظة عىل التمدد العضىل تدابرى

ص
التخفيف من التقل

نشطة المناسبة. oالتشجيع عىل ممارسة التمارين/ اال
الدعم الوظيفي والمشاركة

تقديم أجهزة تكيفية حسب االقتضاء. 

ورية
رص%
جراحة العظام نادراً ما تكون 

$ الخيارات  النظر ىڡ%
الجراحية لتقلصات وتر 

$ حاالت  العرقوب ىڡ%
معينة.

زيادة خطر ضعف 
$ الجهاز التنفىس

إجراء فحوصات الجهاز 
$ والتدخالت التنفىس

زيادة خطر ضعف 
$ الجهاز التنفىس

إجراء تقييمات لحالة 
$ الجهاز التنفىس

 $ وظيفة الجهاز التنفىس
الطبيعية

ام بجدول  % wالتأكد من االلرى
التطعيم المعتاد يشمل ذلك 
23 نوعاً من لقاحات المكورات 

نفلونزا oالرئوية المتكافئة واال

مخطط صدى القلب 
ص أو عند 

$ التشخي ىڡ%
سن 6 سنوات

ىص 
24 شهر كحد أق

 wالفحوصات حىى %$ بںى
سن 10 سنوات، وبعد 

ذلك سنوياً.

 ،$ الدعم العائىل
التقييم/ التدخل 

المبكر للنمو والتعلم 
والسلوك.

االنتباه الحتمال وجود 
$ البلع رس ىڡ%

ع

التخطيط لالنتقال إىل 
خدمات الكبار

مراقبة انحناء العمود الفقري: التدخل بعملية دمج 
$ حاالت محددة الفقرات الخلفية ىڡ%

$ حالة ضبط وضعية  تدخل ممكن لوضع القدم ىڡ%
$ المتحرك. الكرىس

ض لمشاكل الجهاز 
مخاطرة منخفضة للتعر
$ التنافىس

مراقبة التقدم

صغر oالفئات العمرية اال $ ص كما ىڡ%
فح

 $ $ القلب مع التقدم ىڡ% ض لمشاكل ىڡ%
تتطلب زيادة مخاطر التعر

ض.
العمر تدخال حىىw وإن كان بدون أعرا

استخدام تدخالت قصور القلب المعيارية عند حدوث تدهور 
$ الوظيفة. ىڡ%

$ السن مراقبة اكتساب الوزن الطبيعي مع التقدم ىڡ%
تقييم التغذية لزيادة الوزن/ فقدان الوزن

التقييم/ التدخل للتعلم والسلوك والتأقلم
تعزيز االعتماد عىل الذات والتطور االجتماعي

$ السابقة $ التدابرى االستمرار ىڡ%
$ متحرك ومقعد مناسب، والمساعدة  $ كرىس توفرى
� قدر من االعتماد عىل  والتعديالت للسماح بأكرى
نشطة اليومية والوظيفة والمشاركة. oاال $ الذات ىڡ%

.$ ىص
ص التشخي

$ الفح امن مع تفسرى % wض كما هو متوقع بالرى
ص المنتظم لضمان أن مسار المر

الفح

ض وبيان الحاجة إىل التدخل 
ص كل ستة أشهر لوظيفة وقوة الحركة لتحديد مرحلة المر

ينبغي إجراء فح
ثار الجانبية. ويد وإدارة اال�

$ Rدارة المستمرة لنظام السترى ويدات، واال
$ بالسترى

إدارة صحة الجهاز 
? ? العضىل h العصىى

إدارة إعادة التأهيل

إدارة الجهاز العظمي

إدارة الصحة الرئوية

إدارة صحة القلب

ض النفسية
مرا Nإدارة اال

إدارة صحة الجهاز 
الهضمي

? ىص
تشخي

طريقة جاورز
مشية متهادية

$ عىل أصابع  aربما المىس
القدم

يمكنه صعود الساللم

مشية متهادية شاقة بشكل 
ايد % wمرى

فقدان القدرة عىل صعود 
ض عن 

الساللم والنهو
ض.

ر oاال

ربما يكون لديه القدرة عىل 
$ من تلقاء نفسه  aالمىس

ض الوقت
لبع

القدرة عىل البقاء واقفاً
 $ ربما يتطور لديه انحناء ىڡ%

العمود الفقري

طراف  oتصبح وظيفة اال
العلوية والقدرة عىل 
$ الوقوف  االستمرار ىڡ%
ايد. % wمحدودة بشكل مرى
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التشـــخيــــــــص
? مرحلة التشخيص مىىr يشتبه بمرض ضمور العضالت– دوشنالرعاية ىڡ@

O بالتشخيص. من  يطلق عىل السبب المحدد الcي اعتالل طىى�
وري جداً إجراء التشخيص الدقيق عند االشتباه بمرض  Pالرص
ضمور العضالت – دوشن بواسطة طبيبك المعالج. الهدف 
O هذا الوقت هو الحصول عىل تشخيص دقيق  Pمن الرعاية ىڡ
بأرسع وقت ممكن. ومن خالل إجراء تشخيص فوري يمكن أن 
العضالت–  ضمور  مرض  مسار  العائلة   O Pىڡ فرد  كل  يعرف 
عالج  وخيارات  الجينية  االستشارة  تقديم  مع   ، دوشن 
المستمر  والدعم  المناسبة  الرعاية  تقديم  يمكن  مدروسة. 
يجب  المثالية،  الناحية  من  العائلة.  إىل  والتوعية  والتثقيف 
 O إجراء التشخيص بواسطة اختصاىصO أمراض الجهاز العصىى�
العضىلO والقادر عىل تقييم حالة الطفل إكلينيكيا وقادر عىل 
والدعم  المتابعة  صحيح.  بشكل  الفحوصات   Oوتفسرى إجراء 
االcحيان  من   Oكثرى  O Pىڡ متبوعا  يكون  التشخيص  بعد   Oالعائىل

. P Oوراثيںى P Oبدعم من استشاريںى

االشتباه االcول عادة ما ينشأ عىل خلفية واحدة من العالمات 
العائلة   O Pىڡ سوابق  هناك  يكون  ال  عندما   aحىى) التالية  الثالثة 

لال�صابة بمرض ضمور العضالت – دوشن):

O العائلة بأن هنالك  Pوظيفة العضالت: عادة ما يكتشف فرد ىڡ ? مشاكل ىڡ@
العضالت–  ضمور  بمرض  المصابون  االcطفال  يرام.  ما  عىل  ليس  شيئاً 
جيلهم.ويكون   O Pىڡ االcطفال  من   Jأكرى متأخرة  مرحلة   O Pىڡ يمشون  دوشن 
O الركض أو القفز أو صعود  Pعضالت الساق وصعوبة ىڡ O Pلديهم تضخم ىڡ
O عىل أطراف  Jالساللم.هم يقعون بسهولة وربما يكون لديهم ميل للمىس
العالمات  من  واحدة  الكالم.  تأخر  من  أيضاً  يعانون  وربما  أصابعهم 
بعالمة  يعرف  ما  هو   O Pالدوشيىى العضالت  بضمور  لال�صابة  التقليدية 
عىل   “ O Jللمىس” وذراعيه  يديه  يستخدم  أن  الطفل  عىل  حيث  ”جاورز“، 
 O Pجسمه من أجل دفع نفسه للوقوف والنهوض. هذا ناجم عن ضعف ىڡ

P والفخذ( انظر الشكل 2) Oعضالت الوركںى

 O Pىڡ  (CK) العضىل?   @ الكرياتںى? كيناز   @ بروتںى? إفراز  من  عالية  مستويات 
 Oالعضىل P Oكيناز الكرياتںى P aويںى فحص الدم. يستلزم المستوى المرتفع لرى�
O والعظمي لتأكيد  O طب الجهاز العصىى� cاال�حالة العاجلة إىل أخصاىى  (CK)
 P Oكيناز الكرياتںى P Oوتںى تشخيص الحالة.  يتم تشخيص مستويات مرتفعة لرى�
من  عضلية  اعتالالت  من  يعانون  آخرين  أشخاص  لدى    (CK)  Oالعضىل
P العضىلO (CK) ليس  Oكيناز الكرياتںى P Oأنواع أخرى وارتفاع مستويات بروتںى

صابة بمرض ضمور العضالت – دوشن. كافياً وحده لتأكيد اال�

 (AST) سبارتاتNاال @  مستويات مرتفعة من ”أنزيمات الكبد“ ناقلة أمںى?
O فحص الدم. المستويات المرتفعة لهذه  Pىڡ (ALT) @ @ االNالنںى? و ناقلة أمںى?
ضمور  ولكن  الكبد،  بمرض  مرتبطة  تكون  ما  عادة  الدم   O Pىڡ االcنزيمات 
االcنزيمات.  هذه  مستويات  بارتفاع  أيضاً  يتسبب  أن  يمكن  العضالت 
مسبب  دون  االcنزيمات  لهذه  متوقعة   Oغرى بصورة  المرتفعة  المستويات 
 Oالعضىل P Oكيناز الكرياتںى P Oاالشتباه بأن مستوى بروتںى Oآخر من شانها أن تثرى
(CK)   مرتفع أيضاً وعليه ربما يتم االشتباه بتشخيص ضمور العضالت.

ال ينصح بأخذ خزعة من الكبد.

بضمور  المصابون  االcطفال  النطق:  مهارات  تطور  تأخر 
النطق  مهارات  تطور  يتأخر  ما  غالبا   O Pالدوشيىى العضالت 
االcوىل  هي  االcعراض  هذه  تكون  االcحيان  بعض   O Pوىڡ لديهم، 

O يتم مالحظتها (انظر القسم 10). aالىى

3

الشكل -10 2 – عامل جاورز

حقائق هامة لتذكرها:
1.  إجــراء التشــخيص خطــوة هامــة بحيــث يتســىىP لــك 

ولطبيبــك وضــع خطــط لرعايــة طفلــك.

ــالت–  ــور العض ــرض ضم ــخيص م ــب تش ــن للطبي 2. ال يمك
ــم  ــرف بأنزي ــا يع P أو م Oــںى ــاز الكريات ــص كين ــن بفح دوش
P ارتفــاع مســتويات أنزيــم كينــاز  Oإذا تبــںى .(CK) العضــالت
P لــدى الطفــل، ســوف يحتــاج الطبيــب المعالــج  Oالكرياتــںى

. O Jإىل تأكيــد التشــخيص مــن خــالل الفحــص الــوراىى

3. أنــت لســت وحــدك. تواصــل مــع طبيبــك للحصــول عــىل 
إجابــات عــن أســئلة قــد تكــون لديــك واطلــب المشــورة 

. O Jمــن االستشــاري الــوراىى

O هــذا الوقــت يكــون التواصــل مــع مجموعــة دعــم أو  P4. ىڡ
منظمــة منــارصة، مســاعدة ذات أهميــة خاصــة. يمكنــك 
www. العثــور عــىل قائمــة جهــات االتصــال عــىل الرابــط

 treat-nmd.eu/dmdpatientorganisations
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تأكيد تشخيص ضمور العضالت – دوشن
وهو   –  O Jوراىى مرض  هو   O Pالدوشيىى العضالت  ضمور  مرض 
 P Oلجںى  (DNA) النووي  الحمض   O Pىڡ  Oتغرى أو  طفرة  عن   c Jناىس
P ضمور العضالت– دوشن. ينبغي  Oأو جںى P Oوفںى aيسمى الدسرى
O يكون عادة بأخذ  Jتأكيد التشخيص بواسطة إجراء فحص وراىى
O بعض االcحيان يتم إجراء فحوصات  Pعينة من الدم، ولكن ىڡ
الفحص  حول  االcساسية  المعلومات  من  بعض  أيضاً.  أخرى 

O المربع 1. Pواردة ىڡ O Jالوراىى

3) فحوصات أخرى
O (فحوصات  O كانت تعرف بتخطيط كهربية العضالت (EMG)  ودراسات التوصيل العصىى� aكانت الفحوصات الىى ، O Pالماىص O Pىڡ
 Oطباء عىل أن هذه الفحوصات غرىcعصاب والعضالت. يوافق االcاال O Pبرة) جزءاً تقليدياً من تقييم حالة الطفل بوجود اعتالل ىڡ اال�

ورية لتقييم حالة اال�صابة بضمور العضالت – دوشن. Pمناسبة أو رص

الفحوصات
? B1) الفحص الوراىى

تشخيص  تأكيد  وإن تم   aحىى وري دائماً  Pرص O Jالوراىى الفحص 
ضمور العضالت – دوشن بواسطة أخذ خزعة من العضالت. 
االcنواع المختلفة من الفحوصات الوراثية قادرة عىل تقديم 
النووي  الحمض   O Pىڡ  Oالتغرى حول  ومفصلة  محددة  معلومات 
O للتشخيص أمر  Jأو الطفرة الجينية. الحصول عىل تأكيد وراىى
هام لعدة أسباب. فهو يساعد عىل تأكيد فيما إذا كان الطفل 
كلينيكية الخاصة بالطفرة الجينية  مؤهالً لعدد من التجارب اال�
O اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشخيص  Pوسوف يساعد العائلة ىڡ

O المستقبل. Pقبل الوالدة والحمل ىڡ

 P Oجںى O Pالحمض النووي بدقة ىڡ O Pىڡ Oعند معرفة الطفرة أو التغرى
لفحص  للخضوع  لالcمهات  فرص  هناك  يكون   ، P Oوفںى aالدسرى
P أم ال. هذه  Oلمعرفة فيما إذا كانت تحمل ذلك الجںى O Pجيىى
المعلومات من شأنها أن تكون هامة الcفراد العائلة االxخرين 
ناث من طرف االcم (االcخوات، البنات، الخاالت، بنات  من اال�

P أيضاً. Oالخاالت) لمعرفة فيما إذا كانوا يحمل هذا الجںى

O من شأنه أن  Pواال�حالة إىل االستشاري الجيىى O Pالفحص الجيىى
O فهم نتائج الفحص والتأثرىO المحتمل عىل  Pيساعد العائلة ىڡ

أفراد عائلتهم (انظر المربع ١).

2) تحليل الخزعة العضلية

العضلية  للخزعة  تحليل  بإجراء  المعالج  طبيبك   Oيوىص ربما 
 O P(أخذ عينة بسيطة من العضلة للتحليل). الطفرة الجينية ىڡ
O بأن الجسم غرىO قادر  Pتعىى O Pمرض ضمور العضالت الدوشيىى

كمية  إفراز  عىل  قادر   Oغرى أو   ، P Oوفںى aالدسرى  P Oبروتںى إفراز  عىل 
 Oتوفرى يمكنها  العضلية  الخزعة  عىل  الفحوصات  منه.  كافية 
O الخاليا العضلية  Pالحالية ىڡ P Oوفںى aمعلومات حول كمية الدسرى

(انظر الشكل ٣).

فحص  بواسطة  التشخيص  عىل  تأكيد  هناك  كان  حال   O Pىڡ
، ربما ال يكون هناك حاجة لتحليل خزعة عضلية. مع  O Pجيىى
مرض  تشخيص  إجراء  يتم  ربما  المراكز،  بعض   O Pىڡ ذلك، 
عضلية.  خزعة  تحليل  بواسطة  دوشن   – العضالت  ضمور 
صابة بمرض ضمور  O بعد تشخيص الخزعة باال� Pالفحص الجيىى
O تحديد التغرىO المحدد  Pال يزال أساسياً ىڡ O Pالعضالت الدوشيىى
O الحمض النووي أو الطفرة الجينية المسببة لمرض ضمور  Pىڡ

العضالت– دوشن.

عىل  عادة  إجراؤها  يتم   O aالىى الفحوصات  من  نوعان  هناك 
و  المناعية  السيتولوجية  فحص  وهما  العضلية.  الخزعة 
هذه  إجراء  يتم   . P Oوفںى aللدسرى المناعي  التبقع  فحص 
 ، P Oوفںى aالدسرى وجود  عدم  أو   وجود  من  للتأكد  الفحوصات 
عن  دوشن   – العضالت  ضمور   P Oتميرى  O Pىڡ تساعد  أن  ويمكن 

شكل أخف من الحالة.

الشـــكل 3

املــــربع 1

خزعة عضلية، إىل اليسار: عضلة عادية تظهر 
: عضلة مصابة  P Oلياف، إىل اليمںىcحول اال P Oوفںى aالدسرى

. P Oوفںى aبالضمور مع عدم وجود دسرى

? مهما لماذا يعترىh التأكيد الجيىى@
: @ االستشارة الجينية وفحص حامل الجںى?

لضمور  المسببة  الجينية  الطفرة  االcحيان  بعض   O Pىڡ  •
وهذه  الطفل.  لدى  مصادفة  تحدث  دوشن  العضالت – 
نقلها  يتم  أخرى،  حاالت   O Pىڡ عفوية.  طفرة  تعترى�  الطفرة 

بواسطة أم الطفل.

الحالة  هذه   O Pىڡ االم،  لدى  طفرة  هناك  كان  إذا   •
إىل  الجينية  الطفرة  تنقل  أن  ويمكن  تسمي»حامل»، 
طفلها. االcوالد الذين تنقل لهم الطفرة الجينية يصابون 
تكون  ناث  اال� أن   P Oحںى  O Pىڡ  ، دوشن   – العضالت  بضمور 
P بأن لديها  Oم لفحص وتبںىcحاملة للطفرة. إذا خضعت اال
الطفرة، يمكنها اتخاذ قرار مدروس ومستنرىO حول الحمل 
الخاالت،  (االcخوات،  ناث  اال� من  وقريباتها  المستقبل،   O Pىڡ
البنات) هن االcخريات يمكن أن يخضعن للفحص لمعرفة 
بضمور  مصاب  ولد  إنجاب  لخطر  عرضة  كن  إذا  فيما 

العضالت – دوشن.

•  حىىa عندما تكون االcم غرىO حاملة للطفرة، هناك مخاطرة 
أن  يمكن  الطفرة  الcن  المستقبل   O Pىڡ الحمل  عىل  طفيفة 
الحالة  هذه  البويضات.  خاليا  أو  بويضاتها   O Pىڡ تحدث 

تسمى «تزيق الغدة التناسية».

•  الحاملة للمرض أيضا عرضة لخطر طفيف بتطور ضعف 
O مرحلة متأخرة من الحياة.  Pالساق ىڡ O Pالقلب أو ضعف ىڡ O Pىڡ
المخاطر  تحديد   O Pىڡ تساعد  للمرض  الحملة  حالة  معرفة 

وبالتاىلO يمكن للمرأة الحصول عىل مشورة مناسبة.

•  عليك التواصل مع استشاري جينات قادر عىل توضيح كل 
. هذه االcمور لك بتفصيل أكرى�

االNهلية للتجارب الرسيرية:
هناك عدد من التجارب الرسيرية يتم إجراؤها عىل ضمور 
من  معينة  أنواع  منها  الهدف  يكون  دوشن   – العضالت 
وري لفهم فيما إذا كان الولد  Pرص O Pالطفرات. الفحص الجيىى
 O Pىڡ االcطباء  لمساعدة  التجارب.  هذه   O Pىڡ للمشاركة  مؤهالً 
. Pسجل المرىص O Pعليك التسجيل ىڡ ، P Oوالد المؤهلںىcمعرفة اال

السؤال االcكرىJ أهمية الذي عليك الحصول عىل إجابة له هو 
للمعاير  وفقاً  كان  المنفذ   O Pالجيىى الفحص  كان  إذا  فيما 
O حال لم  Pالمقبولة حالياً، بما يسمح بتحديد الطفرة بدقة. ىڡ
الcجراء  حاجة  هناك  يكون  ربما  عندها  كذلك،  االcمر  يكن 
فحص آخر. عليك مناقشة ذلك مع طبيبك المعالج. هناك 
من  واحد   O Pىڡ للتسجيل  بدقة  الطفرة  نوع  معرفة  إىل  حاجة 
عىل  العثور  يمكنك  دوشن.  العضالت–  ضمور  سجالت 
ومدة  إجراؤها  يمكن   O aالىى الفحوصات  أنواع  حول  تفاصيل 
الوثيقة   O Pىڡ للطفرة  النهائية  التفاصيل  تحديد   O Pىڡ فعاليتها 

الرئيسية.

جميع السجالت الوطنية لمرىصP ضمور العضالت– دوشن 
O مختلف أنحاء العالم مدرجة عىل الرابط: Pىڡ
.www.treat-nmd.eu/patientregistries

O لمزيد من التفاصيل Pوىى aلكرى الرجاء زيارة الموقع اال�

ضمور العضالت– دوشنعادي
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طبيب  لدي  منتظمة  لفحوصات  ولدك  يخضع  أن  يجب 
إذا  فيما  ولفهم  االcمور   Oسرى مراقبة   O Pىڡ ة  خرى� لديه  متخصص 
ء غرىO طبيعي ربما يتدخل فحصا وتقييماً  O Jكان هناك أي ىس
عالجات  أي  حول  قرارات  اتخاذ  أجل  من  مهم  هذا  إضافياً. 
مشكالت  بأي  والتنبوء  تماماً  المناسب  الوقت   O Pىڡ جديدة 
مراجعة  المستحسن  من  ممكن.  قدر  بأقىص  منها  والوقاية 
O متخصص  cياىى P Oولدك للطبيب كل 6 أشهر، وطبيب عالج فرى

O عالج وظيفي كل 4 أشهر تقريباً إذا أمكن. cو/ أو أخصاىى

العيادات  مختلف   O Pىڡ المستخدمة  الفحوصات  تختلف  ربما 
P بضمور العضالت– دوشن.  Oفراد المصابںىcلمتابعة حاالت اال
االcمر االcكرىJ أهمية هو أن يكون هناك مراجعة منتظمة بحيث 
التقييم  هذا  صحيحة.  بصورة  التدخالت  مراقبة  يمكن 
 O Pىڡ تساعد  فحوصات  يتضمن  أن  شأنه  من  للحالة  المنتظم 

بيان كيفية تطور الحالة، يشمل ذلك:

القوة: يمكن قياس القوة بعدد من الطرق المختلفة لمعرفة  
معينة  مفاصل   O Pىڡ توليدها  يمكن   O aالىى القوة  كانت  إذا  فيما 

. Oتتغرى

نطاق حركة المفاصل: يتم إجراء هذا الفحص لمراقبة فيما 
والمساعدة   المفصل  لشد  ظهور  أو  تقلصات  هناك  كان  إذا 
. O ستكون ذات فائدة أكرى� aتحديد التمددات والتدخالت الىى O Pىڡ

الفحوصات المحددة بالوقت: العديد من االcنشطة المحددة 
O العيادات مثل وقت النهوض عن االcرض،  Pبالوقت الروتينية ىڡ
O لمسافة معينة، ووقت صعود عدة درجات من  Jووقت المىس
السلم. هذا يعطي معلومات هامة حول مدى تغرىO الحالة 

ومدى االستجابة للعالج.

المقاييس  من   Oكبرى عدد  هناك  الحركة:  وظيفة  مقاييس 

وهناك  أخرى  طبية  حاالت   O Pىڡ وديات  Oالسترى استخدام  يتم 
O استخدامها عىل مستوى العالم. ال شك  Pة ىڡ الكثرىO من الخرى�
بضمور   P Oالمصابںى االcطفال  من  العديد  تفيد  أن  يمكن  بأنها 
العضالت– دوشن ولكن هذه المنفعة بحاجة إىل موازنتها مع 
استخدام  الممكنة.  الجانبية  عراض  لال� استباقية  إدارات 
العضالت–  ضمور  مرض   O Pىڡ االcهمية  بالغ  أمر  ويدات  Oالسترى
وقت   O Pىڡ العائالت  جميع  مع  ذلك  مناقشة  ويجب  دوشن، 

مبكر.

االNساسيات
أو  الجلوكوكورتيكويدز  أيضاً  (وتسمي  ويدات  Oالسترى  •
المعروف  الوحيد  العقار  هي  ية)  Jالقرس ويدات  Oالسترى
O مرض  Pقوة العضلة ووظيفة الحركة ىڡ O Pبطاء الضمور ىڡ ال�
استخدام  من  الهدف  .إن  دوشن   – العضالت  ضمور 
O باالعتماد عىل  Jويد هو مساعدة الطفل عىل المىس Oالسترى
والحقاً   Jأكرى معززة  بمشاركة  والسماح  أطول  ة  aلفرى نفسه 
والعظام.  والقلب  التنفس  مشاكل  حدة  من  التحفيف 
يمكنها أيضا التخفيف من مخاطرة الجنف (انحناء العمود 

الفقري).
ويد تحتاج إىل أن تكون  Oثار الجانبية للسترىxالوقاية وإدارة اال  •
 O Pمرحلة مبكرة ىڡ O Pاستباقية وتنبؤية. يجب القيام بالتدخل ىڡ
حدتها.  اشتداد  عدم  وضمان  مشاكل  أي  لمنع  محاولة 
ويد وهي  Oثار الجانبية المرتبطة باستخدام السترىxتختلف اال

O الجدول 1. Pمدرجة ىڡ
ويدات بدء وإيقاف استخدام السترى?

ويد هو عندما  Oمثل للبدء باستخدام عالج السترىcالوقت اال  •
تتوقف  عندما   - الهضبة“  O ”مرحلة  Pىڡ الحركة  وظيفة  تكون 

مجال   O Pىڡ الراهن  الوقت   O Pىڡ يجري  البحث  من   Oالكثرى هناك 
هذه   O Pىڡ دوشن.   – العضالت  ضمور  لمرض  جديدة   Oعقاقرى
اء وحدهم فقط من يقدمون التوصيات عندما  الوثيقة الخرى�
O عىل وجود عالج. هذه التوصيات من  Pيكون هناك دليل كاىڡ
O المستقبل عندما يتوفر أي دليل جديد (  Pىڡ Oشأنها أن تتغرى
التوجيهات  مراجعة  سيتم  كلينيكية).  اال� التجارب  نتائج  مثال 

رشادات عندما تتوفر نتائج جديدة. واال�

عىل الرغم من التوقعات بتوفر مجموعة واسعة من خيارات 
الcعراض  الوحيد  العقار  عالج   ، Oالحاىل الوقت   O Pىڡ العالج، 
الذي  دوشن  العضالت–  ضمور  لمرض  والعظام  العضالت 

4

? ينبغي إجراؤها ولماذا rما هي الفحوصات الىى

ويد – توجيه خطوة بخطوة عالج السترى?

العالج بالعقاقرى? الNعراض العضالت

O استخدام نفس  Pالمختلفة، ولكن عيادتك عليها بشكل روتيىى
هناك  يكون  ربما  منتظمة.  بطريقة  الحالة  لمراقبة  المقياس 

O أوقات مختلفة. Pحاجة إىل مقاييس مختلفة ىڡ

كان  إذا  عما  بالكشف  يسمح  هذا  اليومية:  الحياة  أنشطة 
O االعتماد عىل  Pهناك حاجة إىل مساعدة إضافية للمساعدة ىڡ

الذات.

حقائق هامة لتذكرها:
، فــإن عضالتــه ســوف  P Oوفںى aن طفلــك ليــس لديــه دســرىcال  .1

تبــدأ بالضعــف تدريجيــاً.

بعــض االcنــواع مــن التماريــن والشــعور بالتعــب يمكــن أن   .2
O العضــالت. Pتــؤدي إىل تدهــور أكــرى� ىڡ

العضــالت  ضعــف  تطــور  المعالــج  الطبيــب  يفهــم   .3
للخطــوة  االســتعداد   O Pىڡ طفلــك  يســاعد  أن  ويمكنــه 

التاليــة.

وري للطبيــب المعالــج أن يعــرف كيــف تعمــل  Pمــن الــرص  .4
عضــالت طفلــك لــىكO يتســىىP لــه البــدء بالعــالج المناســب 

O أقــرب وقــت ممكــن. Pىڡ

حقائق هامة لتذكرها:
ويدات هــي العقــار الوحيــد المعــروف للمســاعدة  Oالســترى  .1

O إبطــاء ضعــف العضــالت. Pىڡ

أخــرى� االcطبــاء دائمــاً ومــزودي الرعايــة الصحيــة االxخريــن   .2
ويدات. هنــاك أهميــة خاصــة  Oبــأن طفلــك يتنــاول الســترى
إذا كان طفلــك يخضــع لجراحــة أو تعــرض لعــدوى أو 
ــة. ــاز المناع ــا تثبيــط جه ويدات يمكنه Oن الســترىcــة ال إصاب

ويدات  Oيجــب أن ال يتوقــف طفلــك عــن تنــاول الســترى  .3
بشــكل مفاجــئ.

يجــب القيــام بمراجعــات منتظمــة لطفلــك لــدي طبيــب   .4
ويدات. ســوف يقــوم  Oإدارة الســترى O Pيكــون لديــه مهــارة ىڡ
الطبيــب بتوضيــح االxثــار الجانبيــة الممكنــة وإخبــارك إن 
كان طفلــك معرضــاً لخطــر تتطــور هــذه االxثــار الجانبيــة.

تبدأ  لم  ولكنها  التطور،  عن  الحركية  الطفل  مهارات 
O سن 4-6  Pحيان ىڡcبعض اال O Pبالتدهور بعد. هذا يحدث ىڡ
االcطفال  لدى  ويدات  Oبالسترى البدء  يستحسن  ال  سنوات. 
الذين ال زالوا يكتسبون مهارات الحركة، وال سيما إذا كان 

. P Oما دون سن  سنتںى
بها  الموىص   Oالمحىل التطعيمات  جدول  يكون  أن  يجب    •
المناعة  وتشمل  ويد،  Oالسترى بعالج  البدء  قبل  كامالً 

O (الحماق) cللجديري الماىى
ويد لالcوالد/ الفتيان الذين لم يعودوا  Oالبدء بعالج السترى  •
O بشكل مستقل هي مسألة قرار فردي  Jقادرين عىل المىس
 P Oخذ بعںىcوتحتاج إىل مناقشتها مع الطبيب المعالج، مع اال
بالنسبة  مسبقاً.  الموجودة  المخاطرة  عوامل  آثار  االعتبار 
ويدات عندما كانوا  Oطفال الذين كانوا يستخدمون السترىcلال
اء باالستمرار  ، ينصح العديد من الخرى� O Jقادرين عىل المىس
. الهدف من ذلك  O Jالعالج بعد فقدان القدرة عىل المىس O Pىڡ
O هو لحفاظ عىل قوة  Jالقادرين عىل المىس Oشخاص غرىcلال
تدهور   Oوتأخرى الجنف،  تطور  وإبطاء  العلوية،  االcطراف 

وظيفة الجهاز التنفىسO والقلب.

O للقدرة عىل التوصية به هو  Pاء عىل وجود دليل كاىڡ اتفق الخرى�
 O Pىڡ بالتفصيل  ويدات  Oالسترى مناقشة  سيتم  ويد.  Oالسترى عالج 
هذا القسم. عالجات بالعقاقرىO الcعراض أخرى للمرض، مثل 

O جزء الحق. Pمشاكل القلب، سيتم مناقشته ىڡ
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O رعاية ضمور  Pة ىڡ Oيحتمل أن تكون محرى O aمور الىىcواحدة من اال
العضالت – دوشن هو أن مختلف االcطباء ومختلف العيادات 
O بأنك سوف  Pويدات، وهذا يعىى Oيصفون أنظمة مختلفة للسترى
المختلفة.  واالcنظمة  العقارات  مختلف  حول  معلومات  تجد 
الستخدام  واضح  مسار  رسم  التوجيهات  هذه  حاولت 
ويدات بصورة فعالة وآمنة بناء عىل تقييمات منتظمة  Oالسترى

للوظيفة واالxثار الجانبية (انظر المربع 2).

النوعان  هما  الدفالزاكورت  و  ولون)  P Oيدنرى (الرى� ون  P Oيدنرى الرى�  •
ضمور   O Pىڡ المستخدمة  ويدات  Oالسترى من  الرئيسيان 
ال  مماثلة.  بصورة  تعمل  بأنها  ويعتقد  دوشن.  العضالت– 
نوع منهما أفضل بشكل واضح. التجارب المخطط لها لهذه 
بشكل  فهمما  عىل  تساعدنا  أن  شانها  ومن  مهمة   Oالعقاقرى

O المستقبل. Pأفضل ىڡ

ويد االNنظمة المختلفة للسترى?
 O Pويد عىل التوفر ىڡ Oيعتمد الخيار استخدام أي نوع من السترى  •
دولة معينة، وتكلفته بالنسبة للعائلة، وطريقة تناول العقار، 
 Oغرى أنه  Pة  Oمرى لديه  ون  P Oيدنرى الرى� المتوقعة.  الجانبية  واالxثار 
ربما  الدفالزاكورت  سائلة.  وتركيبة  أقرص   O Pىڡ ومتوفر  مكلف 
ون لدى بعض االcفراد الcنه ربما  P Oيدنرى يكون مفضالً عىل الرى�

يكون أقل خطراً بقليل عىل زيادة الوزن.

لدى  مفضالً  كان  ويد  Oللسترى اليومي  باالستخدام  البدء   •
من  البيانات   Oتغرى أن  يمكن  البديلة.  االcنظمة  عىل  اء  الخرى�

O هذه التوصيات. Pالدراسات المستمرة والمستقبلية ىڡ

املــــربع 2
ويدات الجرعات الخاصة بالبدء واالستمرار بالسترى?

ملغ/كلغم/  ٠٫٧٥ هي  ون  P Oيدنرى للرى� بها  الموىص  الجرعة   •
وتعطي  ملغ/كلغم/اليوم،   ٠٫٩ والدفالزوكورت  اليوم، 
O بعض االcطفال من آثار جانبية سلوكية ال  Pصباحاً. قد يعاىى
O المزاج) لبضعة  Pة طويلة (فرط الحركة، تقلبات ىڡ aتدوم فرى
االcطفال،  لهؤالء  بالنسبة  الدواء.  تناول  بعد  ساعات 
من حدة هذه  O المساء ربما يخفف قليالً  Pتقديم الدواء ىڡ

الصعوبات.

الجرعة  زيادة  يتم   ، O Jالمىس عىل  القادرين  لالcفراد  بالنسبة   •
بصورة شائعة مع نمو الطفل حىىa يصل وزنه إىل ٤٠ كلغم 
بما  ون تكون تقريباً  P Oيدنرى تقريباً. الجرعة القصوى من الرى�
ملغ/   ٣٦ والدفالزوكورت   اليوم،  ملغ/   ٣٠ يتجاوز  ال 

اليوم.

الذين   O Jالمىس عىل  القادرين   Oغرى المراهقون  االcطفال   •
ويد عادة ما يكون  Oة طويلة عىل عالج السترى aيستمرون فرى
حسب  ون  P Oيدنرى الرى� وجرعة  كلغم   ٤٠ فوق  وزنهم 
الكيلوغرام عادة ما يسمح بتخفيضها إىل نطاق ٠٫٣ إىل ٠٫٦ 
من  أقل  الجرعة  هذه  أن   P Oحںى  O Pىڡ اليوم.  ملغ/كلغم/ 
السقف المسموح به تقريباً عند ٣٠ ملغ، إال ان ذلك يدل 

عىل تحقيق فوائد ملموسة.

عىل  ويدات  Oالسترى جرعة   O Pىڡ االستمرار   O Pىڡ القرار  يعتمد   •
يجابية  اال� االستجابة  ومدى  النمو   P Oبںى توازن  وجود 
دراسة  يجب  لذلك  الجانبية.  االxثار  وعبء  ويدات  Oللسترى
نتائج  عىل  بناء  للعيادة  زيارة  كل   O Pىڡ فيه  والنظر  القرار 
االxثار  كانت  إذا  وفيما  إجراؤها  يتم   O aالىى الفحوصات 
بالنسبة  تحملها.  أو  إدارتها  يمكن  ال  مشكلة  الجانبية 

من  نسبياً  منخفضة  جرعة  بتناولون  الذين  لالcطفال 
الجسم  وزن  حسب  االcولية  الجرعة  من  (أقل  ويدات  Oالسترى
من  وظيفيا،  تراجعاً  يظهرون  بدؤوا  والذين  بالكيلوغرام) 
جرعة  زيادة  .يتم  وظيفي“  ”إنقاذ   O Pىڡ النظر  وري  Pالرص
ويدات إىل المستوى المستهدف ثم يجري إعادة تقييم  Oالسترى

O شهرين إىل ثالثة أشهر تقريباً. Pحالة الفرد لتقييم الفائدة ىڡ

ويد االcمثل إذا بدأت لدى  Oال يوجد أي إجماع حول جرعة السترى  •
مدى  معروف   Oغرى أنه  كما   . O Jالمىس عىل  قادرين   Oغرى أفراد 
O الوقاية من انحناء العمود الفقري أو  Pويد ىڡ Oفعالية عالج السترى
الحالة.  هذه   O Pىڡ  Oالتنفىس والجهاز  القلب  وظيفة  استقرار 

تستدعي هذه المسألة مزيداً من الدراسة.
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املــــربع 4
عقاقرى? أخرى ومكمالت غذائية

االcخرى   Oالعقاقرى من  مجموعة  بدراسة  االcطباء  قام 
O بعض الحاالت  Pشاع استخدامها ىڡ O aوالمكمالت الغذائية الىى
لعالج ضمور العضالت– دوشن. لقد قاموا بدراسة بيانات 
منشورة حول هذه المواضيع للنظر فيما إذا كان هناك دليل 
O عىل سالمتها وفعاليتها لىكO يكونوا قادرين عىل تقديم  Pكاىڡ

توصيات.

: Oاء مايىل استنتج الخرى�

، ال يوىص به. O cويد ابتناىى Oوكساندرولون، سترىcاستخدام اال •

O استخدام البوتوكس  Pلم تجري أي دراسة حول السالمة ىڡ •
بضمور   P Oالمصابںى لدي  التقلصات  من  الوقاية  أو  للعالج 

العضالت – دوشن وغرىO مستحسنة.

. لم تظهر  P Oال يوجد تأييد لالستخدام المنتظم للكرياتںى  •
O مرض ضمور  Pىڡ P Oاتںى Oتجربة عشوائية خاضعة للتحكم للكرى

العضالت– دوشن فائدة واضحة. إذا كان الشخص يتناول 
وري  Pالرص من  الكىل،   O Pىڡ مشاكل  وجود   P Oوتبںى  P Oالكرياتںى

. O cالتوقف عن تناول هذا المكمل الغذاىى

O هذا الوقت حول مكمالت  Pال يمكن تقديم أي توصيات ىڡ  •
O عالج  Pحيان ىڡcبعض اال O Pأخرى تستخدم ىڡ Oأخرى أو عقاقرى
ضمور العضالت– دوشن ، يشمل ذلك االcنزيم المساعد 
 ، P Oالجلوتامںى) االcمينية  االcحماض   ، P Oالكارنيتںى  ،Q١٠
(زيت  االcكسدة  مضادات  االلتهاب/  مضادات   ،( P Oرجنںىxاال
 ، Pخرصcاال الشاي  مستخلص   ،E  P Oفيتامںى السمك، 
أو  عشبية  مستخلصات  تشمل  ها  Oوغرى  P Oالبنتوكسيفيلںى
 O Pىڡ O Pطباء بأنه لم يكن هناك دليل و كاىڡcنباتية. استنتج اال

المؤلفات المنشورة.

اء بأن هذا المجال يحتاج إىل مزيد من الدراسة  اتفق الخرى�  •
تنمي  أنشطة    O Pىڡ االcرس  من  الفاعلة  المشاركة  والبحث. 
والتجارب   Pالمرىص سجالت  مثل  المعرفة،  من  مزيداً 

كلينيكية، أمور نشجع عليها. اال�

املــــربع 3
ويد إدارة دواء السترى?

 O Pح ىڡ aتخفيض الجرعة بما يقارب ٤/١ إىل ٣/١ أمر مقرى •
يمكن  ال  أو  تحتمل  ال  جانبية  أعراض  حدوث  حال 
إدارتها، مع إعادة تقييم للحالة باالتصال بالهاتف أو 
عىل  السيطرة  لتقييم  واحد  شهر   O Pىڡ العيادة  زيارة 

االxثار الجانبية.

آثار  عىل  اليومي  الجرعات  تناول  جدول  أسفر  إذا   •
ال  محتملة   Oغرى أو  و/  معها  التعامل  يمكن  ال  جانبية 
االcنسب  من  عندها  الجرعة،  تخفيض  عند  تتحسن 

التغيرىO إىل نظام بديل.

ويد حىىa وإن كانت  Oال يجب التوقف عن عالج السترى •
تطاق  ال  أو  و/  دارة  لال� قابلة   Oغرى الجانبية  االcعراض 
حىىa تخفيض جرعة واحدة عىل االcقل أو االنتقال إىل 
االcفراد  عىل  تنطبق  التوصيات  هذه  بديل.  نظام 
O عىل  Jالقادرين عىل المىس Oوغرى O Jالقادرين عىل المىس

حد سواء.

O حال ثبت أن أي تعديالت عىل أنظمة جرعات /أو  Pىڡ •
O جعل أي أعراض  Pفعالة ىڡ Oويد كانت غرى Oجدول السترى
 ، O Pدارة أو يمكن تحملها بشكل كاىڡ ة قابلة لال� Oجانبية كبرى
عالج  تناول  عن  التوقف  وري  Pالرص من  عندها 
بصورة  اتخاذها  ينبغي  القرارات  هذه  ويد.  Oالسترى
عدم  يجب  والعائلة.  الطفل  مع  اكة  Jبالرس فردية 

ويدات بصورة مفاجئة. Oالتوقف عن تناول السترى

أمر  ويد  Oبالسترى المتعلقة  الجانبية  لالxثار  الحريصة  دارة  اال�
ويد طويل االcجل.  Oعالج سترى O Pهمية عند بدء الطفل ىڡcبالغ اال
ة  P Oالركرى هو   Oالحاىل الوقت   O Pىڡ ويد  Oالسترى عالج  أن   P Oحںى  O Pىڡ
االcساسية للعالج باالcدوية لمرض ضمور العضالت– دوشن ، 
أو  الطبيب  بواسطة   O Pعرىص بشكل  وتناوله  وصفه  يجب  وال 
ة  خرى� يحملون  أطباء  بواسطة  فقط  وصفه  ويجب  االcرسة، 

مناسبة.

اء عىل  O اتفق الخرى� aويدات هي العقارات الوحيدة الىى Oالسترى
 Oالعقاقرى من  بعض  أن  من  الرغم  عىل  بها.  التوصية  إمكانية 
O المربع 4 مستخدمة عىل نطاق واسع، إال أنها ال  Pالمذكورة ىڡ
المكمالت  هذه  كان  إذا  فيما  للقول  واضح  دليل  يوجد 
مناقشة  وري  Pالرص من  ال.  أم  ونافعة  جدوى  ذات  الغذائية 
O إضافة أي  Pك ىڡ Oدوية مع طبيبك المعالج قبل تفكرىcجميع اال

دواء أو التوقف عن تناول أي دواء.

? الصفحة التالية) االNعراض الجانبية  يلخص الجدول 1 (ىڡ@
إىل  إضافة  مراقبتها  يجب   ? rالىى ويدات  للسترى? الرئيسية 
أخذها  يجب   O aالىى العوامل  المفيدة.  يجابية  اال� التدخالت 
O تناول الجرعة أو زيادة الجرعة  Pاالستمرار ىڡ O Pاالعتبار ىڡ P Oبعںى
هي االستجابة للعالج، والوزن والنمو، وفيما إذا كان هناك 

أعراض جانبية وموجودة وقابلية التعامل معها وإدارتها.

ويد واال�ثار الجانبية إدارة السترى?
(المربعات  3 و 4  والجدول 1)



2021

من  مرتفعة  جرعات  لتناول  طويلة  ة  aفرى تدوم   O aوالىى االcطفال  نمو  عىل  شيوعا    Jكرىcاال الجانبية  االxثار  من  بعض  الجدول  هذا   O Pىڡ مدرج 
O نجاح إدارة عالج  Pساس ىڡcويدات. يكمن اال Oيسجلون استجابات مختلفة للسترى P Oشخاص المختلفںىcوري معرفة أن اال Pويد. من الرص Oالسترى
وري  Pويد أمر رص Oمكان. تخفيض جرعة السترى O الوعي باالxثار الجانبية المحتملة والعمل لمنعها أو التخفيف من حدتها عند اال� Pويد ىڡ Oالسترى
وري القيام بتخفيض آخر عىل الجرعة  Pحال عدم نجاح ذلك، عندها من الرص O Pدارة أو ال تطاق. ىڡ إذا كانت االcعراض الجانبية غرىO قابلة لال�

أو االنتقال إىل نظام جرعات جديد قبل التخىلO عن العالج تماماً.

الجــــدول 3
ويد: المراقبة والتدخالت الموىص بها اال�ثار الجانبية للسترى?

ويد المالحظات والمراقبة اال�ثار الجانبية للسترى$
الموىص بها

جوانب لدراستها ومناقشتها مع 
طبيبك المعالج

عامة وتجميلية
زيادة الوزن

السمنة

ينبغي تقديم استشارة تغذية لجميع 
العائالت قبل البدء بنظام 

ويد. يجب تنبيههم إىل أن  Oالسترى
ويدات تزيد الشهية. Oالسترى

وري أن يكون تناول العائلة  Pمن الرص
برمتها للطعام معقوالً من أجل تفادي 
O الوزن. طلب المشورة  Pزيادة مفرطة ىڡ

لجميع أفراد العائلة فيما يتعلق بالنظام 
O والتغذية. cالغذاىى

مظاهر كوشينغ (”وجه 
القمر“)

 P Oالوجه والوجنتںى O Pامتالء ىڡ
يصبح أكرىJ وضوحاً مع مرور 

الوقت.

 O cالمراقبة الحريصة للنظام الغذاىى
والحد من تناول السكر والملح من شانه 
O اكتساب الوزن  Pالتحكم ىڡ O Pأن يساعد ىڡ

وربما يخفف من مظاهر كوشينغ.

النمو الزائد للشعر عىل 
الجسم (الشعرانية)

O عادة ال يكون  شديداً فحص رسيري. هذا التأثرىO الجانىى�
O الدواء. Pاً ىڡ Oلذلك ال يستدعي تغيرى

حب الشباب، السعفية، 
الثأليل

تكون واضحة أكرىJ لدى 
. P Oالمراهقںى

استخدام عالجات محددة (وصفة طبية 
O تغيرىO نظام  Pموضعية) وال تترسع ىڡ

ويد ما لم يكن هناك اضطراب  Oالسترى
عاطفي.

مراقبة الطول كل 6 شهور عىل االcقل تأخر النمو
كجزء من الرعاية العامة ( يميل الطول إىل 

O ضمور العضالت –  Pاً ىڡ Oأن يكون قصرى
ويد). Oدون عالج السترى aدوشن حىى

استفرس فيما إذا كان ولدك قلقاً بشأن 
طبيعة القرص لديه. إن كان كذلك، عليك 

مناقشة ذلك مع طبيبك المعالج فيما 
إذا كان بحاجة إىل فحص الغدد الصماء.

ويد جوانب لتفكر بها ومناقشتها مع طبيبك المالحظات والمراقبة الموىص بهااال�ثار الجانبية للسترى$
المعالج

مراقبة التطور والنمو.تأخر البلوغ 

تحديد أي سوابق عائلية لتأخر 
. Oالنضج الجنىس

P النقاش حول موضوع النضوج  Oتحفرى
. استفرس فيما إذا كان لدى ولدك  Oالجنىس
مخاوف بشأن أي تأخر. ناقش مع طبيبك 

موضوع إجراء تقييم وفحص للغدد الصماء 
إذا كان لديك أو لدى طفلك أي مخاوف.

ات سلوكية سلبية Oتغرى
(هناك الكثرىO من 

المعلومات حول السلوك 
O القسم 10 من هذه  Pىڡ

التوصيات)

O المزاج   Pتحديد أي مشاكل أساسية ىڡ
والطباع واضطراب نقص االنتباه 
وفرط النشاط (ADHD) .االنتباه 

O عادة ما تتدهور بشكل  aللمشاكل الىى
O االcسابيع الستة االcوىل من  Pمؤقت ىڡ

ويد. Oتناول عالج السترى

النظر فيما إذا كانت المشاكل االcساسية 
ويد،  Oبحاجة إىل عالج قبل البدء بعالج السترى
عىل سبيل المثال، استشارات حول اضطراب 

نقص االنتباه وفرط النشاط (ADHD)  أو 
وصفة طبية. يمكن أن يساعد تغيرىO وقت 
ويد إىل وقت متأخر من  Oتناول عالج السترى
اليوم – ناقش ذلك مع طبيبك المعالج، 
والذي بدوره أيضا سيقوم بدراسة إحالة 

صحية سلوكية.

تثبيط المناعة/ الغدة 
الكظرية

االنتباه لخطر االلتهابات الحادة 
والحاجة إىل معالجة االلتهابات 

الخفيفة عىل الفور.

 O Pىڡ P Oطباء والعاملںىcأخرى� جميع اال
مجال الطب بأن الطفل يتناول 

ويدات، واحمل بطاقة تنبيه  Oسترى
ويد. Oسترى

احرص عىل عدم إيقاف تناول 
ويد بشكل مفاجئ. Oالسترى

وري عدم تقويت  Pمن الرص
الشخص الذي يتناول أدوية 

ويد مزمنة الcي جرعة الcكرىJ من  Oسترى
24 ساعة عىل أبعد تقدير، وخاصة 

P صحياً. Oإذ كانوا متوعكںى

احصل عىل تطعيم جدري الماء قبل البدء 
O حال عدم الحصول  Pويد، وىڡ Oبعالج السترى

عليه اطلب المشورة الطبية إذا حدث اتصال 
مع جدري الماء.

إذا كان هناك مشكلة إقليمية مع مرض السل 
اف خاص. Jربما يكون هناك حاجة إىل إرس ،(TB)

O حال كان  Pناقش مع طيبك سبل التعامل ىڡ
ويد، عىل  Oات توقف عن تناول السترى aهناك فرى

سبيل المثال االستعاضة عن الدفالزاكورت 
ة  aمتوفر لفرى Oون معادل إذا كان غرى P Oيدنرى برى�

مؤقتة، أو احتمال حاجتك إىل تغطية داخل 
االcوردة خالل المرض أو الصيام.

يدنيسولون  ناقش استخدام تغطية ميثيلرى�
”جرعة التوتر“ داخل االcوردة (IV) عند إجراء 

. Oجراحة أو مرض خطرى

تقديم تغطية عرى� الوريد عند الصيام.
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ويد المالحظات والمراقبة اال�ثار الجانبية للسترى$
الموىص بها

جوانب لتفكر بها ومناقشتها مع طبيبك 
المعالج

مراقبة ضغط الدم (BP) ارتفاع ضغط الدم
عند كل زيارة للعيادة.

إذا كان ضغط الدم مرتفعا، فإن التخفيف 
من تناول الملح وتخفيف الوزن سوف تكون 

O حال لم يجدي  Pخطوات أولية مفيدة. ىڡ
 O Pذلك، سوف يحتاج طبيبك إىل النظر ىڡ

إمكانية تقديم دواء حارصات بيتا أو  إنزيم 
.(ACE) P Oنجيوتنسںىcمحول اال

الحساسية المفرطة تجاه 
الجلوكوز

فحص البول لفحص السكر بفحص 
O مراجعات العيادة. Pيط الغمس ىڡ Jرس

االستعالم حول زيادة التبول أو 
زيادة الشعور بالعطش.

ربما يكون هناك حاجة إىل فحوصات 
للدم إذا كانت فحوصات البول إيجابية.

التهاب المعدة / االرتجاع 
O cالمعدي المريىى

التحقق من أي أعراض 
لالرتجاع (الحموضة 

المعوية)

تجنب تناول أي عقاقرىO مضادات االلتهاب 
وئيدية (NSAIDs) – مثل  Oالسترى Oغرى

. P Oنابروكسںى ، P Oين، ايبوبروفںى االcسرى�
يمكن استخدام عقاقرىO ومضادات حموضة 

O حال ظهور أعراض.  Pىڡ

O هذه مرض القرحة الهضمية Pبالغ عن أعراض ألم معدة ىڡ اال�
المرحلة يمكن أن يكون إشارة إىل 

تلف بطانة المعدة.
از إذا  O الرى� Pيمكن فحص وجود دم ىڡ

صابة بفقر أدم  كان هناك سوابق لال�
أو سوابق توحي بذلك.

 Oتجنب تناول مضادات االلتهاب غرى
ين،  وئيدية (NSAIDs) – مثل االcسرى� Oالسترى

. P Oنابروكسںى ، P Oايبوبروفںى
 O Pومضادات حموضة ىڡ Oيمكن استخدام عقاقرى

حال كانت عرضية.
اطلب المشورة من استشاري أمراض الجهاز 

الهضمي.
P Oسنوياً.إعتام عدسة العںى P Oالتبديل من الدفالزاكورت إىل فحص العںى O Pالنظر ىڡ

 P Oعدسة العںى O Pون إذا ظهر إعتام ىڡ P Oبريدنرى
يؤثر عىل النظر.

اطلب المشورة من استشاري طب العيون. 
P بحاجة إىل  Oتكون أعراض إعتام عدسة العںى

عالج إذا كان تعيق النظر فقط.

ويد المالحظات والمراقبة اال�ثار الجانبية للسترى$
الموىص بها

جوانب لتفكر بها ومناقشتها مع طبيبك 
المعالج

إزالة تمعدن العظم 
وزيادة خطر الكرس

P االعتبار أي سوابق للكرس بدقة. Oخذ بعںىcاال
 O cشعة السينية الثناىىcاختبار امتصاص اال

(DEXA)  لمراقبة كثافة العظم.
 O Pىڡ D P Oإجراء فحص سنوي لمستوى فيتامںى

O أجواء  Pأواخر الشتاء ىڡ O Pالدم (عادة ىڡ
موسمية)، وتناول مكمالت تحتوي عىل 

D3 P إذا كانت المستويات منخفضة. Oفيتامںى
اختصاىصO أغذية لفحص الكالسيوم وتناول 

.D P Oفيتامںى

ربما يكون هناك حاجة إىل مكمالت 
D P بناء عىل مستوياته  Oتحتوي عىل فيتامںى

O الدم.  Pىڡ
D P مرة  Oإعادة فحص مستوى فيتامںى

أخرى بعد 3 اشهر من العالج.
يمكن أن تكون أنشطة تحمل االcوزان 

مفيدة.
تأكد من تناول كمية جيدة من الكالسيوم 

O الحمية الغذائية،  ولن يكون هناك  Pىڡ
حاجة إىل مكمالت غذائية.

O البول Pىڡ P Oزيادة الميوغلوبںى
(بول بلون الكوكا كوال 
بسبب أنه يحتوي عىل 

إفرازات متفككة من 
بروتينات العضالت) هذا 

 O Pبحاجة إىل إجراء فحص ىڡ
مخترى� مستشفى.

 Oاستعلم حول أي تلون غرى
طبيعي للبول بعد 

التمارين – فحص البول.

تجنب ممارسة التمارين الشاقة 
والتدريبات القوية، مثل الركض عىل 

. P Oامبولںى aانحدار أو تمارين الرى
تناول كمية كافية من السوائل مفيد.
O حال  Pيجب عمل فحوصات للكىل ىڡ

استمرار الحالة.
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إدارة إعادة التأهيل – العالج الفيزيائي 
والعالج الوظيفي

5

 – العضالت  ضمور  بمرض  المصابون  االcشخاص  يحتاج 
O أنواع مختلفة من إدارة إعادة التأهيل  Pدوشن إىل المشاركة ىڡ
ة حياتهم. معظم هذا العالج يتم تقديمه بواسطة  aطيلة فرى
O العالج الوظيفي، ولكن   Oوأخصائىى O cياىى P Oالعالج الفرى O Oأخصائىى
ربما يكون هناك حاجة إىل مساعدة من أشخاص آخرين، بما 
O العظام ومزودي  Oإعادة التأهيل، وأخصائىى O Oذلك أخصائىى O Pىڡ
االcمر  يتطلب  ربما  االcخرى.  والمقاعد   المتحركة   Oالكراىس

مشاركة جراحي العظام أيضاً.

من  رئيىس?  جزء  المفاصل  وتقلص  العضالت  تمدد  إدارة 
عملية إدارة إعادة التأهيل.

الغرض من التمدد هو الحفاظ عىل الوظيفة والحفاظ عىل 
O العالج  cالراحة. سيتم مراقبة برنامج التمدد بواسطة أخصاىى

 P Oالروتںى من  جزءاً  يكون  أن  إىل  يحتاج  سوف  ولكنه   O cياىى P Oالفرى
اليومي للعائلة.

ا–  العضالت  ضمور  مرض   O Pىڡ العوامل  من  العديد  هناك 
O ميل المفاصل إىل الشد  أو ”التقلص“.  Pتساهم ىڡ O aدوشن الىى
مرونة   أقل  العضالت  تصبح  عندما  العوامل  هذه   P Oبںى من 
بسبب االستخدام القليل أو الوقفة أو بسبب انعدام توازن 

العضالت حول المفصل (واحدة أقوى من االcخرى).

المفاصل   O Pىڡ والتناظر  الحركة  من  جيد  نطاق  عىل  الحفاظ 
O الحفاظ عىل أفضل أداء  Pالمختلفة أمر مهم. هذا يساعد ىڡ
مشاكل  ويمنع  ثابتة،  تشوهات  أي  تطور  ويمنع  وظيفي، 

الضغط عىل الجلد.
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املــــربع 5
إدارة التمدد العضىل? والتقلصات المفصلية

هو  العضلية  التقلصات  دارة  ال� الرئيسية  االتصال  جهة   •
 O cأخصاىى من  مداخلة  أي  تكون  ما  عادة  المعالج.  طبيبك 
 O cياىى P Oفرى عالج   O cأخصاىى من  مدعومة  مقيم   O cياىى P Oفرى عالج 
 ٤-٥ التمدد  إجراء  يجب  تقريباً.  أشهر   ٤ كل  متخصص 
من  جزءاً  يصبح  أن  ويجب  االcقل  عىل  أسبوع  كل  مرات 

P الحياة اليومي. Oروتںى
يتطلب  ربما  التقلصات  تطور  لمواجهة  الفعال  التمدد   •
 O cياىى P Oالفرى العالج   O cأخصاىى يقوم  سوف  مختلفة  تقنيات 
وأجهزة  والدعامات  التمدد  ذلك  يشمل  عليها،  بإطالعك 

الوقوف.
 O Pىڡ مهم.   والورك  والركبة  الكاحل   O Pىڡ المنتظم  التمدد   •
ورة، وال  Pذرع رصcمرحلة الحقة، يصبح التمدد المنتظم لال
تحديد  يمكن  والكتف.  والرسغ  والمعصم  االcصابع  سيما 
O فحص فردي. Pالجسم بحاجة إىل تمدد ىڡ O Pمناطق أخرى ىڡ

 
الكاحل- تقويم  (أجهزة  الليلية  الجبائر  استخدام  يمكن   •

 O Pالسيطرة عىل التقلصات ىڡ O Pللمساعدة ىڡ (AFOs القدم أو
الكاحل. هذه االcجهزة بحاجة إىل صناعتها بشكل مخصص  
 ، O Jوال تقدم «من عىل الرف». بعد فدان القدرة عىل المىس
O وقت النهار، ولكن الجبائر  Pربما يفضل استخدام جبائر ىڡ

النهارية غرىO مستحسنة لالcطفال الذي ال زالوا قادرين عىل 
. O Jالمىس

تقويم  (أجهزة  الطويلة  القدم  جبائر  استخدام  يمكن   •
اب المرحلة  aمع اقرى (KAFOs الركبة – الكاحل – القدم أو
أن  يمكن  ممكن.    Oغرى أو  صعباً   O Jالمىس فيها  يصبح   O aالىى
 O Pىڡ مفيدة  والقدم  والكاحل  الركبة  تقويم  أجهزة  تكون  
 O Jالمىس عىل  القدرة  ة  aفرى وإطالة  المفاصيل  بشد  التحكم 

وتأخر بداية ظهور انحناء العمود الفقري.
يعمل  متحرك   Oكرىس أو  الوقوف  (إطار  الوقوف  برامج   •
بالكهرباء مع جهاز الوقوف) مستحسنة بعد توقف القدرة 

. O Jعىل المىس
جبائر اليد الساندة مناسبة لالcفراد الذين يعانون من شد   •

العضالت القابضة لال�صبع الطويل.
طالة  O محاولة ال� Pبعض الحاالت ىڡ O Pيمكن تقديم الجراحة ىڡ  •
أن  يجب  النهج  هذا  ذلك،  مع   . O Jالمىس عىل  القدرة  ة  aفرى
الحصول  يمكن  دقيق.  بشكل  الفردي  الطابع  عليه  يغلب 
 O Pىڡ المختلفة  الخيارات  حول  المعلومات  من  مزيد  عىل 

الوثيقة الرئيسية.

أو  سكوتر  استخدام  يمكن  المبكرة،   O Jالمىس مرحلة  خالل   •
عربة أطفال أو كرىسO متحرك للمسافات الطويلة للحفاظ 
عىل القوة. عندما يبدأ طفلك باستخدام الكرىسO المتحرك 
للوضعية  االنتباه  وري  Pالرص من  يكون  طويلة،  ات  aلفرى
 O Pوريا ىڡ Pخاص رص Oوالوقفة بعناية، ويكون تخصيص كرىس

العادة.

 Oكرىس  Oبتوفرى ينصح   ، O Jالمىس صعوبة  حدة  زيادة  مع   • 
المثالية،  الناحية  من  آجالً.  وليس  عاجالً   O cكهرباىى متحرك 
O المتحرك االcول وتخصيصه  cالكهرباىى Oيجب تكييف الكرىس
اء  بما يوفر راحة ووضعية وتناسقاً أمثل. يوىصO بعض الخرى�

O تعمل بالطاقة إذا أمكن. aأيضاً بأجهزة الوقوف الىى

الكراىس? المتحركة،  والمقاعد والمعدات االNخرى 

مع مرور الوقت، تصبح قوة الذراع أكرىJ من مجرد مشكلة.   • 
O وأخصائيوا العالج  cياىى P Oسوف يكون أخصائيوا العالج الفرى
للمساعدة  مساعدة  بأجهزة  التوصية   O Pىڡ مفيدين  الوظيفي 
 Oفضل التفكرىcالحفاظ عىل االعتماد عىل النفس. من اال O Pىڡ
O سوف تكون مناسبة بصورة  aجهزة الىىcحول نوع اال مسبقاً 
والتخطيط  والمشاركة  النفس  عىل  االعتماد  لدعم  أفضل 

مكان. O الوقت المناسب قدر اال� Pها ىڡ Oمن أجل توفرى

مراحل   O Pىڡ إضافية  تعديالت  إىل  حاجة  هناك  يكون  ربما   •
 O Pىڡ للمساعدة   O Jالمىس عىل  القدرة  وعدم  المتأخر   O Jالمىس
اب والتقلب  Jصعود الساللم والتنقل وتناول الطعام والرس

O الفراش واالغتسال. Pىڡ

املــــربع 6
إدارة االNلـــــــم

 P Oالمصابںى الفتيان  االcوالد/  من  االستفسار  وري  Pالرص من 
 O Pإذا كانوا يعانون من مشكلة ىڡ O Pبضمور العضالت الدوشيىى
االcلم لىكO يتسىىP معالجته والتعامل معه بصورة صحيحة. 
O ضمور العضالت–  Pلم ىڡcلسوء الحظ ما هو معروف عن اال
دوشن ال يكاد يذكر. هناك حاجة إىل إجراء مزيد من البحث. 
O من االcلم فعليك الحديث مع طبيبك  Pإذا كان ولدك يعاىى

المعالج وتوضيح هذه المشكلة له.

سبب  تحديد  وري  Pالرص من  لالcلم،  فعالة  إدارة  أجل  من   •
االcلم لىكO يتمكن االcطباء من تقديم التدخالت المناسبة.

وضعية   O Pىڡ مشاكل  عن  الناتج  االcلم  من   Oالكثرى بوجود   •
تكون  سوف  الراحة،  عىل  الحصول   O Pىڡ وصعوبة  الجسم 
المناسبة  الجبائر  استخدام  مثل  مفيدة،  التدخالت 
والمقاعد  (المقومات)،  الفرد  حالة  حسب  والمخصصة 

والرسير ووسيلة الحركة فضالً عن طرق العالج التقليدية 
المضادة  واالcدوية  العضل،  مرخيات  (مثل   Oبالعقاقرى
أخرى  أدوية  مع  تفاعالت  أي   O Pىڡ النظر  يجب  لاللتهاب). 
مضادات   Oوعقاقرى ويدات  Oالسترى المثال،  سبيل  (عىل 
وئيدية (NSAIDs)  واالcعراض الجانبية  Oالسترى Oااللتهاب غرى
O ربما تؤثر عىل وظيفة القلب  aالمرتبطة، وخاصة تلك الىى

. Oوالجهاز التنفىس

العظام   O Oأخصائىى بتدخل  ينصح  ربما  نادرة،  حاالت   O Pىڡ  •
ربما  ولكنه  أخرى  طريقة  ال يمكن إدارته بأي  لالcلم الذي 
يستجيب للجراحة. ألم الظهر، وال سيما لدى االcشخاص 
O بأن االcطباء عليهم  Pويدات، يعىى Oالذين يستخدمون السترى
 O aوالىى الفقري،  العمود   O Pىڡ كسور  الcي  دقيق  فحص  إجراء 

تستجيب بشكل جيد لعالج البايفوسفونيت.
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إدارة صحة العظام – المساعدة في 
مشاكل العظام والمفاصل

6

انحناء  مراقبة  الفقري  العمود  رعاية  تشمل  أن  يجب   •
كلينيىك?  اف اال� Bرس العمود الفقري. يتم ذلك من خالل اال�
باالcشعة  الفقري  العمود  تصوير  مع   ? Bالمىس ة  rفرى طيلة 
 O Pىڡ الفقري.  العمود   O Pىڡ انحناء  مالحظة  حال   O Pىڡ السينية 
 Oكلينيىك ، يعترى� التقييم اال� O Jمرحلة عدم القدرة عىل المىس
O كل زيارة للعيادة. Pلحالة انحناء العمود الفقري أساسية ىڡ

الفقري (بواسطة  للعمود  إشعاعي  تصوير  إجراء  يجب   •
اب  rاقرى مع  للحالة  أساىس?  كتقييم  السينية)  االNشعة 
إىل  حاجة  هناك  المتحرك.  الكرىس?  عىل  االعتماد  مرحلة 
للحصول  باالNشعة  الفقري  للعمود  شعاعي  اال� التصوير 
التصوير  متابعة  بالكامل.  الفقري  للعمود   @ صورتںى? عىل 
 O Pقل مرة واحدة كل سنة ىڡcشعاعي يجب إجراءه عىل اال اال�
ات  aفرى تتجاوز  الذين  االcشخاص  مشكلة.  هناك  كان  حال 
واحدة  سنة  من   Jأكرى السينية  باالcشعة  التصوير  إجراء 
عرضة لعدم االنتباه لتدهور حالة انحناء العمود الفقري. 
شعاعي  اال� التصوير  إىل  الحاجة  تكون  النمو  توقف  بعد 
 Oتغيرى أي  هنك  كان  إذا  فقط  ورية  Pرص السينية  باالcشعة 

. Oإكلينيىك

? جميع االNوقات: الوقاية من  االنتباه لوضعية الجسم ىڡ@  •
زالوا  ال  الذين  االNطفال  لدى  المتناظرة  غرى?  التقلصات 
 Oالكرىس O Pونظام الجلوس الصحيح ىڡ ، ? Bقادرين عىل المىس
والحوض  الفقري  العمود  لتماثل  دعماً  يقدم  المتحرك 
وامتداد العمود الفقري. مشدات تدعيم العمود الفقري 
غرىO مناسبة لمحاولة تأجيل الجراحة ولكنها ربما تستخدم 
O حال عدم القدرة عىل إجراء جراحة أو لم تكن الخيار  Pىڡ

المطروح.
اف والمراقبة Bرس اال�

الوقاية من المرض (التدابرى? الوقائية) االcشخاص المصابون بضمور العضالت – دوشن والذين لم 
ويدات يكون هناك فرصة بنسبة 90%  Oيتلقوا العالج بالسترى
O انحناء العمود الفقري (انحناء عىل الجوانب  Pلتطور تدرجي ىڡ
O العمود الفقري يمكن أن يتدهور مع مرور الوقت). أثبت  Pىڡ
ويد اليومي بأنه قادر عىل التخفيف من مخاطر  Oعالج السترى

انحناء العمود الفقري أو عىل االcقل تأخرىO ظهوره.
الفقري     العمود  انحناء  لمخاطرة  االستباقية  دارة  اال� تتطلب 

: Oما يىل

حقائق هامة لتذكرها:
1.  االcوالد والشــباب المصابــون بضمــور العضــالت– دوشــن 
يعانــون مــن ضعــف العظــم، وخاصــة إذا كانــوا يتناولــون 

ويدات. Oالســترى

ــة المناســبة مــن  ــاول طفلــك الكمي وري أن يتن Pمــن الــرص  .2
ــىل  ــة ع O المحافظ Pــاعدة ىڡ D P للمس Oــںى ــيوم وفيتام الكالس

ــام. ــوة العظ ق

ــك  ــري لطفل ــود الفق ــة العم ــب مراقب ــىل الطبي ــب ع يج  .3
ــا  ، وال ســيما عندم O Jعــن كثــب بعــد التوقــف عــن المــىس
ــاء العمــود الفقــري مــن  ــو، حيــث أن انحن O نم Pــزال ىڡ ال ي

ــة. ــرىO برسع ــن أن يتغ الممك

O نجــاح جراحــة العمــود الفقــري، إذا  Pىڡ Oســاىسcالعامــل اال  .4
ورة لهــا، هــو تحديــد جــراح خبــرىO وعنايــة  Pكان هنــاك رص

مناســبة لعضــالت الجهــاز التنفــىسO والقلــب.

ــه مراجعــة  ــر فعلي ــم الظه ــن أل O م Pــاىى ــك يع إذا كان طفل  .5
ــب. الطبي
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الفقرات  دمج  عملية  مع  الجراحة  إىل  شارة  اال� يتم   •
كوب)  بزاوية  االنحناء (تعرف  درجة  تكون  عندما  الخلفية 
أكرى� من °20 لدى االcوالد الذين لم يتوقفوا عن النمو بعد 
ويدات. الغرض من الجراحة هو  Oوالذين ال يتناولون السترى
الحفاظ عىل أفضل وضعية ممكنة للجسم للراحة واالcداء 
ويدات، يكون هناك  Oوالد السترىcالوظيفي. عندما يتناول اال
O تدهور الحالة ويمكن إجراء قرار الخضوع  Pمخاطرة أقل ىڡ

لجراحة حىىa تصبح زاوية كوب أكرى� من 40°.

مع  الالزمة  العملية  نوع  ماهو  مناقشة  وري  Pالرص من   •
طبيبك الجراح وبيان أي مخاوف لديك.

 O Pتب عليه انخفاض ىڡ aويد يرى Oمن المعروف أن عالج السترى  
 O Pبمخاطرة التعرض لكسور ىڡ كثافة العظام ومرتبط أيضاً 
O فقرات العمود الفقري  Pفقرات العمود الفقري.  الكسور ىڡ
عادة ال تكون واردة لدى االcطفال الذين يتلقون عالج بدون 
كثافة  فحص  إىل  حاجة  هناك  يكون  ربما  ويدات.  Oسترى
والتصويرات  العظام  وتصوير  الدم  بفحوص  العظم 
شعاعية االcخرى باالcشعة السينية (انظر المربع 7).  هذا  اال�
لوضع  والبحث  الدراسة   من  مزيد  إىل  بحاجة  المجال 

معايرىO الcفضل الممارسات.

استمرارية  عىل  اً  Oكبرى تهديداً  الساق  كرس  يشكل  أن  يمكن   • 
العالج  دراسة  يجب  السبب  لهذا   . O Jالمىس عىل  القدرة 
 – العضالت  بضمور  المصاب  للطفل  للسماح  بالجراحة 
O أقرب وقت ممكن.  Pدوشن بالعودة للوقوف عىل قدميه ىڡ
العالج  طبيب  إبالغ  عىل  أحرص  كرس،  حدوث  حال   O Pىڡ

O الخاص بك. cياىى P Oالفرى

? لكرس،  Bحال تعرض أي طفل ال يزال قادراً عىل المىس ? ىڡ@  •
جراحة  (وهي  داخىل?  تثبيت  إىل  حاجة  هناك  يكون 
لتثبيت الكرس بأرسع وقت ممكن) الستئناف القدرة عىل 
O والحصول عىل فرصة أكرى� للحفاظ عىل القدرة عىل  Jالمىس

. O Jالمىس

 ، O Jالمىس عىل  قادرين  يعودوا  لم  الذين  لالcطفال  بالنسبة   •
مع  الصب،  أو   Oبالتجبرى بأمان  القدم  كرس  عالج  يمكن 
لالNطراف  الوظيفية  الوضعية  االعتبار   @ بعںى? االNخذ 

والتطور المحتمل الNي تقلصات.

 ? Bالمىس عىل  القدرة  مراحل   ? ىڡ@ ورية  رص@ العظام  صحة   • 
بضمور   @ المصابںى? لدى   ? Bالمىس عىل  القدرة  وعدم 
العضالت – دوشن.  االNوالد والشباب المصابون بضمور 
? جميع االNعمار يعانون من ضعف  العضالت – دوشن ىڡ@
ويدات. فهم  العظم، وخاصة إذا كانوا يتناولون السترى?
يعانون من انخفاض الكثافة المعدنية للعظام ويكونوا 
العظام)  (كرس  للكسور  بالتعرض  ايد  @ rمرى لخطر  عرضة 

مقارنة ببقية عامة الناس.

الـــعـــــالج 

صحة العظام بوجه عام 

إدارة كسور العظام الطويلة

إدارة صحة العظام

املــــربع 7
إدارة صحة العظام

O ضعف صحة العظام هي: Pساسية ىڡcالعوامل اال
قلة الحركة  •

ضعف العضالت  •
ويد Oعالج السترى  •

التدخالت الممكنة:
إذا كان هناك قصور حقيقي،  ورياً  Pيكون رص – D P Oفيتامںى  •

O لالcطفال. cتقديم مكمل غذاىى O Pويجب النظر ىڡ
، ولكن  O cالنظام الغذاىى O Pالكالسيوم – تناول كمية مناسبة ىڡ  •
نسبة  تكن  لم  إذا   O cغذاىى مكمل  تناول   O Pىڡ النظر  يجب 

O تغذية. cالكالسيوم كافية باسشتارة من أخصاىى
عن  البايفوسفونيت  باستخدام  ينصح   – البايفوسفونيت   •

طريق الوريد لكسور الفقرات.

إدارة صحة الجهاز التنفسي– العناية 
بعضالت التنفس

7

السعال  أو  التنفس   O Pىڡ مشاكل  من  االcطفال   O Pيعاىى ال  عادة 
. والcن عضالت التنفس تتأثر  O Jعندما  يزالوا قادرين عىل المىس
 ، دوشن   – العضالت  بضمور   P Oالمصابںى االcطفال  تقدم  مع 
سعال  إىل  تعزي  ما  غالباً  الصدر   O Pىڡ اللتهابات  عرضة  فإنهم 
O التنفس عند  Pمرحلة الحقة يتعرضون لمشاكل ىڡ O Pفعال. ىڡ Oغرى
إىل  يحتاجون  ربما  السن،   O Pىڡ أكرى�  يصبحون  عندما  النوم. 
المشاكل  هذه  أن  وبما  أيضاً.  النهار   O Pىڡ التنفس   O Pىڡ مساعدة 
لرعاية  المسبق  والتخطيط   O aاالستباىڡ النهج  بالتدرج،  تتطور 
والوقاية  المراقبة  عىل  بناء  ممكن  أمر   Oالتنفىس الجهاز 
 O cوالتدخالت المناسبة . يجب أن يشمل الفريق طبيباً وأخصاىى
بأقل  تهوية  نظام   Oبتوفرى االهتمام   O Pىڡ مهارة  يمتلك  عالج 
O يمكن  aتدخل جراحي وتقنيات مرتبطة لزيادة كمية الهواء الىى
P (توسيع حجم الرئة)، والسعال اليدوي  Oأن تدخل إىل الرئتںى

ومساعدة السعال آليا.

حقائق هامة لتذكرها:
 Oــىس ــاز التنف ــر فحوصــات الجه ــن آخ احتفــظ بنســخة ع  .1

ــه. ــة ل ــدم الرعاي ــب يق ــالع أي طبي ط ــك ال� لطفل

يجــب عــدم تقديــم تخديــر عــن طريــق االستنشــاق   .2
. P Oكولــںى عقــار سكســينيل  أو  لطفلــك 

قبــل  طفلــك  لرئــة  الوظيفــي  االcداء  فحــص  يجــب   .3
ــة  ــاكل خفي ــىل أي مش ــرف ع ــد التع ــن الجي ــة. م الجراح

الفــور. عــىل  معالجتهــا  يمكــن  بحيــث 

O الســعال والمضــادات  Pســوف يحتــاج إبنــك إىل مســاعدة ىڡ  .4
الحيويــة إذا كان لديــه التهــاب رئــوي.

يجــب مراقبــة أعــراض نقــص التهويــة  وضعــف الســعال   .5
للبــدء  الطبيبــة  الرعايــة  مقدمــي  إىل  عنهــا  بــالغ  واال�

بالعــالج.

P لــدى طفلــك  Oكســجںىcحــال انخفــاض مســتوى اال O Pىڡ  .6
يكــون  أن  ينبغــي  مصابــا،  أو  مريضــاً  يكــون  عندمــا 
ــك  P الcن ذل Oــجںى ــه االcكس O إعطائ Pــة ىڡ ــذراً للغاي ــب ح الطبي
ــس. O التنف Pــة ىڡ ــه الخاص ــاض رغبت ــة انخف ــبب بحال ــد يتس ق
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عندما يكون الطفل المصاب بضمور العضالت – دوشن   •
لوظيفة  بسيط  فحص  إجراء   ، O Jالمىس عىل  قادراً  يزال  ال 
القرسية  الحيوية  السعة  قياس  (مثل   Oالتنفىس الجهاز 
للطفل  يسمح  االcقل)،  عىل  السنة   O Pىڡ واحد  مرة   ،[FVC]
باالعتياد عىل االcجهزة ويسمح للفريق بتقييم أقىص أداء 

وظيفي للجهاز التنفىسO تم تحقيقه.

@ الرئيىس? عىل تقييم حالة الجهاز التنفىس?  كرى? rيكون الرى  •
، ويجب أن يشمل  ? rالذاىى ? Bبعد فقدان القدرة عىل المىس
السعال.  تدفق  وذروة  القرسي  الحيوية  السعة  قياس 
هناك قياسات أخرى يمكن أن تكون مفيدة، يشمل ذلك 
P أثناء النوم، وينبغي إدخالها  Oكسجںىcدراسات مستويات اال
أن  شأنه  من  والتقييم  الفحص  تكرار  الوقت.  مرور  مع 
يعتمد عىل مرحلة الحالة، ولكن يجب إجراء فحص السعة 

لحيوية القرسية مرة واحدة عىل االNقل كل 6 أشهر.

? تشرى? إىل  rوري متابعة أي أنوع من العالمات الىى من الرص@
? التنفس مع تقدمه  ? من أي مشاكل ىڡ@ أن طفلك ربما يعاىى@
العالمات  هذه  من  أي  هنالك  بأن  ترى  كنت  إذا  السن.   ? ىڡ@

الرئوي  االلتهاب  بلقاح  التطعيم  إىل  شارة  اال� يتم   •
P وأكرى� وربما يكون هناك حاجة إىل  Oسن سنتںى O Pشخاص ىڡcلال
تطعيم  إىل  شارة  اال� يمكن  المحلية.  للسياسة  وفقاً  تكراره 
P لالcفراد  Oنفلونزا. يمكن تقديم كال اللقاحںىcسنوي بلقاح اال
االستجابة  أن  رغم  ويدات،  Oالسترى عالج  يتلقون  الذين 
المناعية للتطعيم ربما تكون أضعف لدى هؤالء االcفراد. 
حول  ومفصلة  محدثة  معلومات  عىل  الحصول  يمكن 
ات التطعيم، والموانع والجداول الزمنية من مصادر  Jمؤرس
ورية متابعة ومواكبة سياسات  محلية متعددة. من الرص@
التطعيم حيث تتغرى? بشكل مستمر بحسب أي تهديدات 
A/ النمط  من  االNنفلونزا  وس  فرى? ظهور  مثل  جديدة 

.2009 ? H1N1 ىڡ@

إىل  وإضافة  عندها  الصدر،   O Pىڡ بالتهاب  صابة  اال� حالة   O Pىڡ  •
المساعدة،  واالxلية  اليدوية  السعال  وسائل  استخدام 

O تناول مضادات حيوية. Pيجب النظر ىڡ

الهوائية) بناء عىل الممارسة المحلية (هذا يسمى بدعم 
التدخالت  هذه  .جميع  الجراحي)  االصطناعي  التنفس 
وتجنب  الفرد  صحة  عىل  الحفاظ   O Pىڡ تساعد  أن  يمكنها 

التعرض الcمراض حادة.

اب موعد  aهناك حاجة إىل اهتمام خاص بالتنفس مع اقرى  •
يتعلق  فيما   11 القسم  (انظر  لها  المخطط  الجراحة 

باعتبارات الجهاز التنفىس? للجراحة).

يكون  ربما  مبدأيا،  المرض.  مرحلة  عىل  التدخالت  تعتمد   •
الذي  الهواء  كمية  لزيادة  وسائل  استخدام  المفيد  من 
العميق. التنفس  خالل  من   P Oالرئتںى إىل  يدخل  أن  يمكن 

ضمور  مرض  تقدم  مع   . الرئة)  تضخيم  (تقنيات 
العضالت – دوشن ، يكون السعال أقل فعالية، وهناك 
مثل  ذلك،   @ تحسںى?  ? ىڡ@ مفيدة  تكون  أن  يمكن  طريقة 
تقنيات السعال اليدوية والمساعدة. مع مرور الوقت، 
? البداية للتنفس  سوف يكون هناك حاجة إىل الدعم ىڡ@
ليىل?  دعم   ) النهار  وقت   ? ىڡ@ الحقاً  ثم  ومن  الليل  خالل 
النهار)   ? ىڡ@ االصطناعي  التنفس  جراحي/  تدخل  بأقل 
المراقبة  قسم  تحت  الواردة  االNعراض  تبدأ  حيث 
التهوية  استخدام  خالل  من  التنفس  دعم  بالظهور. 
بأقل تدخل جراحي طريقة بالغة االNهمية للحفاظ عىل 
أنبوب  خالل  من  أيضاً  التهوية  تقديم  يمكن  الصحة. 
القصبة  فتحة  (أنبوب  العنق   ? ىڡ@ جراحياً  موضوع 

عليك إبالغ طبيبك المعالج بها. اتصل بطبيبك المعالج إىل 
كان طفلك:

 O Pة طويلة مع التهابات تبدو طفيفة ىڡ aمن مرض لفرى O Pيعاىى  •
من  الشفاء  المثال،  سبيل  عىل  العلوي.   Oالتنفىس الجهاز 
إىل  د  الرى� نزالت  تطور  مع  بطيء،  الشائعة  د  الرى� نزالت 
وهذه  الهوائية،  الشعب   O Pىڡ والتهاب  الصدر   O Pىڡ احتقان 

عادة ما تحتاج إىل عالج بالمضادات الحيوية.

شعور بالتعب أكرىJ من المعتاد  •
O التنفس، يترصف كم لو أنه غرىO قادر عىل التقاط  Pضيق ىڡ  •

O إكمال الجمل. Pأنفاسه أو صعوبة ىڡ
O الصباح. Pمن صداع طوال الوقت أو ىڡ O Pيعاىى  •

يشعر دائما بالنعاس دون سبب  •
لديه  أو  االستيقاظ،  ة  Jوكرى النوم   O Pىڡ اضطرابات  من   O Pيعاىى  •
O من الكوابيس. Pاالستيقاظ من النوم أو يعاىى O Pاضطرابات ىڡ
االستيقاظ لمحاولة التقاط أنفاسه أو يقول بأنه يشعر بان   •

قلبه يدق بشدة.
O االنتباه. Pلديه اضطرابات ىڡ  •

اف والمراقبة Bرس اال�

الوقاية من االضطرابات

ة خاصة) hالتدخالت (تتطلب خرى

املــــربع 8
تحذير – هام

 ، دوشن   – العضالت  ضمور  من  المتأخرة  المراحل   ? ىڡ@  •
@ المكمل بحذر. يجب استخدام عالج االNكسجںى?

P يمكنه وبشكل واضح أن يحسن  Oكسجںىcأن عالج اال P Oحںى O Pىڡ  •
استخدام  أن  إال  المنخفضة،   P Oكسجںىcاال مستويات  من 
، مثل انهيار  Oمن شأنه أن يخفي السبب الرئيىس P Oكسجںىcاال

P أو ضعف التنفس. Oالرئتںى

P من الحافز للتنفس ويؤدي  Oكسجںىcيمكن أن يقلل عالج اال  •
O أكسيد الكربون. Pإىل استبقاء ثاىى

أو  اليدوي  للسعال  ورة  Pرص هناك  يكون  أن  المحتمل  من   •
تدخل  بأقل  الصناعي  التنفس  ودعم  المساعد   Oىل

xاال
غرى?  أمر  كبديل   @ االNكسجںى? عالج  استخدام  جراحي. 

مستحسن وربما يكون خطراً.

تكون  الحاالت  بعض   O Pوىڡ  ، P Oكسجںىcاال إعطاء  حال   O Pىڡ  •
ورة، عندها يجب أن يكون هناك مراقبة حذرة للغاية  Pرص
 O Pىڡ التنفس   O Pىڡ المساعدة  تقديم  أو  و/  الدم   O Pىڡ للغازات 

نفس الوقت.
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تأكيد  عند  القلب  لوظيفة   Oأساىس تقييم  إجراء  يجب   •
فحص  تقدير.  أبعد  عىل  السادسة  سن   O Pىڡ أو  التشخيص 
 (ECG) القلب  كهربية  مخطط  يشمل  أن  شانه  من  بسيط 

ومخطط صدى القلب.

تقييم حالة عضلة القلب يجب إجراءه عىل االcقل مرة كل   •
ة.ثم  يجب إجراء فحوصات سنوية  Jسن العارس aحىى P Oسنتںى
أو عند ظهور  ة تقريباً  Jكاملة للقلب عند بلوغ سن العارس
O أوالً. إذا أظهرت  aعالمات وأعراض بمرض القلب، أيهما يأىى
فحوص القلب الغرىO تداخليه أي انحرافات، يكون هناك 
عىل  أشهر  ستة  كل  والمراقبة،   اف  Jاال�رس زيادة  إىل  حاجة 

. Oقل، ويجب البدء بالعالج بالعقاقرىcاال

محول  أنزيم  مثبطات  استخدام   O Pىڡ النظر  يجب   •
. هناك أدوية أخرى مثل  Oكعالج أوىل (ACE) P Oنجيوتنسںىcاال
ويجب  االcخرى  هي  مالئمه  البول  ومدرات  بيتا  حارصات 
هناك  القلب.  فشل  دارة  ال� المعلنة  رشادات  باال� ام  P aااللرى
 O cكلينيكية لدعم العالج الوقاىى بعض االcدلة من التجارب اال�
العتالل عضلة القلب باستخدام مثبطات االcنزيم محول 
P  (ACE) قبل ظهور أي عالمات عىل اعتالل  Oنجيوتنسںىcاال
وظيفي. ينتظر إجراء المزيد من الدراسات للسماح بتقديم 

O هذا الشأن. Pتوصيات مؤكدة ىڡ

ومعالجتها  القلب  بات  Pرص  O Pىڡ انحرافات  أي  فحص  يجب   •
من  هي  الرسيعة  القلب  بات  Pرص بأن  لوحظ  الفور.  عىل 
العضالت  ضمور  لمرض  والشائعة  ة  Pمرص  Oالغرى المظاهر 
–دوشن ولكنها أيضاً يمكن أن تظهر مع اضطرابات القلب. 
O حال ظهور ذلك كنتيجة جديدة يجب إجراء الفحوصات. Pىڡ

ويدات  Oشخاص الذين يخضعون للعالج بالسترىcيحتاج اال  •
O من ناحية القلب واالcوعية الدموية، وال  Pإىل اهتمام إضاىڡ
ربما  الدم).  ضغط  (ارتفاع  الدم  ضغط  مراقبة  سيما 
عالج  إضافة  ربما  أو  تعديل  إىل  ويد  Oالسترى جرعة  تحتاج 

O (انظر الجدول 1). Pإضاىڡ

الوقاية من االضطرابات

الــعــــــالج

إدارة صحة القلب – العناية بالقلب
بضمور   P Oالمصابںى لدى  القلب  صحة  إدارة  من  الغرض 
 O Pىڡ تدهور  أي  عن  المبكر  الكشف  هو  –دوشن  العضالت 
  - القلب  عضلة  اعتالل  يكون  (عادة  القلب  عضلة  وظيفة 
بات القلب تؤدي عىل  Pرص O Pيشمل عضلة القلب أو مشاكل ىڡ
شائع  بشكل  تكون   O aوالىى القلب)  خفقان  إىل  المثال  سبيل 
يحدث  ما  عادة  ذلك  والcن  للمرض.  العام  للتطور  مصاحبة 
بشكل خفي ( أي بدون ظهور أعراض واضحة) فيجب العناية 
الرئيسية  العوامل  الفور.إن   عىل  عالجها   Pيتسىى  Oلىك بذلك 
هي  القلب  صحة  إدارة   O Pىڡ االعتبار   P Oبعںى أخذها  ينبغي   O aالىى
قلب   O cأخصاىى وجود  من  التأكد  عليك  االستباقية.  المراقبة  

O فريق الرعاية. Pمشارك ىڡ

8

حقائق هامة لتذكرها:
يجــب إجــراء فحــص لقلــب طفلــك بصــورة منتظمــة بــدءاً   .1

مــن وقــت التشــخيص.

P بضمــور العضــالت –دوشــن ربمــا يكــون  Oلــدي المصابــںى  .2
راً مســبقاً قبــل ظهــور االcعــراض. Pالقلــب متــرص

ــدء بعــالج  ــاج إىل الب ــا يحت ــأن طفلــك ربم O ب Pوهــذا يعــىى  .3
للقلــب حــىىa وإن لــم يكــن هنــاك أعــراض بوجــود مشــاكل 

O القلــب. Pىڡ

مــن الجيــد التعــرف عــىل أي مشــاكل خفيــة بحيــث يمكــن   .4
معالجتهــا عــىل الفــور.

ــك  ــب لطفل ــات القل ــر فحوص ــن آخ ــخة ع ــظ بنس احتف  .5
طــالع أي طبيــب ربمــا يــرى طفلــك. ال�
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إدارة صحة الجهاز الهضمي – مشاكل التغذية 
والبلع ومشاكل الجهاز الهضمي األخرى 

 O Pىڡ P Oاء التاليںى ربما يكون هناك حاجة إىل  التواصل مع الخرى�
 O cأخصاىى تغذية،   Oخبرى أو  تغذية   O cأخصاىى مختلفة:  مراحل 
أمراض   O cوأخصاىى واللغة،  والنطق  البلع/  صعوبة  أمراض 

الجهاز الهضمي.

9

جيد  تغذية  وضع  عىل  للحفاظ  نظر  ببعد  التفكرى?  إن   •
أمرا  سواء  حد  عىل  الوزن  وزيارة  التغذية  ضعف  ومنع 
وري  Pالرص ومن  الحياة.  مدى  التشخيص   ? ىڡ@ أساسيا 
المحافظة عىل وزن الجسم بالنسبة للعمر أو مؤرسJ كتلة 
عىل  بناء  مئوية   85 و    10  P Oبںى للعمر  بالنسبة  الجسم 
نظام  تقديم  فيجب  المحلية.   المئوية  المخططات 
? متوازن مع كمية كاملة من أنواع الطعام. ويمكن  Nغذاىى
المتوازن   O cالغذاىى النظام  حول  معلومات  عىل  العثور 

O أغلب المصادر المحلية. Pللعائلة برمتها ىڡ

الوزن  حيث  من  منتظم  بشكل  االcطفال  مراقبة  يجب   •
لدى  الذراع  مقياس  من  احتسابة  يمكن  (والذي  والطول 
). ومن مسببات اال�حالة  O Jالقادرين عىل المىس Oطفال غرىcاال
O زيارة الوزن أو نقصان  Pتغذية ىڡ O cتغذية/ أخصاىى Oإىل خبرى
O الوزن  Pمن نقص أو زيادة ىڡ O Pالوزن  إذا كان الطفل يعاىى
ة،  Oحال التخطيط لجراحة خطرى O Pمتعمدة، أو ىڡ Oبصورة غرى
من   O Pيعىى كان  إذا  أو  مزمن   إمساك  من   O Pيعاىى كان  إذا  أو 
باال�حالة  التوصية  يمكن  البلع).   (عرس  البلع   O Pىڡ صعوبة 
ويدات.  Oالسترى بتناول  البدء  وعند  التشخيص  عند  إيضاً 
السعرات  حيث  من  أيضاً   O cالغذاىى النظام  فحص  يجب 
 D  P Oوفيتامںى والكالسيوم  والسوائل   P Oوتںى والرى� الحرارية 

وعنارص غذائية أخرى.

إدارة التغذية

بضمور  المصابون  االNشخاص  يقوم  أن  يوىص  وكذلك   •
مع  متعددة  فيتامينات  بتناول  دوشن   – العضالت 

@ D والمعادن.  فيتامںى?

من  التحقق  وري  Pالرص من  للوزن،  فقدان  هناك  كان  إذا   •
وري االنتباه  Pالبلع. من جانب آخر من الرص O Pوجود مشاكل ىڡ
O أجهزة أخرى|، مثل جهاز القلب والجهاز  Pللمضاعفات ىڡ
? فقدان الوزن. إذا  ? يمكن أن تساهم ىڡ@ rوالىى ، التنفىس?
من  يكون  ربما  للوزن،  متوقع  غرى?  فقدان  هناك  كان 

وري إجراء فحص لمناطق أخرى أيضاً. الرص@

حقائق هامة لتذكرها:
O كل زيارة للطبيب. Pيجب فحص طول ووزن طفلك ىڡ  .1

 O cــذاىى ــام غ ــىل نظ ــك ع ــل طفل وري أن يحص Pــرص ــن ال م  .2
O الــذي يحتــوي  cمتــوازن، وخاصــة ذلــك النظــام الغــذاىى

.D P Oــںى ــيوم وفيتام ــن الكالس ــبة م ــة مناس ــىل كمي ع

O فريــق  Pاء التغذيــة هــم أفــراد مهمــون ىڡ أخصائيــوا وخــرى�  .3
فحــص  يمكنهــم  حيــث  لطفلــك،  الصحيــة  الرعايــة 
O لطفلــك ومســاعدته عــىل االcكل بصــورة  cالنظــام الغــذاىى

ــل. أفض

ــاك أي  ــا إذا كان هن ــك فيم ــص طفل ــم وفح ــب تقيي يج  .4
O البلــع. Pوجــود مشــاكل ىڡ O Pعالمــات ىڡ

ــد  ــر بع ــار آخ ــو خي ــدي ه ــوب المع ــتخدام االcنب 5. إن إس
ــك. ــىل وزن طفل ــاظ ع ــرى للحف ــرق االcخ ــة الط محاول

 O Pمراحل الحقة، يمكن أن يؤدي ضعف عضالت الحنجرة ىڡ O Pىڡ
O البلع (عرس البلع)، وهذا يؤدي إىل ظهور مزيد  Pصعوبات ىڡ
بشكل  يحدث  أن  يمكن  هذا  التغذية.   O Pىڡ المشاكل  من 

O أنه من الصعب اكتشافه. Pتدريجي، وهذا يعىى

السينية  االNشعة  وفحوصات  كلينيكية  اال� الفحوصات   •
عىل  إكلينيكية  ات  Bمؤرس هناك  يكون  عندما  ورية  رص@
القصبة  إىل  الطعام  (دخول  محتمل  شفطي  اضطراب 
? حركة عضالت البلع (شعور بأن  الهوائية) أو ضعف ىڡ@
جانب  إىل  ات  Jالمؤرس هذه  بالحنجرة).  يلتصق  الطعام 
، أو زيادة  Jالمتعمد بنسبة %10 أو أكرى Oفقدان الوزن غرى
ة  aفرى O Pالوزن مع نمو الطفل، وتناول الطعام ىڡ O Pكافية ىڡ Oغرى
تكون  الطعام  أوقات  أن  أو  30دقيقة)  من   Jأكرى) طويلة 
أو  السعال  أو  اللعاب  سيالن  أو  عياء  باال� مصحوبة 

االختناق.

 @ الرئتںى? إىل  السائل  نزول  عن  الناجم  الرئوي  االلتهاب   •
 ? ىڡ@ ر  hالمرى غرى?  اجع  rوالرى  ، الشفطي)  الرئوي  (االلتهاب 
تكون  ربما  المصدر  مجهولة  الحمى  أو  الرئة،  وظيفة 

O البلع تستلزم الفحص. Pعالمات عىل صعوبات ىڡ

يتدخل  أن  يجب  البلع،   O Pىڡ صعوبات  هناك  كان  حال   O Pىڡ  •
اختصاىص? باثولوجيا النطق واللغة لتقديم خطة عالج 
مخصصة. الهدف من ذلك هو الحفاظ عىل وظيفة البلع 

O وضع جيد. Pىڡ

الجهود  تكون  عندما  بديل  معدي  أنبوب   Oتوفرى يجب   •
بما  مجدية   Oغرى بالفم  السائل  وتناول  الوزن  عىل  لحفاظ 
المحتملة  والمنافع  المخاطر  مناقشة  يجب  الكفاية.  فيه 
للعملية بدقة وعناية. يمكن وضع أنبوب المعدة بواسطة  
االعتبار   P Oبعںى االcخذ  مع  مفتوحة،  جراحة  أو  المنظار 
 . Oرسة والتفضيل الشخىصcاعتبارات التخدير وما تفضله اال
 O Pىڡ استخدامه  يتم  عندما  تغذية  أنبوب  يخفف  أن  يمكن 
O محاولة تناول كمية  Pمن الضغط ىڡ Oالوقت المناسب الكثرى
O حالة  Pيطة أن تكون عضالت البلع ىڡ Jكافية من الطعام. رس
يمكنك  بأنه   O Pيعىى ال  التغذية  أنبوب  استخدام  سليمة، 
عدم  هو  الغرض  ولكن   – تريده  الذي  الطعام  تناول 

O ( والذي يسبب الحرقان)  cمساك واالرتداد المعدي المريىى اال�
هما أكرىJ حاالت اعتالل الجهاز الهضمي المعدى شيوعاً لدى 
مساك  P بضمور العضالت– دوشن. يحدث اال� Oفراد المصابںىcاال
O البقاء عىل  Pسن أكرى� أو بعد أي جراحة. مع التقدم ىڡ O Pعادة ىڡ
 O Pىڡ انتفاخات  تشمل  أخرى،  مضاعفات  تظهر  الحياة،  قيد 
استخدام  بسبب  الهواء  ابتالع  إىل  ترجع  واالcمعاء  المعدة 

التنفس االصطناعي.

من  مفيدة.  تكون  أن  يمكن  أخرى  وأدوية  الملينات   •
تناول  زيادة  السوائل.  من  كافية  كمية  تناول  وري  الرص@
حال   O Pىڡ سيما  وال  االcعراض  تفاقم  إىل  يؤدي  ربما  االcلياف 

عدم زيادة السوائل.

يتم  مناسبة.  عقاقرى?  بتناول  االرتجاع  مع  التعامل  يتم   •
الذي  لالcطفال  شائع  بشكل  الحمض  حارصات  وصف 
طريق  عن  البايفوسفونيت  أو  ويد  Oالسترى عالج  يتناولون 

الفم لتجنب حدوث مضاعفات.

 Oالعناية بالفم جانب مهم، وعىل الرغم من أن ذلك غرى  •
مرض  وإدارة  رعاية  حول  المعلن   Oالدوىل اال�جماع   O Pىڡ وارد 
  TREAT-NMD  ضمور العضالت– دوشن ، قامت منظمة

O المربع 9 Pة لرعاية الفم مبينة ىڡ Oبوضع توصيات خبرى

عىل  للحصول  الطعام  وجبات  أوقات  عىل  االعتماد 
 O aالىى االcخرى  الغذائية  والعنارص  الحرارية  السعرات 

. Jيمكنك االستمتاع بالطعام أكرى Oتحتاجها وبالتاىل

إدارة عرس البلع

دارة صحة الجهاز الهضمي مجاالت أخرى ال�
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املــــربع 9
توصيات رعاية الفم

P بضمور العضالت– دوشن مراجعة  Oطفال المصابںىcعىل اال  •
عن  مفصلة  ومعرفة  واسعة  ة  خرى� يمتلك  أسنان  طبيب 
أو  مركزية  عيادة   O Pىڡ ذلك  يكون  أن  ويفضل  المرض، 
متخصصة. وينبغي أن تكون مهمة طبيب االcسنان السعي 
والعمل  والرفاهية  الفم  وصحة  الجودة   Oعاىل عالج  إىل 
 O Pىڡ بالطفل  الخاص  االcسنان  وطبيب  للعائالت  كمرجع 
. يجب أن يكون طبيب االcسنان هذا عىل  Oمجتمعه المحىل
 O Pىڡ التطور   O Pىڡ المحددة  واالختالفات  بالفروقات  وعي 
P بضمور  Oطفال المصابںىcسنان والهيكل العظمي لدى االcاال
O تقويم أسنان  Oالعضالت – دوشن والتعاون مع أخصائىى

اء ويمتلكون معرفة جيدة. خرى�

بهدف  وقائية   Oتدابرى عىل  تقوم  واالcسنان  الفم  رعاية  إن   • 
الحفاظ عىل صحة جيدة للفم واالcسنان.

تحمل االcجهزة المساعدة المكيفة حسب احتياجات الفرد   •
ووسائل المعدات الفنية لصحة الفم أهمية خاصة عندما 
ورقبته  وذراعيه  الطفل  يدي   O Pىڡ العضالت  قوة  تبدأ 

اجع. aبالرى

إدارة الصحة النفسية – المساعدة في 
السلوك والتعلم

 Jأكرى دوشن   – العضالت  بضمور  المصابون  االcشخاص  إن 
عرضة لال�صابة بالصعوبات والمشاكل النفسية، مثل مشاكل 
السلوك والتعلم، ولن تكون الرعاية الطبية كاملة دون دعم 
االجتماعي  االcداء   O Pىڡ المشاكل  تكون  ربما  النفسية.  الرفاهية 
إقامة  مثل  معينة،  مهارات   O Pىڡ خاصة  صعوبات  عن  ناجمة 
االجتماعية،  االcوضاع  عىل  والحكم  االxخرين،  مع  عالقة 
P أن تبعات مرض ضمور العضالت  Oحںى O Pووجهات النظر، ىڡ
عزلة  إىل  تؤدي  ربما  يائية)  P Oالفرى المعوقات  (مثل  دوشن   –
 O Pاجتماعية أو انسحاب من المجتمع أو انخفاض المشاركة ىڡ
التوتر  االxباء،  من  للعديد  بالنسبة  االجتماعية.  االcنشطة 
 O Pالناجم عن المشاكل النفسية للطفل والصعوبات الكامنة ىڡ
التوتر  من  أكرى�  صحيح  بشكل  ومعالجتهت  عليها  التعرف 

يائية للمرض. P Oالمرتبط بالجوانب الفرى

O من مخاوف حول حالته، فإنك  Pإذا كنت ترى بأن طفلك يعاىى
تقطع  أن  يمكن  تساؤالته  عىل  لال�جابة  واالستعداد  باالنفتاح 
االcطفال  يفهم  أخرى.  مشاكل  من  الوقاية   O Pىڡ طويالً  شوطا 
حالتهم  عن   Oالكثرى دوشن   – العضالت  بضمور  المصابون 
االcسئلة  عىل  اال�جابة  وري  Pالرص من  االxباء.  يتصوره  مما   Jأكرى
إجاباتك   O Pىڡ العمري  المستوى  مراعاة  مع  ولكن  بانفتاح 
واال�جابة فقط عىل ما يتم السؤال عنه. هذا يمكن أن يكون 
تقديم  يمكنه  عيادتك   O Pىڡ الطاقم  ولكن  للغاية،  صعباً 
عائالت  مع  الناجحة  السبل  حول  توجيهات  وأي  المساعدة 

. Pأخرى، كما هو الحال مع مجموعات دعم المرىص

بضمور  مصاب  شخص  كل  يواجه  أن  ورة  Pبالرص ليس 
العضالت – دوشن صعوبات نفسية، ولكن عىل االcرس مراقبة 

: Oومتابعة ما يىل

ة  Oقصرى والذاكرة  واالستيعاب   اللغة  تطور   O Pىڡ الضعف    •
المدى

•   مشاكل التعلم

O التفاعالت االجتماعية و/ أو إقامة صداقات  Pصعوبة ىڡ    •
المهارات  ضعف  االجتماعي،  النضج  عدم  (أي 

االجتماعية، االنسحاب أو العزلة عن االcقران).

دد aالقلق/ الرى    •

ايدة  P aمرى مخاطرة  هناك  الغضب.  ونوبات  الجدال  ة  Jكرى     •
والنمو   O العصىى� السلوك   O Pىڡ الضطرابات  بالتعرض  أيضا 
، يشمل ذلك اضطرابات طيف التوحد، اضطراب  O العصىى�
واضطراب   ،(ADHD) النشاط  فرط   / االنتباه  نقص 

.(OCD) الوسواس القهري

واالكتئاب.  العاطفي  التكيف   O Pىڡ لمشاكل  التعرض  يمكن     •
إىل  تؤدي  أن  ويمكن  مشكلة  يكون  أن  يمكن  أيضا  القلق 
التكيف  عىل  والقدرة  العقلية  المرونة   O Pىڡ العجز  تفاقم 

Pمت بشكل مفرط). aالمرى Oأي، التفكرى)

10

حقائق هامة لتذكرها:
الصحة النفسية لطفلك وعائلتك مهمة جداً.  .1

لمشــاكل  أكــرى�  بشــكل  عرضــة  طفلــك  يكــون  ربمــا   .2
نفســية. وصعوبــات 

أنــت وعائلتــك عرضــة لمخاطــرة بعض المشــاكل النفســية   .3
مثــل االكتئــاب.

هــو  النفســية  المشــاكل  دارة  ال� االcفضــل  الطريقــة   .4
بالعالجــات. وبالبــدء  مبكــرة  مرحلــة   O Pىڡ تحديدهــا 

ــا  ــكلة، كم ــون مش ــا يك ــة ربم ــح للغ ــتخدام الصحي االس  .5
ــذه  ــة. ه O المدرس Pــات ىڡ ــتمرار الصعوب O اس Pــال ىڡ ــو الح ه
الســلوكيات عــادة مــا تكــون ملحوظــة لــدى االcفــراد 
ويمكــن  دوشــن  ا–  العضــالت  بضمــور   P Oالمصابــںى
ــالت  ــب والمداخ ــم المناس ــالل التقيي ــن خ ــا م مواجهته

المناســبة.

P بضمــور العضــالت –  Oصعوبــات التعلــم لــدى المصابــںى  .6
دوشــن ليســت متطــورة ومعظــم االcطفــال قــادرون عــىل 

التعلــم عندمــا يحصلــون عــىل مســاعدة جيــدة.
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بقوة  O إدارة الصحة النفسية منصباً  Pىڡ P Oكرى aيجب أن يكون الرى
عىل الوقاية من المشاكل والتدخل المبكر، حيث أن ذلك من 
يجب  عام،  بوجه  المحتملة.  النتائج  من  يحسن  أن  شأنه 
معالجة المشاكل النفسية بنفس التدخالت الفعالة والقائمة 
O بأنه من  Pدلة المستخدمة لدى عامة الناس. وهذا يعىىcعىل اال
هناك  بأن  ترى  كنت  إذا  المساعدة  عن  البحث  وري  Pالرص

O هذا الجانب. Pمشاكل ىڡ

 Oجدىل  / O Pاىص aاعرى سلوك  إىل  يؤدي  أن  يمكن  أيضا  هذا   •
O المزاج. Pومشاكل ىڡ

آباء  لدى  االكتئاب  مستويات  ارتفاع  ذلك،  إىل  إضافة   •
P بضمور العضالت– دوشن يؤكد عىل  Oطفال المصابںىcاال

ورة تقييم الحالة ودعم العائلة برمتها. Pرص

املــــربع 10
إدارة النطق اللغة – التفاصيل:

O النطق  Pهناك نموذج موثق بصورة جيدة لحاالت العجز ىڡ  •
العضالت  بضمور   P Oالمصابںى االcطفال  بعض  لدى  واللغة 
والذاكرة  اللغة،  تطور   O Pىڡ مشاكل  ذلك  يشمل   ، دوشن   –
ة المدى، والمعالجة الصوتية، فضالً عن  Oالشفهية القصرى
ال  التعلم.   O Pىڡ محددة  واضطرابات  الذكاء  معدل  ضعف 
بضمور   P Oالمصابںى االcطفال  جميع  المشاكل  هذه  تصيب 
ومتابعتها  بها  االعتناء  يجب  ولكن  دوشن  ا–  العضالت 

O حال كان موجودة. Pوتقديم المساعدة ىڡ

O الوصول إىل مراحل اللغة المبكرة شائع لدى  Pإن التأخر ىڡ  •
مقارنة  دوشن   – العضالت  بضمور   P Oالمصابںى االcطفال 
اكتساب   O Pىڡ الفروقات  العمر.  نفس   O Pىڡ االxخرين  باالcطفال 
O مرحلة  Pيمكن مالحظتها ىڡ O aمور الىىcاللغة من اال P Oوتحسںى
وعالجها. المشكلة  هذه  متابعة  وري  Pالرص فمن  الطفولة. 
النطق  مشاكل   O Pىڡ التأخر  وعالج  تقييم  يجب  وكذلك 

واللغة.

حالة  لتقييم   (SLP) واللغة  النطق   O cأخصاىى إىل  اال�حالة   •
هناك  كان  حال   O Pىڡ وري  Pرص أمر  والعالج  واللغة  النطق 

O هذا الجانب. Pاشتباه بوجود مشاكل ىڡ

 Oالنطق والتعبرى O Pاستخدام تمارين العضالت المساعدة ىڡ  •
بضمور   P Oالمصابںى السن  لصغار  وري  Pورص مناسب 

O هذا المجال وكذلك  Pالعضالت – دوشن مع صعوبات ىڡ
االcشخاص االcكرى� سنا الذين يعانون من تدهور قوة عضلة 

O القدرة عىل النطق بشكل واضح. Pالفم أو تراجع ىڡ
 

التعويضية،  اتيجيات  aسرى اال� سناً،  االcكرى�  لالcفراد  بالنسبة   •
P إذا أصبح من  Oسهاب الكالمي مناسبںى تمارين الصوت، واال�
 – العضالت  بضمور  المصاب  الشخص  فهم  الصعب 
الصوت  ة  لنرى�  Oالتنفىس الدعم   O Pىڡ مشاكل  بسبب  دوشن 
والنطق. ربما يكون تقييم أجهزة االتصال المساعدة ذات 
O جميع المراحل إذا كان  Pمناسبة ىڡ (VOCA) O aالخرج الصوىى

إخراج النطق محدوداً.

تشمل  طفل،  لكل  االحتياجات  اختالف  من  الرغم  عىل 
O إجراء التقييمات وقت التشخيص  Pوقات الحاسمة للنظر ىڡcاال
اب موعد التشخيص (وضع مساحة زمنية 12-6 شهر  aأو اقرى
لبعض التقييمات ربما يكون مفيداً من أجل السماح بالتعديل 
 Oبعد التشخيص) وكذلك  قبل دخول المدرسة وبعد أي تغرى
المشاركة  عيادة  لكل  يتاح  ال  أنه   P Oحںى  O Pىڡ الوظيفي.  االcداء   O Pىڡ
O أي تقييمات أو تدخالت مدرجة، يمكن أن تمثل  Pة ىڡ Jالمبارس
 Oكلينيىك O اال� O الكادر الطىى� Pهذه التوصيات دليالً لسد الثغرات ىڡ

وتوجيه اال�حاالت حسب االقتضاء.

يجب تقييم جوانب التكيف والتأقلم العاطفي، والتطوير   •
واللغة،  النطق  وتطوير  بالعمر،  المرتبط  التعليم   O Pىڡ
والدعم  التوحد،  طيف  الضطرابات  المحتمل  والوجود 
. (يمكن أن يساعد اختصاىصO الخدمات اال�جتماعية  Oالنفىس
دعم  شبكات  وتطوير  المالية،  الموارد  إىل  الوصول   O Pىڡ
عند  العائلة  إىل   Oعقىل صحي  دعم  تقديم  او  اجتماعية، 

الحاجة).

الفرد  لدى  االجتماعية  النفسية  الرفاهية  تكون  أن  ينبغي   •
المصاب بضمور العضالت – دوشن ولدى االxباء واالcشقاء 
بضمور   P Oللمصابںى المقدمة  الرعاية  من  روتينياً  جزءاً 

العضالت – دوشن.

تدخالت الرعاية والدعم

 O Pيمكن أن يكون منسق الرعاية شخصاً يلعب دوراً حيوياً ىڡ •
هذا المجال. حيث يمكنه أن يمثل نقطة اتصال للعائالت 
إىل  بحاجة  الشخص  هذا  به.  موثوقاً  شخصاً  ويصبح 
المعرفة الكافية والمعلومات االcساسية حول االضطرابات 
االحتياجات  تلبية  عىل  قادراً  ليكون  العصبية  العضلية 

الروتينية اليومية من المعلومات للعائلة.

بتفادي  للمساعدة  أساسياً  أمراً   ? rاالستباىڡ التدخل   hيعترى  •
أن  يمكن   ? rالىى االجتماعية  والعزلة  االجتماعية  المشاكل 
فمن  دوشن.  العضالت–  ضمور  مرض  سياق   ? ىڡ@ تحدث 
الوعي  زيادة  يجابية  واال� المفيدة  التدخالت  عىل  االcمثلة 
 O Pىڡ دوشن   – العضالت  ضمور  مرض  حول  والتثقيف 
O مختلف أنواع  Pقران، وضمان المشاركة ىڡcالمدارس ولدى اال
الخدميه  الكالب   Oوتوفرى المناسبة،  والمخيمات  الرياضة 

نت وأنشطة أخرى. aنرى والتواصل مع االxخرين عرى� اال�

لمعالجة  مخصصة  فردية  تعليمية  خطة  وضع  يجب 
? ربما يثبت  rنشطة الىىNمشاكل التعلم المحتملة وتعديل اال
التعليم  المثال،  سبيل  (عىل  الطفل  بعضالت  ضارة  أنها 
 O Jعياء (عىل سبيل المثل المىس )، ضعف الطاقة/ اال� O Pالرياىص
سبيل  (عىل  السالمة  الغداء)،  ومن  إىل/  طويلة  لمسافات 
المثل، أنشطة عىل أرض الملعب)، ومشاكل إمكانية الوصول.

مرض  حول  كاملة  ومعرفة  دراية  عىل  المدرسة  أن  ضمان   •
ضمور العضالت – دوشن أمر بالغ االcهمية. شارك معهم 
O لديك وقم بالتعريف عن الشخص  aجميع المعلومات الىى
ذوي  االcطفال  لدعم  هناك  المدرسة   O Pىڡ الموجود 
هام  أمر   O aاستباىڡ نهج  وجود  ضافية.إن   اال� االحتياجات 
 – العضالت  بضمور  المصاب  الطفل  وصول  لضمان 
دوشن إىل نطاق كامل من التعليم الذي يحتاجه لتطوير 
والعمل.  للتعليم  واالستعداد  جيدة  اجتماعية  تفاعالت 

لذلك ال بد أن يكون للمدرسة دور فعال!

عملية   ? ىڡ@ والمشاركة  الذات  عىل  االعتماد  عىل   @ التحفرى?  •
أمر  الطبية)  بالرعاية  تتعلق  عندما  (خاصة،  القرار  صنع 
P االستقاللية والحرية.  Oتحفرى O Pة ىڡ Oوري ويحمل أهمية كبرى Pرص
هذا ينبغي أن يكون جزءاً من برنامج تحول مخطط له من 

رعاية االcطفال إىل رعاية الكبار.

التــــدخـــالتالــتقييـمــــات
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? تطوير مهارات اجتماعات ومهارات تعلم  المساعدة ىڡ@  •
وأن  وظيفة  عىل  العثور   Oتيسرى  O Pىڡ يساعد  أن  شأنه  من 
O مرحلة الطفولة.  Pيكون جزءاً من الحياة اليومية الطبيعية ىڡ
 – العضالت  ضمور  بمرض  المصابون  االcطفال  يستفيد 
أهدافهم  لتحقيق  الدعم  عىل  الحصول  من  دوشن 

الشخصية.

الحصول عىل خدمات رعاية تسكينية مناسبة لتخفيف أو   •
P جودة الحياة عند الحاجة لها.  Oالحد من المعاناة وتحسںى
فريق  يكون  ربما   ،(6 (المربع  االcلم  إدارة  إىل  إضافة 
وروحي  عاطفي  دعم   Oتوفرى عىل  قادراً  التسكينية  الرعاية 
واتخاذا  العالج  أهداف  توضيح   O Pىڡ العائالت  ومساعدة 
العائالت   P Oبںى التواصل   Oوتيسرى صعبة،  طبية  قرارات 
باالcىس  المتعلقة  المشاكل  ومعالجة  الطبية،  والفرق 

والفقدان والفجيعة.

 O Pهناك العديد من التقنيات المعروفة موجودة للمساعدة ىڡ
عىل  االxباء  تدريب  التقنيات  هذه  تشمل  مختلفة.  جوانب 
والعالج  اعات،  P Pوالرى  c Oالسىى السلوك  مع  التكيف  محاولة 
يساعد  وربما  السلوكية.  والتدخالت   Oالعائىل أو  الفردي 
متعلقة  معينة  سلوكيات   O Pىڡ التطبيقي   Oالسلوىك  Oالتحليىل

باالنطواء عىل النفس والتوحد.

ربما يستفيد بعض من االcطفال والكبار من استخدام االcدوية 
O التعامل مع المشاكل العاطفية  Pبوصفات طبية للمساعدة ىڡ
ومراقبة  اف  Jإرس تحت  االcدوية  هذه  تناول  يمكن  والسلوكية. 
الوسواس  اضطراب  أو   العدوانية  أو  لالكتئاب  متخصصة 
النشاط  فرط   / االنتباه  نقص  ضطراب  أو   (OCD) القهري 
(ADHD) عند تشخيص هذه المشاكل بشكل خاص بواسطة 

P Oأطباء متخصصںى

وهناك  بالتخدير  متعلقة  مخاطرة  هناك  يكون  ما  دائما   •
دوشن   – العضالت  ضمور  مرض   O Pىڡ خاصة  اعتبارات 
ذلك  يشمل  بأمان  التخدير  أدوية  بإعطاء  للسماح 
وتجنب  الوريد  طريق  عن  كامل  تخدير  طرق  استخدام 

عقاقرىO محددة.

O الجراحات  Pالتخفيف من فقدان الدم أمر هام وخاصة ىڡ  •
هذه  ففي  الفقري.  العمود  فقرات  دمج  مثل  الخطرة 
التخدير   O cوأخصاىى الجراح  الطبيب  يقرر  ربما  الحالة، 

O ذلك. Pاستخدام تقنيات معينة للمساعدة ىڡ

O الوثيقة الرئيسية. Pيمكن االطالع عىل تفاصيل كاملة ىڡ  •

تدخالت العالج النفىس? والعقاقرى?
جراحية  رعاية  لضمان  أخرى  واعتبارات  مخدرة  عوامل 

آمنة.

اعتبارات الجراحة
بضمور  مرتبطة  السيناريوهات،  من  العديد  هناك  سيكون 
العضلية،  الخزعة  المثال،  سبيل  (عىل  دوشن   – العضالت 
جراحة تقلص المفاصل، جراحة العمود الفقري، أو  فتحة 
المثال،  سبيل  (عىل  سواء  حد  عىل  مرتبطة   Oوغرى المعدة) 
 . Oالكىل التخدير  يلزم  قد  حيث  الحادة)،  الجراحات  حاالت 
فهناك عدد من المسائل الخاصة بالحالة تحتاج إىل أخذها 

P االعتبار من أجل التخطيط لجراحة آمنة. Oبعںى

االNفراد  فيه  يكون  مستشفى   ? ىڡ@ الجراحة  إجراء  يجب   •
دراية  عىل  الرعاية  بعد  وما  العملية   ? ىڡ@ المشاركون 
وعىل  دوشن  العضالت–  ضمور  بمرض  ومعرفة 
استعداد للتعاون والتكاتف من أجل ضمان سرى? االNمور 
يجب  اعتبارات  هناك  ذلك،  إىل  إضافة  يرام.  ما  عىل 
الجراحة  خالل  التوتر“  ويد  Oسترى  ” تغطية  إىل  إعطاؤها 

ل.  P Pالمرى O Pويدات ىڡ Oشخاص الذين يتعالجون بالسترىcلال
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حقائق هامة لتذكرها:
دائمــا مــا يكــون هنــاك مخاطــرة متعلقــة بالتخديــر ومــع   .1
O مــرض ضمــور العضــالت  Pذلــك هنــاك اعتبــارات خاصــة ىڡ
  ، ــرى� ــان أك ــر بأم ــة التخدي ــاء أدوي ــمح بإعط ــن تس – دوش
مثــل اســتخدام تقنيــة التخديــر الكامــل عــن طريــق 

. P Oــںى ــينيل كول ــرىO سكس ــب عقاق ــد وتجن الوري

عنــد  مهمــة   P Oوالرئتــںى للقلــب  الصحيحــة  التقييمــات   .2
للجراحــة. التخطيــط 

ــم  ــر لديه ــون وتتواف ــاء ملم ــع االcطب ــن أن جمي ــد م تأك  .3
معلومــات صحيحــة حــول مــرض ضمــور العضــالت 
O يتناولهــا  aالــىى (دويــةcاال) دوشــن وجميــع التدخــالت –

طفلــك. 
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 O يجب إجراء مخطط صدى القلب وتخطيط القلب الكهرىى�  •
الخضوع   قبل  إجراؤها  يجب  كما  العام.  التخدير  قبل 
للتهديء الواعي أو التخدير الموضعي إذا كان الفحص 
االcخرىO قبل أكرىJ من سنة؛ أو إذا كان هناك مخطط صدى 

O 12-7 شهر سابقة. Pطبيعي ىڡ Oقلب غرى

صدى  مخطط  إجراء  يجب  الموضعي،  للتخدير  بالنسبة   •
الحصول  تم  طبيعية   Oغرى نتائج  هناك  كان  إذا  القلب 

عليها سابقاً.

 – العضالت  بضمور  المصاب  الشخص  كان  وإن   aحىى  •
الجهاز  عضالت   O Pىڡ مشاكل  من  مسبقاً   O Pيعاىى دوشن 
الجراحة  من  تجعل  معينة   Oتدابرى اتخاذ  يمكن   ، Oالتنفىس
إجراء   . اكرى� مخاطرة  هناك  سيكون  أنه  رغم  أماناً،   Jأكرى
لديه  مركز    O Pىڡ التنفس   لوظيفة  الجراحة  قبل  ما  تقييم 
أمر  دوشن   – العضالت  ضمور  مرض  عىل  واطالع  دراية 
استخدام  عىل  الجراحة  قبل  ما  التدريب  االcهمية.  بالغ 
عىل  المساعدة  وتدخالت  جراحة  تدخل  بأقل  التهوية 

السعال وتدخالت متخصصة إذا لزم االcمر.

P إذا كان  Oمشاركںى O cياىى P Oيجب أن يكون أخصائيو العالج الفرى  •
شخص مصاب بضمور العضالت– دوشن ينوي الخضوع 

الcي جراحة.

هما  للمخاطرة  االستباقية  والتقييمات  دارة  واال� التخطيط   •
بضمور   P Oالمصابںى لدى  الجراحة  أمان   O Pىڡ المفتاح 

العضالت – دوشن.

اعتبارات صحة الجهاز التنفىس?اعتبارات صحة القلب
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 O aحاول االحتفاظ بمذكرة، أو تذكر ما هي آخر الفحوصات الىى
الحيوية  السعة  المثال،  سبيل  (عىل  للتنفس  بها  قمت 
مفيدة  المعلومات  هذه  تكون  أن  يمكن   .(FVC القرسية، 
لالcطباء الذين يجرون التقييم لحالة طفلك إذا أزداد مرضه 

سوءاً.

O المخاطرة الرئيىسO لمشاكل التنفس عند انخفاض السعة  aتأىى
الحيوية القرسية وقوة السعال:

O تنظيف الصدر. Pربما يكون هناك حاجة إىل المساعدة ىڡ  •

O السعال. Pربما يكون من المهم المساعدة ىڡ  •

ربما يكون هناك حاجة إىل مضادات حيوية.  •

وري تقديم الدعم  Pحيان ربما يكون من الرصcبعض اال O Pىڡ  •
من خالل جهاز تهوية.

O تزيد   Pتحتاج إىل دعم إضاىڡ O aمخاطرعضالت التنفس الىى  •
أثناء حدوث التهاب أعىل لدى االcشخاص الذين يعانون 
الرعاية   . Oالتنفىس الجهاز   O Pىڡ حادة  اضطرابات  من 
االNدوية  من  ها  وغرى? االNفيونية  المواد  باستخدام 
استخدام   ? ىڡ@ الرعاية  هي  كما  وري،  رص@ أمر  المسكنة 
? أكسيد  @ دون تهوية بسبب مخاطرة زيادة ثاىى@ الNكسجںى?
قوة   ? ىڡ@ بضعف    @ المصابںى? االNشخاص  لدى  الكربون 

ليلية  تهوية  نظام  استخدام  تم  إذا  التنفس.  عضلة 
وري خالل  Pمسبقاً، عندها اللجوء إىل جهاز تهوية أمر رص
الذين  لالcشخاص  بالنسبة  حاد.  تدخل  أو   حدث  أي 
الفريق  يشارك  أن  يجب  فعليا،  تهوية  عىل  يحصلون 

O أقرب وقت ممكن. Pىڡ Oبرعاية الجهاز التنفىس O Pالمعىى

سيكون  مماثل)،  جهاز  (أو  تهوية  جهاز  لديك  كان  إذا 
إحضاره معك إىل المستشفى فكرة سديدة.

 hأخرى ويد.  للسترى? المزمن  االستخدام  عن  فصاح  اال� يجب 
طفلك  فيها  يستخدم   ? rالىى المدة  طول  عن   ? hالطىى الكادر 
أيضاً  وري  Pالرص من  جرعة.  نىس?  قد  كان  وإن  ويدات  السترى?
 O Pىڡ ويدات  Oالسترى استخدم  قد  طفلك  كان  إذا  االcطباء  إطالع 

السابق.

ويدات من االستجابة للتوتر لذك  Oيمكن أن تخفف السترى  •
كان  إذا  إضافية  ويدات  Oسترى إىل  حاجة  هناك  يكون  ربما 

. O Pويدات يشعر باعتالل مرىص Oشخص يتناول السترى

ويدات من خطر تقرحات المعدة. Oيمكن أن تزيد السترى  •

بصورة  موجودة  أخرى  مضاعفات  هناك  يكون  ما  نادراً   •
حادة

االcطفال المصابون بضمور العضالت– دوشن عرضة لخطر 
من  بأنه   O Pيعىى أن  يمكن  الساق  عظمة  وكرس  العظام،  كرس 
للغاية.  صعباً  أصالً   O Jالمىس كان  إذا  مجدداً   O Jالمىس الصعب 
أي  هناك  كان  إذا  الرعاية  فريق  وبقية  المعالج  طبيبك  أخرى� 

P إذا لزم االcمر. Oلهم الحديث مع الجراحںى Pيتسىى Oكرس لىك

لساق  الجبس  من  أفضل  خياراً  الجراحة  تكون  ما  عادة   •
. O Jمكسورة إذا كان المصاب ال يزال قادراً عىل المىس

اجل  من  ورية  Pرص  O cياىى P Oالفرى العالج   O cأخصاىى من  التدخل   •
وقت  أقرب   O Pىڡ قدميه  عىل  للوقوف  الطفل  عودة  ضمان 

ممكن.

الظهر  فقرات  من  واحدة  المكسورة  العظمة  كانت  إذا   •
O الظهر،  Pلم ىڡcمن اال O(فقرات العمود الفقري) مع الكثرى
أو  العظام  طبيب  من  مداخلة  إىل  حاجة  هناك  يكون 
(انظر  الصحيح  العالج   Oلتوفرى الصماء  الغدد   O cأخصاىى

القسم 6).

 O aحاول االحتفاظ بمذكرة، أو تذكر ما هي آخر الفحوصات الىى
 O aحاول االحتفاظ بمذكرة، أو تذكر ما هي آخر الفحوصات الىى
سبيل  (عىل  أمكن،  إن  إجراؤها،  تم  وأين  للقلب  بها  قمت 
وأدوية   ،(LVEF االNيرس،   @ للبطںى?  ? القذىڡ@ الكرس  المثال، 
الذي  القلب  طبيب  هو  ومن  طفلك  يتناولها   O aالىى القلب 
 O Pىڡ الطوارئ  أطباء  يساعد   أن  شانه  من  هذا  حالته.  فحص 
 O aالىى المشاكل  بأن  احتمال  هناك  كان  إذا  فيما  القرار  اتخاذ 

O القلب. Pيفحصونها ناجمة عن مشكلة ىڡ

عضلة  واعتالل  القلب  بات  رص@ مشاكل  بخطورة  الوعي   •
وري. Pالقلب أمر رص

P االعتبار  Oيجب أخذ مخاطر التخدير (انظر القسم 11) بعںى
O جميع االcوقات إذا كان هنك حاجة إىل جراحة أو تخدير. Pىڡ

مشاكل التنفس

ويدات السترى?

كرس العظام

وظيفة القلب

اعتبارات الرعاية الطارئة
حالة   O Pىڡ للمستشفى  الذهاب  إىل  بحاجة  أنكم  وجدتم  إذا 
 P Oينبغي أخذها بعںى O aطارئة، هناك مجموعة من العوامل الىى

االعتبار.

الدواء   ، دوشن   – العضالت  ضمور  مرض  تشخيص   •
? الجهاز التنفىس? والقلب  ، وجود أي مضاعفات ىڡ@ الحاىل?
 ? hالطىى المدخل  هم  الذين  االNشخاص  توضيح  ويجب 

دخال. O وحدة اال� Pلك ىڡ Oالرئيىس

دراية  عىل  ليسوا   P Oالصحيںى اء  الخرى� من  العديد  أن  بما   •
ضمور  لمرض  المتوفرة  المحتملة  دارة  اال� اتيجيات  aبإسرى
العضالت – دوشن فإن متوسط العمر المتوقع الحاىل? 
توضحيها  يجب  للحياة  المتوقعة  الجيدة  والجودة 

لهم.

12

حقائق هامة لتذكرها:
ــول  ــة ح ــك معرف ــون لدي ــأن يك ــرىO ب ــال كب ــاك احتم هن  .1
ــن  ــرىJ م O (DMD) أك Pــيىى ــالت الدوش ــور العض ــرض ضم م

O الحــوادث والحــاالت الطارئــة. Pطبــاء ىڡcاال

أخــرى� الطبيــب أو طاقــم الرعايــة الصحيــة إذا كان طفلــك   .2
ويدات. Oيتنــاول أي نــوع مــن الســترى

ــرص  ــم، اح O العظ Pــرس ىڡ ــرض لك ــد تع ــك ق إذا كان طفل  .3
ــي. ــالج الطبيع O الع cــاىى ــك أو أخص ــدث إىل طبيب ــىل التح ع

ــج  ــدث نتائ ــن اح ــخاً ع ــرصP نس ــتطاعتك، أح إذا كان باس  .4
القرسيــة  الحيويــة  الســعة  مثــل  لطفلــك  فحوصــات 

.(LVEF) االcيــرس   P Oللبطــںى المقــذوف  الجــزء  و   (FVC)

P لــدى طفلــك،  Oكســجںىcحــال انخفــاض مســتوى اال O Pىڡ  .5
إعطائــه   O Pىڡ للغايــة  حــذراً  الطبيــب  يكــون  أن  يجــب 

المســكنة. االcدويــة  أو   P Oكســجںىcاال
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قائمة المصطلحات التي يمكن أن تمر بهااالخــتصـــــارات
(ACE) أنزيم محول

@ االNنجيوتنسںى?

ADHD

ADL

AFOs

ALT

AST

BP

CDC

CK

DEXA

GC

IV

KAFOs

kg

L

LVEF

mg

nmol

NSAIDs

OCD

TB

VOCA
DMD

ECG

FVC

  ACE (مثبطات    P Oنجيوتنسںىcاال محول  أنزيم 
وضغط  القلب  مشاكل  عىل  للسيطرة  تستخدم 

الدم المرتفع)

A
Anterior spinal fusion (دمج الفقرات الفقرية االNمامية)

نطريقة لتصحيح االنحناء عرى� النهج االمامي

Aspiration pneumonia (االلتهاب الرئوي الشفطي)
المعدة  محتويات  من  يا  Oبكترى أو  تهيج  عن  ناجم  التهاب 

P بسبب البلع الخاطئ Oتدخل الرئتںى

(Atelectasis) االنخماص
حالة ال تنتفخ بها الرئتان بالكامل

B
(Baseline) ساسNخط اال

نقطة البداية للمقارنة بفحوصات أخرى

(BiPAP) الضغط ? Nجهاز ضخ الهواء الموجب ثناىى
O الضغط. يستخدم للحفاظ  cجهاز ضخ الهواء الموجب ثناىى

عىل توسع الرئة

(Body Mass Index) كتلة الجسم Bمؤرس
P الوزن والطول وفقا لمعادلة الوزن، بالكيلوغرام،  Oالعالقة بںى

ات aمقسوماً عىل الطول المربع، بالمرى

C
(Cardiomyopathy) اعتالل عضلة القلب

O وظيفة عضلة القلب – يعرف أيضا بـ «مرض عضلة  Pتدهور ىڡ
القلب»

(Cobb angle) زاوية كوب
شعاعي االcشعة الصينية  قياس درجة االنحناء من التصوير اال�

للعمود الفقري

(Contractures) التقلصات
P أو نطاق  Oموضع معںى O Pشد حول المفصل يؤدي إىل ثباته ىڡ

حركة أقل ىڡP ذلك المفصل

(Cushingoid features) مظاهر كوشينغ
«الشبيه  الوجه  أو  االستدارة  حالة  لوصف  يستخدم  مصطلح 
(هذا  ويد.  Oالسترى يتناولن  الذين  االcشخاص  تصيب   O aالىى بالقمر» 
حىىa وإن كانت زيادة الوزن عامة ليست  يمكن أن يكون واضحاً 
جدول   O Pىڡ  Oتغيرى دون  عليها  السيطرة  الصعب  ومن  بالمشكلة 

ويد والجرعات) Oالسترى

D
 Depolarising muscle) مرخيات العضل بإزالة االستقطاب

(relaxants
كستقبالت  تعمل  حيث  العضلة  توتر  زيادة  عىل  تعمل   Oعقاقرى

O إزالة االستقطاب Pعضلية مشاركة ىڡ

DEXA
انظر االختصارات

(Dysphagia) عرس البلع
O البلع Pصعوبات ىڡ

(Dystrophinopathy) @ وفںى? rاعتالل مورث الدسرى
المختلفة  الحاالت  جميع  لتغطية  المصطلح  هذا  يستخدم 
 – العضالت  (ضمور   P Oوفںى aالديسرى  P Oجںى  O Pىڡ اخطاء  عن  الناجمة 
هذه  من  واحدة  ناقالت  يظهر  بيكر،  عضالت  ضمور   ، دوشن 
الحاالت وقلة نادرة من المرىصP الذين يعانون من مرض القلب).

E
(Eccentric Exercises) تمارين شاقة

O تشمل التطويل  aامبولينع والىى aتمارين مثل نزول الساللم أو الرى
بدال من تقليص العضلة.

Electrocardiogram (ECG)))طرق  القلب  كهربية  مخطط 
O لعضلة القلب. يشمل مخطط  تستخدم لتقييم النشاط الكهرىى�
ائط توضع عىل الصدر لتسجيل إشارات القلب. Jكهربية القلب رس

((“Echocardiogram (“echo) فحص صدى القلب
طريقة تستخدم لتقييم حالة بنية القلب. يعرف فحص صدى 
صوراً  ويعطي  للقلب»  اساوند  aالرى «تصوير  باسم  أيصا  القلب 

للقلب النابض

(ADHD) اضطراب نقص االنتباه / فرط النشاط

أنشطة الحياة اليومية

تستخدم  (جبائر  الكاحل-القدم  تقويم  أجهزة 
للتحكم بشد الكاحل)

P Oالنںىcاال P Oناقلة أمںى

P االcسبارتات Oناقلة أمںى

ضغط الدم

(هيئة  منها  والوقاية  االcمراض  لمكافحة  مراكز 
O الواليات المتحدة) Pالصحة العامة الرئيسية ىڡ

بمستويات  موجود  (أنزيم   P Oالكرياتںى كيناز 
بضمور   P Oالمصابںى لدى  الدم   O Pىڡ مرتفعة 
ضمور  من  أخرى  وأنواع  دوشن   – العضالت 

العضالت)

O البواعث  cشعة السينية ثناىىcمقياس امتصاص اال
(فحص يتم إجراءه لقياس قوة العظام) يشار 

DXA إليه أيضاً بـ

جاليكوكورتيكويد

عن طريق الوريد (عرى� الوريد)

أجهزة تقويم الركبة – الكاحل – القدم (جبائر 
خاص  بشكل  استخدامها  يمكن  طويلة  ساق 
O غرىO ممكن  Jيصبح فيها المىس O aة الىى aخالل الفرى

( O Jإطالة المىس O Pوفيما بعد للمساعدة ىڡ

كيلوغرام

aلرى

من  واحد   ) االcيرس   P Oللبطںى  O Pالقذىڡ الكرس 
الفحوصات الرئيسية لوظيفة القلب)

ملغم

نانومولز

وئيدية   Oالسترى  Oغرى االلتهاب  مضادات   Oعقاقرى
واالcنواع  االcلم،  من  للتجفيف  تستخدم   O aوالىى)
 ، P Oيبوبروفںى اال� هي  منها  شيوعا   Jكرىcاال

( P Oالديكلوفيناك والنابروكسںى

(OCD) اضطراب الوسواس القهري

مرض السل

O aأجهزة االتصال المساعدة ذات الخرج الصوىى
ضمور العضالت – دوشن

الذي   Oالرئيىس (الفحص  القلب  كهربية  تخطيط 
بات القلب) Pيتم إجراؤه لقياس رص

عضلة  لقوة  (فحص  القرسية  الحيوية  السعة 
التنفس)
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قائمة المصطلحات التي يمكن أن تمر بها قائمة المصطلحات التي يمكن أن تمر بها
(Motor Function Scales) مقاييس وظيفة الحركة

بطريقة  الحركة  االcداء  أنشطة  لتقييم  تستخدم  فحوصات 
معيارية

(Myoglobinuria) بالبول @ وجود الميوغلوبںى?
العضالت  تفكك  عىل  كعالمة  البول   O Pىڡ  P Oالميوجلوبںى وجود 
منتجات  عىل  يحتوي  الcنه  كوال  الكوكا  بلون  يظهر  (البول 

متفككة من بروتيان العضالت)

O
Osteopenia/) العظام  هشاشة   / العظام  نقص 

(osteoporosis
انخفاض الكثافة المعدنية للعظام

(Oximetry) التأكسج
لتحديد  جهاز  باستخدام  الدم  مجرى   O Pىڡ  P Oكسجںىcاال قياس 

ذلك من خالل الجلد

P
(Palpitations) الخفقان

بات القلب غرىO الطبيعية Pمعرفة رص

(Pelvic obliquity) ميل الحوض
تصف حالة يكون فيها الحوض غرىO متماثل، كأن يكون مقلوبا 

نحو االcسفل عىل جانب واحد

(Prophylaxis) ? Nالعالجي الوقاىى
الوقاية

R
(Rhabdomyolysis) انحالل الربيدات

تكرس العضالت

(Scoliosi) االنحناء الفقري
انحناء العمود الفقري

T
(Tanner stage) مرحلة تانر

لخارجية  الصفات  عىل  بناء  البلوغ  سن  تطورات  تحدد 
التناسلة  واالcعضاء  الصدر،  حجم  مثل  والثانوية،  الرئيسية 

ونمو الشعر بوجه عام.

(Electromyography) تخطيط كهربية العضل
معينة  عضلة  من  الكهربائية  شارات  اال� بقياس  يقوم  فحص 
O أو  ويمكن أن يعطي داللة فيما إذا كان هناك اضطراب عصىى�

Oعضىل

( Etiology) المسببات
مسبب المرض

F
(Forced Vital Capacity) السعة الحيوية القرسية

O يمكن إخراجه بالزفرىO بعد  aقىص لكمية الهواء الىىcالحجم اال
االستنشاق بالحد االcقىص

G
Gastritis/)  ? Nالمريىى المعدي  االرتجاع   / المعدة  التهاب 

(gastresophageal reflux
أنبوب   ) المريء  تربط   O aالىى العضلة  تفتح  عندما  عن  يحدث 
بشكل  تغلق  ال  أو  نفسها،  تلقاء  من  بالمعدة  الفم)  من  بلع 
هذه  تسمى  المريء.  إىل  المعدة  محتويات  وارتفاع  صحيح 
الcن  الحمض،  ارتجاع  أو  الحمض  بارتداد  أيضا  الحالة 

العصارات الهضمية، تسمى االcحماض، ترتفع مع الطعام.

(Gastrostomy) فغر المعدة
أنبوب  دخال  ال� الحالة  هذه   O Pوىڡ المعدة،   O Pىڡ جراحية  فتحة 

.PEG حيان بـcبعض اال O Pتغذية. يشار إليها ىڡ

(Germline mosaicism) تزيق الغدة التناسلية
إىل  التناسلية  الغدد   O Pىڡ الموجودة  الخاليا  فيها  تتطور  حالة  
خاليا منتشة (البويضات والحيوانات المنوية) وهي مزيح من 

P من الخاليات المختلفة جينياً. Oاثنںى

 Glucose) الجلوكوز  تجاه  المفرطة  الحساسية 
(intolerance

P Oنسولںىcتكشف الحالة قبل مرض السكري المرتبطة بمقاومة اال

(Gowers’ maneuver/sign) عامل/ عالمة جاورز
P والجزء العلوي  Oالعضالت حول الوركںى O Pعالمة عىل ضعف ىڡ
فيها  ينهض   O aالىى الطريقة  تصف  فهي   . P Oالساقںى أسفل  من 
االcرض،  عن  العضالت  هذه   O Pىڡ بضعف  مصاب  شخص 
ساقيهم  عىل  والحفاظ  جبهتهم،  إىل  التنقل  إىل  والحاجة 
الحالة  هذه  للنهوض.  الفخذ  عىل  يد  وباستخدام  متباعدة 

(Tenotomy) بضع الوتر
قطع جراحي للوتر

(Thrombolitic events) Bحاالت التخرى
O مجرى  Pأوعية الدم وهي تتحرك ىڡ O aات) ىڡ Jتشكل الجلطات (التخرى

الدم وتحمل بواسطة مجرى لدم لسد أوعية أخرى.

(Tinea) السعفة
التهاب فطري للجلد

(Tracheostomy) الفغر الرغامي
 O Pمن خالل شق ىڡ Jعملية جراحية للعنق لفتح مجرى هواء مبارس

القصبة الهوائية (القصبة الهوائية)

V
(Varus) قدم فحجاء

استدارة باطنية للقدم بسبب عدم توازن عضالت القدم

(Volume recruitment) توسيع حجم الرئة
زيادة كمية الهواء الذي تستنشقه الرئتان باستخدام جهاز يساعد 
واجهزة  نعاش  اال� أكياس  االcجهزة  تلك  تشمل   . P Oالرئتںى توسيع   O Pىڡ

المفشاش. يمكن استخدام أجهزة تهوية لزيادة الحجم

 Videofluoroscopic) دراسة البلع بتصوير مكشافات الفلور
(study

الفموي  البلع  مشكلة  ومدى  طبيعة  وتحديد  لعرض  قياس  أداة 
البلعومي .يتم أخذ تصوير فيديو باالcشعة السينية للطفل أثناء 

بلعه للطعام.

وتسبب  دوشن   – العضالت  بضمور   P Oالمصابںى لدى  شائعة 
عامل  أيضا  وتسبب  العضالت  مجموعات  نفس   O Pىڡ الضعف 

جاورز.

H
(Holter) rهولرى

طريقة تستخدم 24 ساعة لتسجيل تخطيط كهربية القلب

(Hypercapnia) الدم ? ? أكسيد الكربون ىڡ@ Nفرط ثناىى
O الدم Pأكسيد الكربون ىڡ O Pمن ثاىى Oالكثرى

(Hypertension) ارتفاع ضغط الدم
ضغط الدم المرتفع

(Hypoventilation) نقص التهوية
نقص كفاءة التنفس أو قدرة جهاز التهوية

(Hypoxemia) نقص تأكسج الدم
O الدم Pىڡ P Oكسجںىcانخفاض مستويات اال

I
(Immunoblotting) التبقع المناعي

O العضلة Pىڡ P Oوفںى aطريقة لقياس كمية الديسرى

(Immunocytochemistry) كيمياء سيتولوجية مناعية
كمية  ومشاهدة  المنظار  تحت  العضلة  لفحص  طريقة 

P الموجودة Oوفںى aالديسرى

K
(Knee adductors) العضالت المقربة للركبة

P معا  Oتحافظ عىل الركبتںى O aالعضالت الىى

(Kyphoscoliosis) ? hالجنف الحداىى
(انحناء)   P Oالجانبںى عىل  الفقري  العمود   O Pىڡ طبيعي   Oغرى تقوس 

تحدب إىل االcمام أو الخلف (حدبة)

M
 Malignant) الخبيث  الحرارة  بفرط  شبيه  استجابة 

(Hyperthermia-like reaction
 استجابة لتخدير بتسبب بارتفاع الحرارة ويمكن أن يشكل تهديداً 

عىل الحياة



For more information about Duchenne and Becker disease please visit:

www.treat-nmd.euwww.uppmd.org

ar.duchenneandyou.com

Duchenne and YOU

www.parentprojectmd.orgwww.mdausa.org

www.landforhope.org
www.facebook.com/landforhope

لمزيد من المعلومات حول مرض دوشن و بيكر يرجى زيارة:

Photographs used in this guide were provided by Duchenne Parent 
Project Netherlands, MDA, PPMD, Parent Project Czech Republic and 
TREAT-NMD. We would like to thank all the boys and families who 
allowed their photos to be used.

MDA, PPMD, TREAT-NMD and UPPMD have all been directly involved 
in the writing and production of this guide.

وع دوشن االxباء- هولندا،  Jهذا الدليل مزودة بواسطة  مرس O Pالصور المستخدمة ىڡ
وع االxباء-جمهورية التشيك، و TREAT-NMD. نود التقدم  Jمرس ،MDA، PPMD
الصور  باستخدام  سمحت   O aالىى والعائالت  االcطفال  جميع  إىل  الشكر  بجزيل 

الخاصة بهم.
 O Pة ىڡ Jجميعها كانت مشاركة بصورة مبارس MDA، PPMD، TREAT-NMD ،

صياغة وإنتاج هذا الدليل.
MDA, PPMDA, TREAT-NMD  و  UPPMD


