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هذا الدليل مترجم الى العربية من الدليل األصلي باللغة االجنليزية من قبل فريق واسع من األطباء الذين ناقشوا 
جميع جوانب هاذا املرض.

املعلومات والنصائح التي مت نشرها في هذا الكتيب أو التي عرضت فيه,  ليست بديال عن التشاور مع الطبيب, كذلك 
فهي ليست بديال عن العالقة بني الطبيب واملريض. استخدام هذه النصائح  يجب ان يكون بالتزامن مع استشارة 
الطبيب اخلاص بكم, وينبغي استشارة الطبيب في جميع املسائل املتعلقة بصحة الطفل, وبخاصة فيما يتعلق 

باألعراض التي تتطلب التشخيص أو عناية طبية.
 جميع االجراءات التي تتخذ بناء على املعلومات الواردة في هذا الكتيب, هي بحسب تقديراتكم اخلاصة بكم فقط.

على الرغم من بذل كل اجلهود املمكنة لضمان دقة واكتمال املعلومات الواردة في هذا الكتيب, ال ميكنك أن تضمن 
العالج الدقيق لذا ينبغي التنسيق مع الطبيب في كل حالة وأخرى.ممكن أن  تكون طرق العالج مختلفة من طبيب 
آلخر في املراحل اخملتلفة من املرض وذلك وفقا للخبرة املكتسبة من خالل عالج املرضى والتي لم تؤخذ بعني االعتبار 

لدى واضعي الوثيقة األصلية.
ميكن االطالع على املعلومات وتوصيات األطباء واملعاجلني من ذوي اخلبرة مبرض دوشني/ بيكر وميكن االطالع على جمعية 

 www.littlesteps.org.il  .خطوات صغيرة« جمعية من أجل أطفال دوشني وبيكر«

انعدام املسؤولية
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دليل العائالت هذا يضع أمامكم النتيجة التي مت اجنازها في 
اتفاق عام دولي حول الرعاية الصحية ملرض ضمور العضالت 
ملكافحة  األمريكية  املراكز  من  وبدعم  دوشني.  املسماة 
مجموعات  مع  بالتعاون   )CDC( منها  والوقاية  األمراض 
الدعم للمرضى  وشبكة الدعم األوروبية  لألمراض العصبية 

TREAT-NMD - , والعضلية
الطبية, مجلة  في مجلة النسيت  الرئيسي  املستند  نشر  يتم 

. Lancet Neurology  علم األعصاب

أجراها  التي  التفصيلية  الدراسة  على  التوصيات  وتستند 
دوشني  ملرض  والعالج  التشخيص  مجال  في  دولٌي  خبيٌر   84
ومتثل مجموعة واسعة من اخلبرات. اخلبراء »أدرجوا« الطرق 
منفرد,  بشكل  املرض  هذا  عالج  في  املستخدمة  العالجية 
مع التعليق على مدى حيوية هذا العالج , هل هو »مناسب« 
 . دوشني  مرض  من  املختلفة  املراحل  في  مناسب«  »غير  أو 
وبشكل عام أعربوا عن وجهات نظرهم في أكثر من 70,000 
حاله عالجية. وعلى هذا األساس استطاعوا كتابة االرشادات 
والتعليمات والتي مبوافقة األغلبية متثل أفضل طرق العالج 

ملرض دوشني.

وأكد اخلبراء أن أفضل عالج لألطفال املصابني مبرض دوشني, 
هو اتباع نهج متعدد التخصصات, مبساعدة خبراء متخصصني 
في العديد من املجاالت املختلفة, وينبغي أن يكون الطبيب أو 
أي شخص له عالقة في املجال الطبي, ألن كل شخص يختلف 
عن اآلخرين, فمن املناسب أن يكون مريض دوشني وعائلته 
على  يعمل  الذي  الطب  في  خبير  شخص  مع  تواصل  على 

تنسيق العالج السريري بشكل فردي.

لكم  تسمح  التي  األساسية  املعلومات  لكم  تقدم  الوثيقة  هذه 
الذي  الطب  أو رجل  الطبيب  املسار.  بأخذ دوٍر فعاٍل في هذا 
يقوم بتنسيق العالج, يجب أن يكون على علم بجميع املشاكل 
احملتملة ملرض دوشني وينبغي أن يكون له إمكانية للتدخالت 
املساعدة  وتقدمي  املناسبة  الصحية  العناية  عليها  تقوم  التي 
مختلف  على  التركيز  سيكون  اخلبرة.  مجاالت  مختلف  في 
سوف  الدليل  وهذا  الوقت.  مبرور  تتغير  التي  التدخالت 
مرض  عالج  مجاالت  أو  موضوعات  الى  ويأخذك   يرافقك 
دوشني )الشكل رقم 1(. لن يكون حاجة الى جميع املختصني 
امكانية  يكون  أن  املهم  من  ولكن  املرض,  مراحل  كل  في 
يقوم  الذي  الشخص  يحظى  وأن  موجودة   معهم  التواصل 

بتنسيق العالج على الدعم في جميع هذه املجاالت.

Bushby K, et al. The Diagnosis and Manag -
ment of Duchenne Muscular Dystrophy, 
part 1: diagnosis, and pharmacological and 
psychosocial management, Lancet Neuro -
ogy 2010, 9)1( 77-93.
Bushby K, et al. The Diagnosis and Manag -
ment of Duchenne Muscular Dystrophy, part 
2: implementation of multidisciplinary care, 
Lancet Neurology 2010, 9)2( 177-189.
:ميكنك حتميل الوثيقة الرئيسية مجانا من املوقع
http://www.treat-nmd.eu/care/dmd/dia -
nosis-management-DMD

مقدمة
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استخدامها  ميكن  التي  املعلومات  على  الدليل  هذا  يحتوي 
على  التركيز  تفضل  األسر  بعض  مختلفتني.  بطريقتني 
املرحلة التي وصل اليها الطفل. آخرون يريدون معرفة أكبر 
املعلومات عن كل جانب من جوانب مرض  قدر ممكن من 

دوشني منذ بدايته.

في هذا الفصل وفقا للشكل رقم 1, ميكنكم مشاهدة مبا يفكر 
به اخلبراء عن املراحل املختلفة من مرض دوشني وكيفية 
وبالتالي,  الوقت.  مبرور  تتغير  التي  العالج  احتياجات 
في  تناسبكم  التي  األجزاء  الى  الوصول  في  ترغب  كنت  اذا 
نهاية  ايجادها مباشرة وبسهولة. في  اآلن, ميكنكم  الوثيقة 
لك  تقدم  أن  التي ميكن  الفصول  من  نوعان  هناك  الوثيقة 
املساعدة بشكل كبير: اوال : العوامل التي يجب اخذها بعني 
االعتبار قبل إجراء عملية جراحية للطفل املصاب مبرض 
دوشني, وثانيا  العوامل التي يجب اخذها بعني االعتبار عند 

العالج في حاالت الطوارئ للطفل املريض بالضمور دوشني
للون  األلوان املالئمة  املختلفة رموز  الفصول  . أعطيت لهذه 

األشكال.

مرض دوشني - خطوة خطوة )شكل 1(
الوقت. مييل  مرور  مع  متغيرة  يخلق حاله  دوشني  مرض 
إلى حتديد  الطبي  املجال  العاملني في  األطباء وغيرهم من 
يستخدمون  وهم  املرض.  تقدم  في  األساسية«  »املراحل 
وفقا  للتنقل  كمسارات  التفصيلية  الرئيسية  املراحل  هذه 
هذه  تشخيص  أن  من  الرغم  على  العالجية,  لتوصياتهم 
املراحل ميكن أن تكون مصطنعًا إلى حد ما. ومع ذلك, ميكن 
أنواع  لتحديد  املفيد في هذه اخلطوات  االستخدام  أن يكون 
ميكن  ما  ومعرفة  محدد  وقت  في  بها  املوصى  التدخالت 

توقعه من مقدمي الرعاية الطبية في ذلك الوقت.

مراحل قبل ظهور األعراض
هذا  على  تشخيصهم  يتم  لم  دوشني  األبناء مرضى  معظم 
هناك  كان  إذا  إال  األعراض,  ظهور  قبل  املرحلة  في  النحو 
لسبب  دم  فحوصات  إجراء  مت  اذا  أو  للمرض  عائلي  تاريخ 
والكالم,  املشي  في  التأخر  أعراض  وجود  من  بالرغم  آخر. 
لكنها عادة ما تكون غير ملحوظة وغالبا ما لم يتم حتديدها 

في هذه املرحلة.

. كيفية استخدام هذا الدليل

مرحلة املشي املبكر
في مرحلة املشي املبكر ممكن رؤية عالمات« تقليدية« 
مبناورة  دوشني  مرضى  األوالد  لدى  عليها  املتعارف 
جاور )Gower's maneuver( مبا يعنيه أن الطفل 
على  يديه  وضع  خالل  من  نفسه  يدعم  بأن  بحاجة 
ميشي  وكأنه  ويبدو  األرض,  عن  يرتفع  وهو  وركيه 
كالبطة و/أو على أصابع القدم. وهو ال يزال يستطيع 
صعود الساللم, إال أنه اعتاد الصعود من خالل الوقوف 

على كال القدمني في كل خطوة من الدرج.
هاتني املرحلتني املبكرتني عبارة عن الوقت الذي عادة 

ما تبدأ به عملية التشخيص )الفصل 3(.

التشخيص:  من أجل التشخيص الدقيق, يوصى بإجراء 
فحوصات محددة للكشف عن تغيير في احلمض النووي 
من  دوشني.  تسبب  التي   )DNA( جينية  طفرة  أو 
املمكن ان نحتاج الى تدخل األطباء املتخصصني لتحليل 
طفلكم  على  النتائج  تأثير  ومناقشة  الفحوصات  هذه 
وأفراد األسرة اآلخرين. في بعض احلاالت, سوف تكون 
هناك حاجة الى خزعات في العضلة لتشخيص املرض.

التعّلم والسلوك: األبناء مرضى دوشني لديهم صعوبة 
أكثر في هذه املجاالت. إن املشكلة تنبع بشكل جزئي من 
تأثير دوشني على الدماغ, واجلزء اآلخر سببه املعوقات 
الستيرويدات  مثل  األدوية,  بعض  حتى  اجلسدية. 
جانبية  آثار  ظهرت  لو  فيما  تأثير  لها  سيكون  حيث 
وقد  جدا  حيوي  األسرة  دعم  يعتبر  كاالضطرابات.  
ملعاجلة  متخصصني  الى  أساسية  حاجة  هناك  تكون 

قضايا محددة من التعلم والسلوك )10(.

العالج الطبيعي والعالج الوظيفي: التعرف على طاقم 
هذا  املبكرة,  املرحلة  هذه  في   )5 )الفصل  املعاجلني 
يعني أنه ميكنك البدء بنظام متارين لليدين والقدمني 
مرنة  عضالت  على  االبقاء  أجل  من  تدريجي,  بشكل 
ميكن  )انكماش(.  املفاصل  صالبة  تخفيف  أو  ومنع 
للمدرسة  والنصائح  املشورة  بتقدمي  القيام  للمعاجلني 
قادرا  ابنكم  يكون  لكي  لذلك  املناسبة  التمارين  حول 

على املشاركة بهذه النشاطات. 
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لدراسة  املناسب  الوقت  )املنشطات(: هذا هو  الستيرويدات 
خيارات مثل الستيرويدات )الفصل 4( املقررة للفترة التي 
التطور. عندما نخطط  املهارات احلركية عن  تتوقف فيها 
الستخدام الستيرويدات )املنشطات(, فمن املهم أن نتأكد من 
كان  اذا  ما  اللقاحات ومعرفة  ابنكم حصل على جميع  أن 
ميكنك التكهن مسبقا من مؤشرات لألثار اجلانبية املتعلقة 
باأللستيرويد وللحد منها. على سبيل املثال, قد حتتاج الى 

ارشادات حول كيفية التحكم واحملافظة على الوزن.

هذه  في  مشاكل  يوجد  ال  عادة  والتنفس:  القلب  عضالت 
أن  ينبغي  والتنفس, ومع ذلك  القلب  املرحلة في عضالت 
هذا  في  فحص  على  العيادة  في  املنتظمة  الزيارات  تشمل 
إلبنكم.  األساسية  والقاعدة  املعيار  حتديد  أجل  من  الشأن 
ومن املستحسن إجراء فحص للقلب عند التشخيص وثم كل 
سنتني حتى سن 10. بعد سن أل – 10 يجب أن يكون الفحص 
الدوري للقلب في فترات متقاربة اكثر, ومن املهم أيضا أن 
)املسبب  الرئوية  املكورة  بكتيريا  من  اإلبن  تطعيم  يتم 

لاللتهاب الرئوي( ومن االنفلونزا )الفصل 7(.
مرحلة املشي املتأخر 

في مرحلة املشي املتأخر يصبح املشي أكثر فأكثر صعوبة 
ويظهر العديد من املشاكل في صعود الساللم واالرتفاع عن 

األرض.
قبل  من  مستمر  دعم  الى  حتتاج  سوف  والسلوك:  التعّلم 
والسلوك,  التعّلم  في قضايا  للمساعدة  مهنيني  أخصائيني 
استراتيجيات  ملعرفة  خاصة  حاجة  لديكم  يكون  وقد 

للتعامل مع فقدان القدرة على املشي )الفصل 10(.
اعادة  املهني: سوف يستمر عالج  والعالج  الطبيعي  العالج 
واالستقاللية  احلركة  قدرة  مدى  على  للحفاظ  التأهيل 
مدى  الى  املفاصل  تصلب  مشكلة  تفاقمت  اذا   .)5 )الفصل 
لم يعد فيه العالج الطبيعي قادرا على املساعدة, فإنه من 
قبل  واحلصول على مساعدة من  الوضع  تقييم  الضروري 
أن  نعرف  أن  املهم  ومن  الطبيعي.  للعالج  املعالج  الطبيب 
لتعزيز  داعم  مقعد  ذات  مناسبة  متحركة  كراسي  هناك 

استمرار االستقاللية وراحة اإلبن. 
األلستيرويدات )املنشطات(: العالج املستمر باأللستيرويدات 
يعتبر هو املهم في هذه املرحلة وينبغي االهتمام الى أثار 
النظام واجلرعات احملددة )الفصل 4( وكذلك األثار اجلانبية. 
واألداء مرتني  القوة  إجراء فحوصات مبا يخص  املهم  ومن 
أي ميل  الوزن يجب مالحظة  ,وللمحافظة على  السنة  في 

وقابلية لفقدان الوزن أو السمنة, وفي حالة وجود مشكلة 
فيجب التدخل وفقا لذلك )الفصل 9(.

التنفسية  النظر  وجهة  من  والتنفس:   القلب  عضالت 
والقلبية )الفصول 7,8(, على التوالي, ال يزال هناك خطر 
فحوصات  إلجراء  حاجة  هناك  ولكن  املشاكل,  من  أقل 
فحص  إجراء  يجب  التنفسية.  والعضالت  للقلب  منتظمة 
القلب )إيكو( مرة في السنة باإلضافة الى إجراء فحوصات 
أخرى ابتداء من سن 11, وإذا كانت هناك تغيرات ملحوظة 

في ضربات القلب فقد يوصي طبيبك بالتدخالت.
فقدان املشي في وقت مبكر:

استخدام  يجب  مبكر  وقت  في  املشي  فقدان  مرحلة  في 
حتريك  على  قادرا  يكون  قد  البداية  في  متحّرك.  كرسي 
وضعها  في  تزال  ال  وضعيته  أن  حيث  بنفسه,  الكرسي 

الطبيعي )الفصل 5(.
التعّلم والسلوك: على الرغم من استمرار التدهور في حالته 
استقاللية  على  والتركيز  الضوء  تسليط  يجب  الصحية, 
اإلبن وتشجيعه على االستمرار للذهاب الى املدرسة للتعّلم 

وللمشاركة في األنشطة الترفيهية خالل فترة املراهقة.
العالج الطبيعي:  االهتمام بتصلب األطراف أصبحت شيئًا 
له أهمية, وكذلك احلاجة الى املعدات الالزمة التي تساعد 
اإلبن على الوقوف بشكل مستقيم. وذلك بفضل استخدام 
الستيرويدات بشكل كبير وقد حصل انخفاض ملحوظ من 
حاالت اجلنف أي اعوجاج في العمود الفقري,  ولكن ال تزال 
الظهر بشكل دقيق في مرحلة  ملتابعة وضع  أهمية  هناك 
بعد فقدان القدرة على املشي. في بعض احلاالت قد يتقدم 
ويستفحل اجلنف بسرعة, وأحيانا في غضون بضعة أشهر 
)الفصل 6(, وقد يكون بحاجة الى مساعدة في عالج العظام 
ملعاجلة مشاكل الوقوف على القدم التي ميكن أن تسبب األلم 

وعدم الراحة واحلد من اختيار األحذية.
باأللستيرويد  العالج  يزال  ال  )املنشطات(:   الستيرويدات 
جزءا هاما في ادارة املرض في هذه املرحلة )الفصل 4( سواء 
اذا كان استخدامها قد بدأ في وقت سابق أو يبدأ  فقط في 

هذه املرحلة . 
عضالت القلب والتنفس: مراقبة وظيفة القلب مرة واحدة 
في السنة ال يزال ضروريا ويجب العمل فورا على معاجلة أي 
تدهور قد يطرأ على اجلهاز التنفسي )الفصل 4( ويبدأ على 
املستقل  املشي  فقدان  مرحلة  بعد  االنخفاض  في  األرجح 
التدخالت  من  لها  التخطيط  يتم  سلسلة  في  البدء  وجب 

للمساعدة على التنفس والسعال )الفصل 7(.
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مرحلة فقدان املشي املتأخر: 
فقدان املشي في مرحلة متأخرة, وظيفة األطراف العلوية 
أكثر  تصبح  ومستقيمة  صحيحة  وضعية  على  للحفاظ 
حدوث  احتماليه  تزداد  وهناك  وصعوبة  حدة  فأكثر 

املضاعفات بشكل أكبر.
مع  التباحث  املهم  من  املهني:   والعالج  الطبيعي  العالج 
أنواع  ماهية  حول  الصحية  الرعاية  مقدمي  املعاجلني 
ومدى  لالستقالل  أفضل صورة  على  التي حتافظ  األجهزة 
هناك  يكون  قد  العادية.  احلياة  في  املشاركة  اإلبن  قدرة 
القيام  على  االبن  ملساعدة  أخرى  مساعدة  ألدوات  حاجة 
بفعاليات مثل األكل والشرب وقضاء احلاجة في املرحاض 

والذهاب الى الفراش وكيفية التحرك فيها.
ألستيرويدات )املنشطات(:  وينبغي مناقشة القرارات حول 
األلستيرويدات والنظام الغذائي ومراقبة الوزن مع الفريق 

الطبي املعالج. 
ووظيفة  يوصى مبراقبة عمل  والتنفس:   القلب  عضالت 
هناك حاجة  وأحيانا   , السنة  في  مرتني  والرئتني  القلب 

إلجراء الفحوصات والتدخالت بشكل أعمق.

العديد من مرضى دوشني الشباب يديرون حياتهم بشكل 
كاف. 

»يبني لنا هذا الدليل اجلوانب » الطبية« ملرض دوشني, 
ولكن تذكروا دائما بأن اجلانب الطبي ليس كل شيء. 
الطبية,  املشاكل  تقليص  خالل  من  أنه  هي  والفكرة 
ميكنكم  أنتم  وكذلك  حياته  مواصلة  ابنكم  يستطيع 
أن  نذكر  أن  ويجب  واحدة.  كأسرة  حياتكم  متابعة 
معظم األوالد الذين من مرض دوشني هم سعداء فضال 

عن تأقلم العائالت بعد الصدمة األولى للتشخيص.«

Elizabeth Vroom, United Parent Project 
Muscular Dystrophy

ومن املهم جدا تخطيط حياة نشطة وفعّالة إلبنك مع 
نظرة الى املستقبل من أجل متكينه من العيش كشخص  
يتلقى الدعم إال أنه ال يزال مستقال , على الرغم من 

كل الفرص والتحديات الكامنة.
مجاالت  عشرة  بالترتيب  تتناول  التالية  الفصول 
عالجية مختلفة الالزمة ملرض دوشني كما هو مبني 

في الشكل رقم 1.
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تشخيص مرض دوشني .3
11

العثور على السبب احملدد للخلل الطبي يسمى التشخيص. 
من املهم جدا حتديد التشخيص الدقيق عندما يشك الطبيب 

مبرض دوشني. 
أسرع  إعطاء تشخيص دقيق في  املرحلة هو  الهدف في هذه 
األهل  طالع  ا  التشخيص,  على  احلصول  ومع  ممكن.  وقت 
على املسار العام للدوشني, وميكن إبالغ األهل حول املعلومات 
عن خيارات تقدمي املشورة والعالج الوراثية املقدمة. وميكن 
التأكد من أن ابنك سوف يتلقى العالج الالزم والدعم املستمر 
وتوفير املعلومات لألسرة. وفي الوضع املثالي ينبغي أن يكون 
التشخيص من قبل طبيب متخّصص في مجال العصب العضلي 
)في مجال علم األعصاب(, حيث أنه ميكنه تقييم االبن من 
ناحية سريرية والبدء في حتليل الفحوصات بشكل صحيح.  
بعد التشخيص يتم إجراء فحوصات جينية وراثية في فترات 
في  مستشار  قبل  من  األسرة  ألبناء  الدعم  وتقدمي  متقاربة 

مجال الوراثة.
      

العالمات  إحدى  ظهور  بسبب  عادة  األولية  الشكوك  تظهر 
عائلي  تاريخ  هناك  يكون  ال  عندما  )حتى  التالية  الثالثة 

للمرض(.
• ضعف العضالت.  عادة ما يكون هناك أحد أفراد العائلة الذي 
يالحظ أن هناك شيئا يبدو غير طبيعيا. يبدأ األبناء مرضى 
دوشني باملشي املتأخر عن غيرهم من أبناء جيلهم. وتظهر 
عضالت الساق ضخمة  وصعوبة في اجلري والقفز أو صعود 
الساللم. ويقعون بسهولة ولديهم ميل في املشي على رؤوس 
الكالم. واحدة من  األصابع. قد تكون هناك أيضا تأخير في 
أي    C - دوشني هو ما يعرف ب-   التقليدية من   العالمات 
ما يعرف  »مناورة جاور« )Gower›s maneuver( حيث 
يستخدم الطفل يديه وذراعيه في »تسلق« وحتى على جسده 
من أجل الوقوف باستقامة وثبات, والسبب في ذلك هو ضعف 
في عضالت الوركني واخلصر )انظر الى رسم عملية الصعود 

في الشكل 2(. 
• مستويات عالية من بروتني كيناز الكرياتني في العضالت 

)CK -creatine kinase( في فحص الدم.
إن النتيجة املتمثلة في ارتفاع في مستويات CK حتتاج الى 
إحالة عاجلة إلى أخصائي في مجال العضالت العصبية لتأكيد 
أيضا موجودة في  CK هي  التشخيص. مستويات عالية من 
أمراض العضالت األخرى, وارتفاع  مستوى CK وحدها ليست 

كافية إلثبات أن املرض هو مرض دوشني. 
في   ALT و   AST الكبد«  »انزميات  من  عالية  مستويات   •
الدم  في  اإلنزميات  هذه  من  عالية  مستويات  الدم.  فحص 

مما        هامة  خطوة  هو  التشخيص  على  احلصول   .1
ابنك. لعالج  برامج  بإعداد  ولطبيبك  لك  يسمح 
فقط    DMD تشخيص  األطباء  يستطيع  ال   .2
لديه  ابنك  كان  إذا   .CK فحص  باستخدام 
من   يتأكد  سوف  والطبيب   ,CK من  عال  مستوى 
الوراثي. الفحص  طريق  عن  التشخيص 
أي  على  لإلجابة  طبيبك  استشر  وحدك.  لست  أنت    .3
علم   في  أخصائي  الى  وتوجهوا  تطرحها  التي  أسئلة 
الشأن. بهذا  االستشارة  على  للحصول  الوراثة 
مبجموعة  لالتصال  املناسب  الوقت  أيضا  هو  هذا    .4
أن  ميكن  منظمة  من  مساعدة  على  احلصول  أو  دعم 
موقع  لزيارة  ندعوك  نحن  لك.  كبيرة  مساعدة  تقدم 
دوشني  مرضى  لألطفال  صغيرة«  »خطوات  جمعية 
ميكنك  حيث   www.littlesteps.org.il  - وبيكر 
الفحوصات    حول  املعلومات  من  مزيد  على  احلصول 
الفحوصات  تنفذ  التي  الطبية  واملراكز  بها  املوصى 
على    دوشني   مجتمع  جتد  أن  ميكنك  كما  املختلفة. 
التحديات. هذه  تواجه  التي  أخرى  عائالت  موقع 

حقائق هامة يجب أخذها بعني االعتبار       

دوشني هو مرض وراثي نتيجة حتور أو تغيير في - احلمض 
 ) dystrophin( في جني يسمى الدستروفني DNA النووي
أو اجلني DMD يجب تأكيد التشخيص من خالل الفحص 
يقوم  ولكن  الدم,  من  عينة  على  تستند  ما  وعادة  الوراثي, 
املعلومات  بعض  يظهر  أخرى.   فحوصات   بإجراء   أحيانا 

األساسية حول الفحوصات اجلينية في الصندوق 1 .

تأكيد التشخيص ملرض دوشني         

التشخيص الدقيق 

متى نشتبه بوجود مرض دوشني?     

غالبا ما ترتبط في كثير من األحيان بأمراض الكبد, 
السبب في ذلك.  أن يكون  العضالت ميكن  ولكن ضمور 
وجود  سبب  دون  االنزميات  هذه  مستويات  ارتفاع  إن 
آخر قد يثير الشك في أن مستوى CK عالية, وبالتالي 
يزيد الشك  بضمور العضالت . نحن ال ننصح بخزعة 

من الكبد.
• التأخر في التطور اللغوي.   لدى األطفال الذين يعانون 
من مرض دوشني غالبا ما يكون له تأثير على التأخير 
في تطوير الكالم. وميكن أن يكون عالمة مبكرة )انظر 

الفصل 10(.
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شكل 3:  اخلزعة العضلية;
وجود   تبني  التي  السليمة  العضالت  اليمني:  من 

ضمور حول ألياف العضالت .
من اليسار:  ضمور العضالت دون وجود الدستروفني.

الفحوصات

هناك حاجة ماسة إلجراء فحص وراثي,  حتى لو تبني أن هذا 
مرض دوشني من خالل خزعة العضالت.  

أن  ميكن  التي  اجلينية  الفحوصات  من  مختلفة  أنواع  هناك 
بتغير  يتعلق   فيما  تفصيال  وأكثر  محددة   معلومات  توفر 
في احلمض النووي DNA  أو الطفرة. احلصول على املوافقة 
بشأن التشخيص الوراثي هو هام جدا ألسباب مختلفة. وسوف 
يساعد على حتديد ما إذا كان الطفل ميكن أن يخضع لبعض 
التجارب السريرية للتعامل مع طفرة معينة, وسوف يساعد 
احلمل  في  اجلنني  تشخيص  قرارات حول  اتخاذ  على  األسرة 

في املستقبل.

احلمض  في  الطفرة   – التغير  طبيعة  ماهية  نعرف  عندما 
األمهات  إعطاء  وينبغي  الدستروفني,   في    DNA النووي 
كانت  إذا  ما  ملعرفة  الوراثية  للفحوصات  للخضوع  إمكانية 
مصابة أم ال. هذه املعلومات مهمة جدا  ألبناء األسرة من جهة 
أنه  لفهم   ) العمة  وبنات  والعمات  والبنات  )األخوات,  األمهات 

ميكن أن يكونوا مصابني بهذا املرض.

الفحص الوراثي والتوجه الى مستشار في علم الوراثة سوف 
يساعد األسرة على فهم نتائج الفحوصات. وتأثير ذلك على 

أفراد األسرة اآلخرين )انظر املربع 1(

2.   حتليل اخلزعة العضلية
العضالت )أخذ عينة صغيرة من  الطبيب خزعة  قد يوصي 

العضالت لغرض التحليل(. 
على  قادر  غير  اجلسم  أن  هو  للمرض  جينية  الطفرة  معنى 
فحوصات  منه.  كافيه  كميه  ينتج  ال  أو  الدستروفني,  إنتاج 
نسبة   حول   معلومات  توفر  أن  ميكن  العضالت  خزعة 
الدستروفني التي وجدت في خاليا العضالت )انظر الشكل 3(.

التشخيص بشأن الفحوصات اجلينية,  في حال احلصول على 
قد ال يكون هناك حاجة إلجراء خزعة في العضالت,  ومع 
تشخيص  يتم   حيث  العالم  في  الطبية  املراكز  هناك  ذلك, 

1. فحص وراثي
ما  ,ولكن  العضلي  اخلزعة  حتليل  خالل  من  الذي  دوشني 
زالت هناك اهميه للفحوصات اجلينية بعد تشخيص اخلزعة 
في  اخلاص  التغيير  ملعرفة  حاجة  هناك  ألنه  اإليجابية 

احلمض النووي أو الطفرة اجلينية.
هناك نوعان من التجارب التي يتم إجراؤها بشكل عام على 
العضالت.  في  الدستروفني  كمية  ملعرفة  العضالت  خزعة 
immunocytoche - )األولى هي إجراء الفحص املجهري  
I istry(, والثاني هو "فحص بواسطة "تلطيخ مناعية" )-
munoblotting(, هذه الفحوصات جترى لتحديد وجود أو 
عدم وجود الدستروفني وميكن أن تساعد على التمييز بني 
دوشني العادي وبني احلالة  األكثر اعتداال من املرض )بيكر(.

3.  فحوصات أخرى
فحص التوصيل العصبي "الكهربائي"

الكهربائي  الفحص"  وآالت   Electromyography - EMG
مع  الطفل  حالة  لتقييم  تقليدي  بشكل  اإلبر(  )مبساعدة 
االشتباه بوجود اضطراب  في العصب – العضلي. اليوم, يتفق 
ضرورية  أو  مناسبة  ليست  التجارب  هذه  أن  على  اخلبراء 

لتقييم الضمور.
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وجود  في حالة  بعيد  والى حد  يحدث  األحيان  بعض  في   •
طفرة جينية املسببة لدوشني. وتعتبر هذه الطفرة تلقائية. 

في حاالت أخرى, يتم مترير اجلينات التالفة من قبل األم.
• اذا كان هناك طفرة لدى األم, يعتبر ذلك أنها "حاملة للجني" 
وميكنها نقل الطفرة اجلينية ألطفالها اآلخرين.  وعندما يتم 
نقل اجلني لهؤالء األبناء سوف يصابون مبرض دوشني وكذلك 
األم  فحص  مت  اذا  اجلني.  لهذا  حامالت  يكونوا  سوف  البنات 
واعية  قرارات  اتخاذ  فباستطاعتها  طفرة,  لديها  أن  وتبني 
بشان احلمل في املستقبل وكذلك ميكن للفتيات ذات القرابة 
العائلية اخلضوع لفحوصات )األخوات والعمات وبنات( ملعرفة 
ما إذا كان لديهم خطر حدوث والدة إبن يحمل مرض دوشني.
• وفيما لو كانت املرأة غير حاملة لهذا املرض فيبقى خطر 
تكون  قد  الطفرة  أن  حيث  املستقبل,  في  باحلمل  ضئيل 

موجودة في البويضات. وهذه الظاهرة تدعى "فسيفساء"  
.)germ line mosaicism(

• هناك خطر طفيف حلاملة اجلني لإلصابة بضعف في القلب 
أو حتى ضعف في الساق أكثر لدى كبار السن. معرفة املرأة انها 
حاملة للجني قد يساعدها في تقييم هذه االمكانية وبذلك 

ميكنها طلب االستشارة املناسبة. 
الوراثة  علم  في  اختصاصي  لدى  استشارة  بإجراء  يوصى   •

ليكون قادرا على أن يقدم لكم شرحا مفصال حول املوضوع.

إمكانية املشاركة في التجارب السريرية: االستشارة الوراثية وفحص حمل املرض:

املربع 1.
  ما هي أهمية إجراء التشخيص الوراثي

السريرية في جميع  التجارب  لقد مت إجراء عدٍد من   •
أنحاء العالم وأيضا في البالد على املرضى الذين يعانون 
من  معينة  أنواع  على  التركيز  مع  دوشني  الضمور  من 
من  هي  الوراثي  اجليني  الفحص  أهمية  إن  الطفرات. 
ابنكم مؤهال للمشاركة في هذه  اذا كان  أجل معرفة ما 
الباحثون ايجاد األوالد  التجارب. لكي يستطيع األطباء/ 
البيانات  قاعدة  في  تسجيله  عليكم  يجب  لذا  املؤهلني, 
http://register. التالي:  العنوان  على  املستشفى  في 

 littlesteps.org.il
أو عن طريق الدخول الى موقع "خطوات صغيرة التالي:  

www.littlesteps.org.il

اإلجابة  معرفة  عليكم  يستوجب  والذي  األهم  السؤال   •
وفقا  أجريت هي  التي  اجلينية  الفحوصات  عليه هو هل 
بإعطاء  تقوم  التي  املعايير  أي  حاليا?  املقبولة  للمعايير 
تعريف دقيق للطفرة?  إذا كان اجلواب بالنفي, قد تكون 
عليك  يجب  إضافية.  فحوصات  إلجراء  حاجة  هناك 
الى  أيضا  حاجة  وهناك  الطبيب.  مع  األمر  هذا  مناقشة 
طفرة دقيقة  للتسجيل في احدى قواعد دوشني  كما ذكر.
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4. عالج عصبي عضلي

واحلفاظ على قوة وظيفة العضالت
ما هي التحضيرات التي ينبغي إجراؤها وملاذا?         

يجب إجراء فحوصات منتظمة إلبنكم لدى اختصاصي والذي 
هناك  كان  اذا  ما  وفهم  املرض  مسار  متابعة  تكون  وظيفته 
التحقق منه بشكل  أو غير عادي يستلزم  استثنائي  شيئ ما 
القرارات  اتخاذ  أجل  من  واملراقبة هي  الرصد  أهمية  خاص. 
املشاكل  وتوقع  املناسب,  الوقت  في  اجلديد  العالج  حول 
وجتنبها قدر اإلمكان. فمن املستحسن زيارة ابنكم للطبيب كل 
ستة أشهر, وكذلك عند أخصائي العالج الطبيعي و/ أو العالج 

الطبيعي املهني كل أربعة أشهر تقريبا, اذا كان ذلك ممكنا.
ملتابعة  املختلفة  العيادات  في  اجريت  التي  الفحوصات  إن 
ذلك  من  واألهم  مختلفة.  تكون  قد   DMD دوشني  مرضى 
التغيرات  تتبع  ثابت, بحيث ميكن  إجراء فحص  يتم  أن  هي 
على  املنتظم  التقييم  هذا  يشمل  أن  وينبغي  بشكل صحيح. 
الفحوصات التي تساعد على إظهار مدى تقدم املرض, مبا في 

ذلك:
ما  ملعرفة  قوة في عدة طرق مختلفة  قياس  القوة:  وميكن 
إذا كان هناك تغيير في القوة التي ميكن أن تظهر في بعض 

املفاصل.
مدى حركة املفاصل:  يتم إجراء هذا الفحص لتحديد ما إذا 
كان هناك تطور في تصلب املفاصل وتقدمي ارشادات بشأن أي 
من التدريبات لتمدد العضالت  أو تدخالت للمساعدة  بأفضل 

طريقة ممكنة.
فحوصات قياس الوقت:  هناك العديد من العيادات التي تقوم  
بقياس روتيني للوقت في أنشطة مختلفة, مثل النهوض من 
على  اخلطوات  بعض  وصعود  معينة  ملسافة  واملشي  األرض, 
الدرج. فإنه يعطي معلومات هامة عن الوضع وحول التغيير 

في االستجابة للعالج.
تصنيف الوظيفة احلركية: هناك عدد كبير من التصنيفات 
املختلفة, ويجب على عيادتك استخدام نفس التصنيف بشكل 
روتيني لتتبع املرض بصورة منتظمة. وقد يحتاج األمر إلى 

تصنيفات مختلفة في فترات مختلفة. 
بتحديد  للفريق  يسمح  الفحص  هذا  اليومية:  احلياة  أنشطة 
ما إذا كان هناك حاجة إلى مساعدة إضافية ملساعدة ابنك أن 

يكون مستقال.

1.  مبا انه اليوجد لدى ابنكم دستروفني لذا سوف يكون 
لديه ضعف في العضالت.

2. القيام ببعض أنواع التمارين الرياضية والنشاط إلى حد 
التعب قد يؤدي إلى تفاقم الضرر للعضالت. 

وميكنه  العضالت  ضعف  لتطور  الطبيب  تفهم  مدى   .3
حتضير ابنكم للمرحلة القادمة. 

 4. من املهم أن يعرف الطبيب كيفية تشغيل عضالت االبن, 
بحيث ميكنك بدء العالج املناسب في أقرب وقت ممكن. 

البالد  في  األطفال  األعصاب عالج  أطباء  عن  معلومات   .5
الذين يعانون من مرض دوشني. ميكن ايجاد املعلومات على 
مرضى  لألطفال  جمعية  وهي   - صغيرة«  »خطوات  موقع 
www.li - للجمعية األلكتروني  املوقع  وبيكر.  :دوشني 

 tlesteps.org.il

حقائق من املهم تذكرها:

الدراسات  من  العديد  إجراء  يتم  الفترة,  هذه  خالل 
والبحوث في جميع أنحاء العالم  إليجاد عقاقير جديدة 
العضالت. توصيات  أمراض  ملرض دوشني وغيرها من 
أثبتت  التي  األدوية  حول  الدليل  هذا  في  اخلبراء 
املستقبل,  في  التوصيات  هذه  سيتم حتديث  فعاليتها. 
التجارب  نتائج  )مثل  أدلة جديدة  هناك  تكون  عندما 
السريرية(. وسيتم استعراض املبادئ التوجيهية مجددا 

فيما إذا مت نشر نتائج جديدة.
كما ونأمل في أن يتم مستقبال أن يكون هناك خيارات 
الدوائي  العالج  املرض,  هذا  لعالج  ومتنوعة  واسعة 

الوحيد ألعراض مرض دوشني العضلي العظمي,
للتوصية  اليوم  كافية  أدلة  هناك  فأن  اخلبراء  وحسب 
يناقش  الفصل  وهذا  الستيرويدات.  تناول  وهو  عليه 
وفي  املنشطات.  الستيرويدات  تناول  حول  التفاصيل 
تناول  حول  بتوسع  العالج  نناقش  سوف  الحق  وقت 
ألعراض  الدوائي  العالج  من  وغيرها  الستيرويدات 

محددة  من املرض, مثل مشاكل في القلب.

العالجات الدوائية ألعراض ضعف العضالت



15

باسم  أيضا  املعروف   ( املنشطات   - الستيرويدات    •  
الوحيدة  األدوية  هم  القشرية(  والستيرويدات  السكرية 
احلركة  وظيفة  العضالت  قوة  في  تراجع  إلبطاء  املعروفة 
الطفل  مساعدة  هو  الستيرويد  استخدام  من  والهدف  الضمور. 
من  يتمكن  حتى  أطول,  لفترة  نفسه  تلقاء  من  املشي  على 
العيش حياة طبيعية قدر اإلمكان. وفي وقت الحق, واستخدام 
التنفسي  اجلهاز  في  مشاكل  من  احلد  على  يساعد  املنشطات 
خطر  من  يقلل  أن  أيضا  للمنشطات  ميكن  والعظام.  والقلب 

اإلنحناء في العمود الفقري. 
للمنشطات  اجلانبية  اآلثار  من  والعالج  الوقاية   •
الستيرويدات ينبغي إجراؤه في وقت مبكر وبشكل استباقي. 
املشاكل  لتجنب  محاولة  في  املبكر  التدخل  يبدأ   أن  يجب  لذا 
من جهة, وتأكد من أنها ال تزداد سوءا, من جهة أخرى. اآلثار 
الستيرويدات- املنشطات مختلفة  اجلانبية املصاحبة إلستخدام 

ومدرجة في اجلدول 1.

بداية ونهاية العالج بالستيرويد 
• إن الوقت األمثل لبدء العالج بالستيرويد هو عندما 
تتوقف وظيفة منو النشاط احلركي ولكن لم تبدأ بعد 

في التدهور. 
وعادة ما يحدث  لدى الذين تتراوح أعمارهم بني 4 و 6 . 
ال ينصح  ببدء  استعمال الستيرويدات - املنشطات عندما 
ال يزال االبن يتمتع باملهارات احلركية األساسية, وخاصة 

إذا كان لدى الذين تقل أعمارهم عن سنتني.

•  و من الضروري أن يحصل  األطفال على جميع اللقاحات 
املوصى بها في بالده قبل أن يبدأ في أخذ الستيرويدات 
-املنشطات, وتأكد أيضا من أخذ التطعيم ضد اجلديري املائي. 
•  اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان لبدء العالج الستيرويد لدى 
الفتيان / الشباب الذين ال يستطيعون السير لوحدهم, بل 
هو قرار شخصي يتطلب مناقشته حضور طبيب أعصاب , 
مع األخذ بعني االعتبار عوامل اخلطر املرافقة في أي حال.

معلومات أساسية
يزال  ال  وهو  املنشطات  باستخدام  االبن  قام  إذا   •
باستطاعته املشي,  يوصي العديد من اخلبراء أن تستمر 
تناول الدواء حتى بعد فقدان القدرة على  املشي. الهدف 
على  احلفاظ  هو  املشي  يستطيع  ال  الذي  الشخص  من 
قوة األطراف العلوية, واحلد من تطور اجلنف, وتأخير 

التدهور في وظائف اجلهاز التنفسي والقلب.
بروتوكوالت متعددة حول العالج  باملنشطات

في  إرباك  تسبب  أن  ميكن  التي  األشياء  من  واحدة 
العالج دوشني هو تعدد األطباء والعيادات املختلفة, في 
كثير من األحيان التي تشير الى العديد من املنشطات  
جتد  سوف  أنك  يعني  هذا  العالج.   جلسات  ومحضر 
جلسات  ومحضر  و  املختلفة  األدوية  حول  املعلومات 
العالج  املتعددة.  املبادئ التوجيهية التالية حتاول رسم 
بشكل  تستند  التي  املنشطات  الستخدام  واضح  مسار 
اآلثار  وظيفة  من  منتظمة  تقييمات  على  وآمن  فعال 

اجلانبية )انظر اإلطار 2(.
• بريدنيزون )بريدنيزون, بريدنيزولون( 
أنواع  أكثر  هما   )Dflzkort )Deflazacortو
بنفس  كالهما  أن  ويبدو  استخداما,  املنشطات 
أفضل  ليس  أحدهم  أن  واضحا  ويبدو  الفعالية. 
تعتبر  االدويه  هذه  مع  املنسقه  التجارب  االخر.  من 
مهمة وميكن أن تساعدنا على فهمهم بشكل افضل في 

املستقبل.
استخدامه يعتمد  الذي سيتم  الستيرويد  اختيار  إن   •
معني,  بلد  في  الدواء  توافر  على  األول  املقام  في 
الدواء  تناول  وطريقة  األسرة,  جانب  من  والتكاليف 
السعر  واآلثار اجلانبية الحظت. ميزة بريدنيزون هو 
غير املكلفة  وهو متوفر على شكل كبسولة وسائل. قد 
افضل من   بريدنيز   Dflzkort  - يكون ديفلزكورت 
ونبالنسبة لبعض الناس, ألنه رمبا يؤدي الى الزيادة في 

الوزن بشكل معتدل. 
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اجلرعة األولى املوصى بها من  بريدنيزون هو ملغ / كغم 
/ يوميا 0.75  ويتم تناوله في الصباح.  وفي  دفلزكورت  
هو 0.9 ملغ / كغم / يوميا. في بعض األطفال تظهر اآلثار 
النشاط,  )وفرط  القصير,  املدى  على  السلوكية  اجلانبية 
تناول  بعد  ساعات  لبضع  املزاج(  في  املفاجئة  والتغيرات 
الدواء ميكن  تناول  األطفال,  وبعد  لهؤالء  وبالنسبة  الدواء. 

أن تخفف من الصعوبات إلى حد ما.

• ميكن لألطفال الذين يستطيعون املشي مبفردهم,  إعطاءهم 
وزنه  يصل  حتى  الطفل  منو  مع  عام  بشكل  زيادة  جرعة 
حوالي 40 كيلوغراما. اجلرعة القصوى من بريدنيزون هي 
عادة حوالي 30 ملغ / يوميا, و Dflzkort 36 ملغ / في 

اليوم.

سنوات   العشرة  أعمارهم   تتراوح  الذي  لألوالد  بالنسبة   •
وغير القادرين على املشي مبفردهم ويتعاطون  الستيرويدات 
لفترة طويلة, عادة ما يكون وزنهم أكثر من 40 كجم.  لدى 
هؤالء املراهقني في كثير من األحيان يسمح  بتناول جرعة 
من بريدنيزون لكيلوغرام وتخفيضه الى نطاق ما بني 0.3 
هذه  ان  من  الرغم  وعلى  يوميا.   / كغم   / ملغ   0.6 حتى 
اجلرعة أقل من الذروة  والتي هي حوالي ال 30 ملغ, فهي 

تشّكل فائدة مهمة.

أن  يجب  الستيرويدات  من  جرعة  بشأن  الهام  القرار  إن   •
توازن بني النمو ونوعية االستجابة الستيرويدات وصعوبة 
القرار في  التحقق من  أن يتم  اآلثار اجلانبية. لذلك, يجب 
ما  وبحسب  الفحص,  نتائج  أساس  وعلى  للعيادة,  زيارة  كل 
إذا كانت اآلثار اجلانبية هي املشكلة التي ال ميكن التعامل  أو 

التعايش معها.
من  نسبيا   منخفضة  جرعة  يتلقون  الذين  األوالد   •
وزن  من  كجم  في  البداية  جرعة  عن  )تقل  ااستيرويدات 
اجلسم(, وبدأت تظهر تراجعا في وظيفته, ال بد من النظر 

مربع  2.
جرعة البداية واالستمرار في تناول - الستيرويدات املنشطات 

في تعديل اجلرعة من أجل مراجعة "اإلنقاذ وظيفي." 
يجب زيادة جرعة الستيرويد إلى أن تصل الى الهدف 
أخرى في غضون  الفتى مرة  املطلوب  وسيتم فحص 
شهرين أو ثالثة أشهر ملعرفة ما إذا كان هناك أي فائدة.

الستيرويد  جرعة  بشأن  اآلراء  في  توافق  يوجد  ال   •
بشكل أفضل إذا كان املريض بدأ في تناولها عندما لم 
يعد قادرا على املشي من تلقاء نفسه أو مبفرده. أيضا, 
أنه من غير املعروف مدى فعالية العالج الستيرويدات 
في منع اجلنف أو احلفاظ على وظيفة القلب أو اجلهاز 
التنفسي في مثل هذه الظروف. وهذه املسألة تتطلب 

املزيد من الدراسة.
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•  ميكنك التفكير في خفض اجلرعة في - 1/4 أو 1/3 
في حالة  وجود  آثار جانبية ال ميكن حتملها أو السيطرة 
عليها. ميكن القيام به إلعادة التقييم من خالل  مكاملة 
من  للتحقق  شهر,  غضون  في  للعيادة  زيارة  أو  هاتفية 

اآلثار اجلانبية والسيطرة عليها. 

• إذا كانت اجلرعة اليومية تسبب آثارا جانبية حيث ال 
ميكن حتملها, وال ميكن السيطرة عليها, والتي لم تتحسن 
عند خفض اجلرعة, يجب أن تنتقل الى بروتوكول بديل.

• ال تتوقف عن تناول الستيرويدات حتى لو آثار جانبية 
ال ميكن السيطرة عليها و / أو السيطرة عليها قبل النظر 
في إمكانية تخفيض جرعة جرعة واحدة أو التحول إلى 
نظام مختلف. وتنطبق هذه التوصية على حد سواء على 
األوالد القادرين على املشي مبفردهم, وبالنسبة لألطفال 

غير القادرين على املشي مبفردهم.

و /  الستيرويدية  التعديالت في اجلرعة  أن  اتضح  إذا   •
أو حني تناولها هي  ليست فعالة في جعل  اآلثار جانبية 
محتملة أو ممكن السيطرة عليها, يجب التوقف عن تناول  
بشكل  القرارات  اتخاذ   يجب  املنشطات.   الستيرويدات 
عن  أبدا  تتوقف  ال  وعائلته.  املريض  مبشاركة  شخصي 

الستيرويدات فجأة.

عالج اآلثار اجلانبية الستيرويدية )املربعات 3 و 4 واجلدول 1(
املدى  طويل  بعالج  فيها  الطفل  يبدأ  التي  املرحلة  منذ 
اجلانبية  اآلثار  إلى  تنتبه  أن  جدا  املهم  من  بالستيرويدات 
الناجمة عن العالج مع  بالستيرويدات - املنشطات. على الرغم 
من أن العالج بالستيرويد  مقبول حاليا لعالج مرضى دوشني, 
يجب أال يبدأ الطبيب أو العائلة عالجه كحالة عرضية, واألطباء 
هذا  اتخاذ  ميكنهم  فقط   مناسبة  خبرة  وأصحاب   املختصني 

القرار.

مربع 3.
أهم النقاط البارزة للعالج بالستيرويدات

حقائق يجب أخذها بعني االعتبار:
الستيرويدات -  املنشطات هي الدواء الوحيد املعروف       

للحد من ضعف العضالت.
في حال مت عالج إلبنك مع املنشطات, يتعني عليكم  
الطبية  الرعاية  وموظفي  األطباء  مراجعة  دائما 
بذلك. وهذا أمر مهم خاصة اذا األمر يستوجب إجراء 
اإلصابة  أو  عدوى  لديه  كان  إذا  أو  جراحية,  عملية 

بسبب الستيرويدات - املنشطات ميكنها قمع نظام املناعة. 
 يجب أن ال تتوقف ابنك عن تناول املنشطات في آن واحد
لطبيب  منتظمة  بزيارات  ابنك  يقوم  أن  يجب 

أخصائي 
للعالج بالستيرويد. سيقوم الطبيب بشرح اآلثار 

اجلانبية احملتملة وسيخبركم فيما  اذا كان هناك    
احتمال بأن ابنك سوف يعاني منها.

.1

.2

 .3

 .4
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األخصائيني ابدو رايهم في مجموعة متنوعة من األدوية 
بعض  عالج  في  املعروفة  األخرى  الغذائية  واملكمالت 
حاالت مرض دوشني. مت استعراض البيانات التي نشرت 
كافية  أدلة  هناك  كانت  إذا  ما  ملعرفة  األدوية  هذه  على 
لسالمتها وفعاليتها  للتوصية بها. وقد وصل خل اخلبراء 

إلى االستنتاجات التالية:

أوكساندرولون   )Aoksndrolon استخدام  ينصح  )ال   •
املنشطة.

ال ينصح باستخدام عالج البوتوكس  حيث لم تكشف   •
الدراسات والبحوث بعد حول مدى فاعليته لذلك والوقاية 
الذين يعانون من مرض  املرضى  املفاصل في  من تصلب 

 .DMD دوشني

لم يكن هناك دعما في االستخدام املنهجي للكرياتني.   •
لدى  الكرياتني  استخدام   أن  عشوائية   جتربة  وأظهرت 
مرضى دوشني لم يظهر أي فائدة واضحة.  إذا كان الشخص 
يتناول الكرياتني ولديه أدلة على مشاكل في الكلى,  يحب 

التوقف عن تناول املكمالت الغذائية.

• وحتى هذه اللحظة  ال ميكن أن نوصي باملكمالت الغذائية 
واألدوية وغيرها, مبا في ذلك اإلنزمي - Q10, كارنيتني, 
العقاقير  أرجينني(  )اجللوتامني,  األمينية,  واألحماض 
السمك  زيت  )في  األكسدة  ومضادات  لاللتهابات,  املضادة 
 )Fntoksifilin(,مستخلص الشاي األخضر ,E وفيتامني
مستخلصات  ذلك  في  مبا  وغيرها  البنتوكسيفيلني 
األعشاب أو النباتات. وخلص اخلبراء إلى أنه ال توجد أدلة 

كافية منشورة في املقاالت العلمية

إلى مزيد من  يحتاج  املجال  أن هذا  اخلبراء على  اتفق   •
البحث. وأنهم  يشجعون على املشاركة النشطة  للعائالت 
على  البيانات  قواعد  مثل  الرئيسية,  اإلعالم  أنشطة  في 

املرضى والتجارب السريرية.

 4 املربع  في  املذكورة  األدوية  من  بعض  أن  حني  في 
تستخدم على نطاق واسع, وليس هناك ما يكفي من األدلة 
للقول إن هذه املكمالت الغذائية فعالة حقا أم ال. ومن املهم 
ملناقشة جميع األدوية مع الطبيب قبل النظر إلى إضافة 

أو التوقف عن الدواء. 

اجلانبية  اآلثار   ) التالية  الصفحة   ( اجلدول  ويلخص 
الرئيسية للستيرويدوات املنشطات التي يجب متابعتها , 
والتدخالت الفعالة اجتاههم. العوامل التي تؤخذ في عني 
هي  اجلرعة  زيادة  أو  اجلرعة  على  احلفاظ  في  االعتبار 
االستجابة للعالج, الوزن والنمو, هل هناك أي آثار جانبية, 

وعما إذا كانت قابلة للسيطرة عليها.

املربع 4.
 األدوية واملكمالت األخرى

 حسب راي االخصائني الستيرويدات هو العالج الوحيد الذي 
ممكن التوصيه به.
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يشير هذا اجلدول الى بعض اآلثار اجلانبية الشائعة على املدى الطويل في حالة اعطاء جرعات عاليه لالطفال املوجودين 
في مرحلة النمو من املهم أن نالحظ أن الناس لهم  استجابات مختلفة لللستيرويدات. املفتاح لنجاح العالج مع املنشطات 
هو أن تكون على بينة من اآلثار اجلانبية احملتملة والعمل على املنع أو احلد منها قدر املستطاع. تخفيض جرعة الستيرويد 
ضروري إذا كانت اآلثار اجلانبية ال ميكن السيطرة عليها أو ال تطاق. وإذا كان هذا ال يحقق النجاح, يجب مواصلة خفض 

اجلرعة أو تغيير بروتوكول اجلرعة قبل إيقاف العالج على اإلطالق. 

اجلدول 1.

اآلثار اجلانبية للستيرويدات , املراقبة والتدخل  املوصى بهما 

اآلثار اجلانبية
للستيرويدات                

 متابعة التعليقات 
املوصى بها

نقاط للتفكير  
واملناقشة  مع الطبيب

تلقي  العائالت  جلميع  وينبغي 
في  البدء  قبل  الغذائية  املشورة 
بروتوكول الستيرويدات. هناك 
حذر املنشطات تزيد من الشهية.

الوجه واخلدين ممتلئان، ظاهرة 
متنامية مع مرور الوقت.

الفحص  السريري

يبدو أكثر على املراهقني

يجب متابعة الطول كل 6 أشهر كجزء 
من العالج الشاملة )طول الطفل من مرضى 
حتى  قصير  يكون  أن  إلى  مييل  دوشني 

بدون العالج بالستيرويدات(.

هناك متابعة تطور. حتقق ما إذا 
حول  عائلي  تاريخ  هناك  كان 

تأخر النضج اجلنسي.

من املهم أن جميع أفراد األسرة تهتم بالتغذية 
السليمة من أجل منع حدوث ارتفاع مفرط في 
أفراد  جلميع  االستشارة  على  احلصول  الوزن. 
األسرة فيما يتعلق بالنظام الغذائي والتغذية.

املراقبة  يجب  صارم   غذائي  نظام  اتباع  بعد 
واحلد من استخدام السكر وامللح للمساعدة على 
انحناء  من  تقلل  أن  وميكن  الوزن  زيادة  منع 

الوجه.

الكفاية   فيه  مبا  خطيرة  ليست  تكون  عندما 
من أجل 6إحداث تغيير في األدوية

عدم  يجب  حمللية(.  )وصفة  محددة  عالجات 
التسرع في تغيير نظام الستيرويد ما لم يكن 

هناك االضطراب العاطفي.

اسأل طفلك إذا كان يشعر بالقلق حول قصر 
قامته. إذا كان األمر كذلك، اسأل طبيبك إذا 

هناك حاجة إلى فحص هرموني.

اسأل  املراهقة.  موضوع  حول  النقاش  تشجيع 
طفلك إذا كان يشعر بالقلق حول أي تأخير. 
التحدث مع طبيبك حول فحص هرموني سواء 

أنت أو طفلك قلقون من ذلك.

زيادة الوزن 
والبدانة بشكل 
عام والتجميلية

مالمح الوجه واسعة 
)مشهد من "وجه 

النمو املفرط للشعر 
على اجلسم والبدانة 
بشكل عام والتجميلية

حب الشباب, داء 
السعفة, الثآليل

تأخر منو

البلوغ املتأخر
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اآلثار اجلانبية
للستيرويدات                

 متابعة التعليقات 
املوصى بها

نقاط للتفكير  
واملناقشة  مع الطبيب

القضايا  أو  مزاج  مزاج،  أي  حتديد 
احلركة  فرط  باضطراب  املتعلقة 
 ADHD  ونقص االنتباه  املعروفة
موجودة بالفعل. كونوا على علم 
أن هذه غالبا ما تزداد سوءا بشكل 
من  األولى  الستة  األسابيع  مؤقت 

العالج مع الستيرويدات.  

يكون على بينة من خطر التهاب شديد 
من أجل عالج االلتهابات الصغيرة على 

الفور.

الطبي  املجال  العاملني في  إبالغ جميع 
الستيرويدات،  على  يحصل  الطفل  أن 
حتذير  ببطاقة  واالحتفاظ   

الستيرويدية.

مفاجئ  توقف  وجود  عدم  من  تأكد 
في تناول  الستيرويدات..

الستيرويد  إهمال  عدم  جدا  املهم  من 
األكثر،  على  ساعة   24 من  لألكثر 

خصوصا  اذا كان ال يشعر جيدا !

أوال  القائمة  املشاكل  مع  والتعامل  االهتمام  
على   ، الستيرويدات  العالج  في  البدء  وقبل 
دواء  أو  االستشارة  على  احلصول  املثال  سبيل 
   ADHD- إلضطرابات  عدم التركيز وفرط احلركة
اليوم ميكن  الدواء في وقت متأخر من  تناول 
مناقشتها مع الطبيب، لكي يحيلك على طبيب 

اختصاصي في الصحة السلوكية.

تأكد من أن لقاح التطعيم ضد جدري 
املاء قبل بدء العالج مع الستيرويدات. 
إذا لم يتم ذلك، والتشاور مع طبيبك 

إذا كان الطفل مصاب مع املرض.

من  إقليمية  مشكلة  هناك  كان  إذا 
السل، قد حتتاج إشرافاً خاصاً.

إسأل طبيبك عن كيفية التصرف في حالة 
مثل  الستيرويدات،  تناول  عن   التوقف  في 
بريدنيزون االنتقال Dflzkort غير متوفرة 
على  احلصول  كيفية  عن  السؤال  أو  مؤقتا، 

لقطة من الكورتيزون أثناء املرض أو الصيام.

Mtilfrdniz -  ( من   )IV( حق  ناسألوا عن 
عالية   "جرعة  ميثيلفردينولوسون(    )  lon
أو  خطير  مرض  حالة  في  اجهاد(  جرعة   ("
الستيرويدات  السماح  بحقن  عملية جراحية. 

في حالة الصيام.

السماح بحقن الستيرويدات في حالة الصيام.

التغييرات السلوكية 
السلبية سوف جتد 
مزيد من املعلومات 

حول موضوع السلوك 
هذا في الفصل 11(

تثبيط اجلهاز املناعي 
/ األدرينالني

كل  في   )BP( الدم  ضغط  فحص 
زيارة للعيادة

عندما يكون ضغط الدم مرتفعاً، يجب احلد 
أن  ميكن  الوزن  وفقدان  امللح  استعمال   من 

يكون ذلك  أولى اخلطوات املفيدة.

يضطر  سوف  يساعد،   ال  هذا  كان  إذا 
الطبيب الى اللجوء إلعطاء الدواء  ACE  أو 

دواء من كتل- بيتا.

ارتفاع ضغط الدم
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اآلثار اجلانبية
للستيرويدات                

 متابعة التعليقات 
املوصى بها

نقاط للتفكير  
واملناقشة  مع الطبيب

القيام بفحص البول للتأكد من وجود 
اجللوكوز عن طريق استخدام شريط 

للفحص  في زيارات العيادة.

كمية  زيادة  حالة  في  األسئلة  طرح 
البول أو زيادة اإلحساس بالعطش.

يرجى مالحظة آثار ارجتاع )حرقة(.

اإلبالغ عن أعراض آالم في املعدة، ألنها 
ميكن أن شير الى األضرار التي حلقت 

ببطانة املعدة.

ميكنك التحقق من وجود البراز  في الدم 
إذا كان لديك فقر الدم أو تاريخ مشبوه.

إجراء فحص للعينني سنويا

قد حتتاج إلى فحوصات الدم فيما اذا كانت 
إلى  تشير  فإنها  إيجابية  البول  فحوصات 

وجود مشكلة.

لاللتهابات  املضادة  األدوية  إعطاء  جتنب 
األسبرين  مثل   ،)  NSAIDs   - )املسكنات 

وااليبوبروفني، نابروكسني.

احلموضة  مضادات  أدوية  استخدام  ميكنك 
عندما تكون االعراض.

لاللتهابات  املضادة  األدوية  إعطاء  جتنب 
األسبرين  مثل   ،)  NSAIDs   - )املسكنات 

وااليبوبروفني، نابروكسني.

احلموضة  أدوية مضادات  استخدام   ميكنك 
عندما يكون هناك  أعراض. 

استشارة خبير اختصاصي في املعدة.

 Dflzkort- من    باالنتقال   فكروا 
في  إعتام  وجود  حالة  في  بريدنيزون 

عدسة العني الذي يؤثر على الرؤية .
استشارة طبيب العيون

اذا  فقط  العني  عدسة  إعتام  معاجلة  يجب 
كانت تؤثر  على الرؤية.

احلساسية املفرطة 
جتاه اجللوكوز

التهاب املعدة / ارجتاع 
املريء

قرحة املعدة

إعتام عدسة العني
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اآلثار اجلانبية
للستيرويدات                

 متابعة التعليقات 
املوصى بها

نقاط للتفكير  
واملناقشة  مع الطبيب

هشاشة العظام ويزيد من 
فرص االصابة بكسور في 
العمود الفقري في العظام 
الطويلة )هشاشة العظام(

البول يحتوي على تفاصيل 
العضالت )ميوغلوبينية   

 ) myoglobinuria  -
)لون البول مشابه للون فحم 
الكوك الحتوائه على مواد 
تفكك بروتينات العضالت. 

في مختبر املستشفى(

يجب التحري الدقيق لتاريخ الكسور.
العظام  كثافة  بفحص  القيام  يجب 
سنويا من خالل آلة  DEXA كثافة 

العظام  املالئمة لألطفال. 

ينبغي إجراء فحص ملستوى فيتامني د 
أن يكون في  الدم سنويا )ويفضل  في 
للملحق  والسماح  الشتاء(،  فصل  أواخر 

D 3 إذا كان املستوى منخفضاً. 

التغذية   اختصاصية  تقوم   سوف 
الكالسيوم  استهالك  كمية  بتقييم 

وفيتامني د.

أسئلة حول لون البول الغير عادي  بعد  
االنتهاء من التمارين البدنية -  فحص 

البول.

جتنب التمارين املجهدة  أو غير عادية، 
القفز  أو  االنحدار  على  الركض  مثل 

على الترامبولني.
الداكن،  البني  باللون  البول  ظهر  إذا 
غرفة  الى  الفور  على  التوجه  يجب 
البني  اللون  البول  ظهر  إذا  الطوارئ. 
بغرفة  الفور  على  اتصل  الداكن، 

الطوارئ.

من  إضافية  حاجة  هناك  تكون  قد 
فيتامني D والكالسيوم وفقا  ملستواها 
د  فيتامني  مستوى  الدم.فحص  في 
والكالسيوم مرة أخرى بعد ثالثة أشهر 
من تناولها. ينصح باستشارة اخصائية 

التغذية.
األنشطة املتعلقة برفع األثقال ميكن أن 

تساعد.



23



24
5. العالج الطبيعي إلعادة التأهيل والعالج املهني

الناس مع دوشني بحاجة خالل حياتهم إلى أنواع مختلفة 
وسيتم  الصحيني.  املهنيني  مختلف  من  املساعدة  من 
توفير جزٍء كبيٍر من العالج عن طريق العالج الطبيعي 
من  املهنيني  مساهمة  قد حتتاج  أيضا  ولكن  والوظيفي، 
وأخصائيي  األطباء  ذلك  في  مبا  األخرى،  التخصصات 
العظام  تقومي  وأجهزة  اجلبائر  وخبراء  التأهيل،  إعادة 
قد  املعدات.  من  وغيرها  املتحركة  الكراسي  ومقدمي 

حتتاج أيضا إلى إشراك جراحي العظام.

تصلب  ومنع  العضالت  متدد  بامكانية  العالج 
املفاصل( انكماش )هم جزء من التدخل, في حني 
أن جزءا كبيرا آخر يتم ضبط البيئة واالكسسوارات 

املختلفة مطابقة  لصعوبات األطفال واملراهقني.

التمدد هو احلفاظ على نطاق حركة  والهدف من  
الرعاية  قدرات  على  للحفاظ  املقبول  املجال  في 
التمريضية اجليدة والشعور بالراحة . سيتم تنفيذ 
أخصائي  املعاجلني(  إشراف  حتت  التمدد  برنامج  
أن  ينبغي  )ولكن  املهني  العالج   / الطبيعي  العالج 

يكون ايضا جزءا من الروتني اليومي لألسرة. 

والتماثل  للحركة  الطبيعي  املعدل  على  للحفاظ  املهم  فمن 
قدر  أكبر  ابقاء  على  يساعد  وهذا  املفاصل،  مختلف  في 
ممكن من األداء، ويساعد على منع تطور التشوهات الثابتة 

ومشاكل الضغط على اجللد. 

من  بعض  الواقع  في  يستخدم  الطفل  أن  نفهم  أن  املهم  من 
هذه األشكال من أجل مواصلة العمل على الرغم من تقدمي 
ضعف العضالت مثل جذع امليل إلى األمام والسير على قاعدة 
واسعة للحفاظ عاى قدرة املشي على الرغم من تقدم ضعف 
دينمية  االمناط  تبقى هذه  أن  يفضل  ذلك،  ومع  العضالت. 

وليس كونتركتوروت ثابته  إلى أقصى حد ممكن.
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• احلل األساسي لعالج تصلب املفاصل هو أخصائي العالج 
من  بالتمدد  القيام  كيفية  التعلم  عليك  يجب  الطبيعي. 
اخصائي العالج الطبيعي وكيفية القيام بها بشكل منهجي 
في املنزل كل صباح ومساء, اثناء تواجد الولد في سريره, 
من املهم ان يصبح التمدد جزءا من الروتني اليومي, على 
الرغم من أنها قد  تكون مؤمله  فهنالك اطفال سيحاولون 

االمتناع عنها كلما سنحت لهم الفرصة.

•  لكي تؤدي متددات فعالة التي بدورها تقلل من تطور 
التي  املختلفة  التقنيات  ندرك  أن  يجب  املفاصل,  صالبة 
ذلك  في  مبا   , الطبيعي  العالج  أخصائي  عليكم  يعرضها 
املستمر  لالستقامه.التمدد  قواعد  واستخدام  التمدد, 
مهم لرعاية الكاحل والركبة والورك أيضا إلى الذراعني, 
وخاصة األصابع والرسغ والكوع والكتف. ميكنك أن جتد 

مناطق أخرى قيد االستعراض شخصيا.

• وميكن استخدامها ليال في حقل إيقاف )الكاحل والقدم(- 
على  للحفاظ   )AFOS أو  والقدم  الكاحل  تقومي  )جهاز 
يتم  وال  القياس  حسب  تصنع  ان  يجب  وهذه   . الكاحل 
اخذها من "على الرف".  بعد فقدان القدرة على املشي, قد 
يكون أفضل استخدام مع إسفني خالل النهار, ولكن هذه 

التوصية ليست ذات صلة بالالوالد القادرين على املشي

مربع 5.
العالج بقدرة متدد العضالت  وتصلب املفاصل

• واجلبائر طويلة )الركبة والكاحل والقدم( - )اجلبيرة 
تكون  أن  ميكن   )KAFOs أو  والقدم  الكاحل  الركبة 
من  حتى  او  جدا  صعبًا  املشي  يكون  عندما  مفيدة.. 
محاولة  في  تساعد  ان  اجلبائر  لهذه  وميكن  املستحيل 
املشي,  على  القدرة  وزيادة  املفاصل,  تصلب  لعالج 
يكون  االنتقاء  اجلنف.   ظهور  تأخير  لذلك,  ونتيجة 

شخصي ويعتمد على عوامل مختلفة. 

او كرسي  االمتثال  )بجهاز  الوقوف  برنامج وضعية    •
متحرك بواسطة ماطور مع القدرة على ايقافه(, موصى 

به بعد فقدان القدرة على املشي.

•  جبائر االيدي في وضعية االسترخاء ميكن أن تكون 
مفيدة في محاولة ملنع أصابع مكفوفة, طويلة وشاقة. 
جراحية   بعملية  القيام  فيها  ممكن  حاالت  وهناك 
لالطالة في فترة املشي, ولكن هذا النهج ينبغي تطبيقه 
على أساس فردي متاما. وميكن االطالع على مزيد من 
الرئيسي  املستند  في  املتاحة  اخليارات  حول  املعلومات 

في امللف في الفصل التمهيدي.

أو  عربة  استخدام سكوتر،  املشي، ميكنك  على  فترةالقدرة  في    •
كرسي متحرك ملسافات طويلة من أجل احلفاظ على القوة إذا بدأ 
ابنك يستخدم كرسيا متحركا لفترات أطول، هو أكثر أهمية 
لتخصيص  حاجة  هناك  يكون  ما  وعادة  موقفها،  ملعاجلة  بكثير 

كرسي أيضا.

•  وكلما زادت الصعوبة في املشي، فمن من املستحسن ان تستبق 
االمور وحتضر كرسي متحرك اآللية. بشكل مثالي يجب احلصول 

الكرسي املتحرك وغيرها من وسائل املساعدة األخرى
على كرسي متحرك مخصص بشكل شخصي إلعطاء الراحة، 
الثبات والتماثل. كما يوصي بعض اخلبراء على جهاز االمتثال.

•  مع مرور الوقت تظهر مشكلة استخدام االذرع، في استطاعة 
املساعدة عن طريق  تقدمي  والوظيفيني  الطبيعيني  املعاجلني 
استقاللية  على  احلفاظ  في  مساعدة  معدات  على  التوصية 
التنقل. األفضل هو التفكير املبكر عن نوع املعدات التي تقدم 
الدعم االفضل للمحافظة على استقاللية االبن واملشاركة في 
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احلياة اليومية . من املستحسن ان تستعد مسبقا لتقدمي املساعدة 
فورا عند احلاجة.

في  إضافية ضرورية  تعديالت  الى  احلاجة  ايضا  املمكن  من    •
مراحل الحقة من املشي وفي مراحل فقدان القدرة على املشي ، 
الساللم والوصول  التعديالت تساعدهم في امكانية تسلق  وهذه 
من مكان الى اخر ،تناول الطعام والشراب، واالستدارة في السرير 

واالستحمام.

مالءمة  في  املتخصصة  معلومات  مراكز  هناك  إسرائيل  في   •
املعدات املساعدة حسب االحتياجات املختلفة الفردية الناجتة عن 
مرض دوشني . موقع على شبكة اإلنترنت من "خطوات صغيرة" 
معلومات  أن جتد  وبيكر، ميكنك  دوشني  ذوي  لألطفال  جمعية 
املساعدة. من  النوع  تقدمي هذا  تتخصص في  التي  املراكز  عن 
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كان  اذا  دوشني  املصاب مبرض  طفلك  نسأل  أن  املهم  من 
بالطريقة  عالجه  امكانية  تتاح  حتى  االلم.  من  يعاني 
املثلى لسوء احلظ, فإن القليل جدا هو معروف حاليا عن 
األلم  في دوشني وهناك حاجة إلى مزيد من األبحاث. إذا  

يعاني ابنك من األلم, يجب أن تناقش ذلك مع طبيبك.

األلم,  بفعالية عالج  أن يتدخل  للطبيب  ولكي يتسنى   •
فمن املهم حتديد مصدر األلم.

ناجت  األلم  فإن  أكثر,  متأخرة  مراحل  في  ألنه  وذلك   •
الصعب حتديد  ومن  مستقرة  غير  مشاكل  عن  بغالبيته 
موضعه بشكل مريح, وميكن أن يشمل التدخل استعمال 
وسائل مواءمة, كرسي وسرير مخصص شخصيا, احلركة 
والعالج بأدوية مألوفة )مثل أدوية إرخاء العضالت واألدوية 
املضادة لإللتهاب(. يجب معرفة ما اذا كان هناك تفاعالت 

مربع 6. 
عالج األلم

مع أدوية أخرى )مثل الستيرويدات والعقاقير املضادة 
 NSAIDs( الستيرويدية  املنشطات  لاللتهابات غير 
(, والتي ميكن أن تتسبب في آثار جانبية, ال سيما تلك 

التي تؤثر على وظائف الرئة والقلب. 

• في كثير من األحيان يكون التدخل اجلراحي مبثابة 
أخرى  وسيلة  أي  تتوفر  ال  عندما  وذلك  لأللم  عالج 
للتخلص منه. في حالة آالم الظهر, خاصة لدى الذين 
التأكد  األطباء  على  يجب   , الستيرويدات  يتعاطون 
جيدا ما اذا كان هناك كسور في الفقرات التي تستجيب 

جيدا للعالج  Biofosfonat )بيسفوسفونات(.



27



28

العضالت, وهناك قيود حتد من وظيفة  تنقبض  عندما 
واالستلقاء,   والوقوف  املشي  على  والقدرة  املفاصل,  حركة 

وتعرقل األكل وارتداء املالبس.
اجلراحة,  طريق  عن  منقبضة  عضالت  متديد  ميكنك 
ولكن يجب أن تنظر بعناية في مدى فائدة اجلراحة  وذلك 

لألسباب التالية:
•  عملية جراحية تتطلب التخدير العام وأن هناك مخاطر 

أيضا )التفاصيل حول هذا في الفصل 11(.
•  بعد اجلراحة يجب التساعد باجلبائر لألطراف في سبيل 

احلفاظ على الطول الذي مت احلصول عليه.
• ال يحب األطفال استخدامها بسبب وزنها.

•   بعد عدة سنوات ممكن رجوع تقصير العضالت, حتى 
لو مت استخدام اإلسفني.

يرجى التشاور مع الطبيب املعالج املجبر اخلاص بك, وعلى 
تنفيذ  يتم  أن  يجب  اجلراحة  في  التفكير  من  حال  أي 

اختبارات وظائف اجلهاز التنفسي قبل اتخاذ قرار نهائي.

رصد  الفقري  العمود  رعاية  تشمل  أن  ينبغي   •
الفحص  طريق  عن  تتم  والتي  اجلنف,  تطور 
السريري خالل مرحلة املشي وبواسطة صور األشعة 
فقط إذا لوحظ اجلنف. وعادة, في مرحلة فقدان القدرة 
زيارة  كل  في  اجلنف  تقييم  إجراء  يجب  املشي,  على 

بالعيادة املختصة.
 )X يجب أن يتم تنفيذ األشعة السينية )أشعة •
الوقت  في  األولي  التقدير  أثناء  الفقري  للعمود 
الذي يتوجب على الولد استخدام كرسي متحرك.
التي يتم إجراء أشعة  البالد هنالك بعض احلاالت  في   •
املرض.  من  املبكرة  املراحل  في  الفقري  للعمود  سينية 
على طوله  الفقري  للعمود  أن جتري صورة  املعتاد  فمن 
زاوية  في  االستكفاء  ممكن  االحيان  معظم  في  ولكن 
تتم  ان  فيجب  مشكلة  هناك  كان  إذا  وخلفيه.  أمامية 

6. عالج العظام – عالج مشاكل العظام واملفاصل

 حقائق ينبغي معرفتها:
•  مرضى دوشني , هم اصحاب عظام هشة وخاصة 

إذا ما أخذ املنشطات.
•  من املهم للتأكد من أن مستوى الكالسيوم وفيتامني 
)د( في ابنك مناسبة, ألنها تساعد على تقوية العظام.
•  من املهم احملافظة على متدد في األطراف, من أجل 
منع تطور انكماش العضالت. في حال تطور انكماش, 
عليك أن تنظر بعناية ما إذا كان هنالك مكان للعالج 
العظام  تقومي  أخصائي  استشارة  ويجب  اجلراحي, 
من  يعانون  الذين  األطفال  عالج  في  اخلبرة  ذوي 

الضمور.
العمود  ان يتابع عن كثب وضع  الطبيب  •   على 
الفقري لدى ابنك بعد أن توقف املشي, وخصوصا في 
مرحلة منوه, بحيث ان ممكن لالنحناء ان يزداد سوءا 

بسرعة.
•  إذا لزم األمر لعملية جراحية في العمود الفقري 
الى  الوصول  طريق  عن  يكون  النجاح  مفتاح  فان 
املشكلة على يدي طبيب ماهر واعطاء اهتمام لعمل 

عضالت القلب واجلهاز التنفسي.
لعالج  العظام  أطباء  عن  معلومات  ايجاد  ميكن    •
األطفال الذين يعانون من مرض دوشني على موقع  

www.littlesteps.org.il   - »خطوات صغيرة«

جراحة في وتر

مشاكل الظهر
بالستيروايدات  العالج  يتلقون  ال  الذين  دوشني   ملرضى   
لديهم احتمالية ٪92  تطوير اجلنف الذي يسوء مع مرور 
الكورتيزون  من  يومية  جرعات  تناول  ان  اثبت  الوقت. 
يقلل من خطر اجلنف أو على األقل تأخير ظهوره. يجب 
ولهذا  اجلنف  تأخير  أجل  من  املناسب  الوقت  في  التدخل 

الهدف  حتتاج الى :-
متابعة

صورة األشعة مرة في السنة على االقل للمتابعة. إذا مت 
خطر  هناك  عام,  من  أكثر  فترات  على  الصور  التقاط 
الفعلي  التوقف  بعد  اجلنف.  ازدياد حالة  نكتشف  ال  أن 
لنمواالبن, هناك حاجة إلى األشعة السينية فقط إذا كان 

التغيير السريري لوحظ.
العالج التقليدي

•يجب دائما  االنتباه الى وضعية الظهر أثناء اجللوس: 
يجب احملافظة على اجللوس بشكل متواٍز  ووضع  مقعد 
مناسب على الكرسي املتحرك الذي يوفر الدعم ويعتني 
على  ويحافظ  واحلوض,  الفقري  العمود  في  بالتوازي 
العمود الفقري منتصب. دعم محاذاة العمود الفقري ال 
مينع اجلنف وقد يؤخر عملية جراحية, لكن ميكن أن 

يساعد إذ لم يتم  إجراء عملية جراحية.
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•عملية  تثبيت العمود الفقري اخللفي وجد  للحفاظ على 
جلوس مستقر قدر االمكان لهدف الراحة والوظيفة. يتم 
اجلنف  لزاوية  وفقا   ( اجلراحية  العملية  توقيت  حتديد 
ويحدث عادة عندما تصل درجة اجلنف 20 درجة( والتي 
في  يزالون  ال  الذين  األطفال  -لدى  كوف"  "زاوية  تعني 
مرحلة النمو ولم يأخذوا املنشطات . استخدام املنشطات 
يقلل من خطر التفاقم , وميكن االنتظار في اتخاذ قرار 

جراحة اجلنف إلى مستوى 40 °.

• من املهم املناقشة مع طبيب العظام املختص متى يوصي 
القرار هو شخصي. حتدثوا  الالزمة ألن  القيام باجلراحة 

الى طبيب العظام عن مختلف املخاوف التي ترافقكم

صحة العظام في مرض دوشني مهمة في مراحل 
املشي.  فقدان  مراحل  في  وايضا  املستقل  املشي 
هشاشة  األعمار  جميع  من  دوشني  مرضى  لدى 
كثافة  املنشطات.  أخذ  ما  إذا  وخاصة  عظام, 
الكسر  خطر  وان  منخفضة  بالعظام  الكالسيوم 

يعتبر أكبر باملقارنة مع عامة السكان.

العوامل التي تساهم في ضعف صحة العظام هي:
• احلركة احملدودة
• ضعف العضالت

• العالج بالستيرويدات
أنواع العالجات املمكنة: 

• إن من املهم احلفاظ على أكبر قدر ممكن من 
فمن  الطفل،  يضعف  عندما  املشي.  على  القدرة 
امللحقات  مبساعدة  الوقوف  على  احملافظة  املهم 
العالج  أخصائي  من  توصية  على  بناء  املناسبة 

الطبيعي املعالج. 

ويجب  نقصه.  )د( مطلوب في حالة  فيتامني   •
النظر إلى اعطاء املكمالت لألطفال الصغار.

• الكالسيوم ، الطريقة املثلى هي استهالكه من 
الغذاء، ولكن من املمكن النظر في متديد اذا كان 
من  حال   أي  في  كاف.  غير  الغذائي  النظام 
املفضل التشاور مع اختصاصي التغذية  بالنسبة 

للمكمالت الغذائية

• وينصح بتزويد  Bifosfontim - في حالة 
بها  املوصى  الطريقة  فان  الفقري  العمود  كسور 
الوريد   طريق  عن  هي  البيسفسفونات  إلعطاء 
املتخصصني حتديدا حول  األطباء  بعض  وهناك 

هذا املوضوع.

العالج اجلراحي 

عالج كسور العظام الطويلة
ميكن أن يكون هنالك تأثير كبير لكسر في الساق على   •
استمرارية قدرة االبن على السير, وبالتالي يجب التفكير 
بالعالج اجلراحي حتى يتمكن لطفل الدوشني ان يقف مرة 
اخرى على أقدامه في أسرع وقت ممكن.  تأكد من اخبار 

طبيب العظام  املختص الذي يتابع حالة االبن.

• في حالة  ان الولد الذي ما زال ميشي بشكل مستقل يكسر 
ساقه يجب التشاور مع طبيب العظام املعالج على ضرورة 
الكسر في  لتثبيت  أي عملية جراحية  الداخلي)  التثبيت 
واحلفاظ على  االستمرار  ليتمكن من   ) أسرع وقت ممكن 
أن  أن تعتني  املهم  املكسورة. ومن  العضالت في ساقه  قوة 

تكون له االحتمال األكثر للمحافظة على قدرة املشي.

•   عند توقف الصبي عن املشي, ميكنك عالج كسر بالقدم 
االعتبار  بعني  األخذ  مع  اجلبس,  أو  التثبيت  طريق  عن 
احملتمل  والتطور  املكسور  الطرف  في  الوظيفي  املوقف 

لتصلب املفاصل.

رعاية صحة العظام 

صحة العظام بشكل عام 
من  يزيد  بالستيروئيدات  العالج  ان  املعروف  من   •
فقرات  في  كسر  وخطر  العظام  كثافة  فقدان  خطر 
العمود الفقري. عادة, ال ترى كسور في فقرات العمود 
الفقري في األطفال الذين ال يحصلون على املنشطات. 
ميكن التحقق من كثافة العظام باستخدام فحص يسمى 

DEXA الذي يناسب األطفال.

صندوق الرعاية 7. صحة العظام
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 عادة ال يواجه األوالد صعوبة في التنفس والسعال طاملا 
أنهم قادرون على املشي. ألن عضالت التنفس تؤذي ، مع 
في  الناجم  العدوى  خطر  يواجهون  فإنهم  العمر  تقدم 
من  السعال.  على  القدرة   - عدم  من  األحيان  من  كثير 
املتوقع أن يكون مشاكل في التنفس أثناء النوم في وقت 
الحق كلما يتقدمون في السن، قد تكون لديهم صعوبة 
في التنفس أثناء النهار.  مبا ان هذه العملية تتطور على 
مراحل فمن املمكن التخطيط في الوقت املناسب وفي شكل 
فعال عالج تنفسي مع اإلشراف املناسب والوقاية والتدخل. 
يتمتع  معالج  او  طبيب  املعالج  الفريق  يتضمن  أن  يجب 
التي  التنفس  التنفس غير االصطناعي و تقنيات  مبهارة 
التي ميكن أن تدخل  الهواء  لها عالقة  في زيادة كمية 
الرئتني )حجم الرئة من استخدام( وفي مساعدة يدوية أو 

ميكانيكية عن طريق السعال ) باستخدام "مشعل(.

• عندما يكون الطفل مع دوشني ال يزال ميشي وهناك  
متابعة لوظيفة الرئة )مثل قياس السعة احليوية شاقة 
التعرف  يستطيع  فانه  السنة(،  في  واحدة  مرة  األقل 

على املعدات وعلى الفريق الذي يقوم بفحصه.

دقيق  بشكل  الرئة  لوظيفة  فحص  إجراء  وسيتم   •
املشي  على  القدرة  فقدان  بعد  ما  مرحلة  في  وذلك 
االنفرادي ويجب أن تشمل قياس مدى القدرة احليوبة 
الهواء أثناء السعال. فضال عن قياسات  وسرعة تدفق 
أخرى ميكن أيضا أن تكون مفيدة، مبا في ذلك فحص 
هذا  إجراء  ويجب  النوم،  أثناء  األوكسجني  مستوى 
الفحص مع مرور الوقت. تكرار الفحوصات يعتمد على 
مرحلة املرض، إال أن إجراء فحص القدرة احليوية يجب 

أن يتم كل ستة أشهر. 
تدل  التي  العالمات  أنواع  من  التحقق  جدا  املهم  من 
كلما  التنفس  في  صعوبة  من  يعاني  ابنك  أن  على 
أن  يجب  واحدة،  رأيت  أنك  تعتقد  كنت  إذا  كبر. 
ابنك. يجب  الذي يعالج  التنفس  تعلم أخصائي جهاز 

التواصل مع الطبيب في احلاالت التالية:

تنفسية  التهابات  مع  لفترة طويلة  بقي مريضاً  اذا   •
التي تبدو خفيفة. على سبيل املثال، إذا كان يشفى 
املتقدمة  البرد  العادية ونزالت  البرد  ببطء من نزالت 
الى درجة احتقان في الصدر والتهاب الشعب الهوائية، 

فان هذه حالة ستتطلب العالج باملضادات احليوية.

7. العالج الرئوي عالج  العضالت التنفسية 

 حقائق ينبغي معرفتها:
الرئة  وظائف  اختبار  من  نسخة  على  حافظوا   •
يقوم  طبيب  كل  إلى  وأظهروها  البنك  االخيرة 

بتقدمي العالج له
اجلهاز  طريق  عن  البنك  مخدر  إعطاء  عدم   •
التنفسي أو املخدرات Soktzinilcolin )سكسينيل 

كولني(.
قبل  البنك  الرئة  وظيفة  بفحص  القيام  •يجب 
اجلراحة. ومن املفضل االنتباه إلى املشاكل الصغيرة 

جدا، حتى يتمكن تقدمي العالج فورا.
•سوف يحتاج ابنك الى املساعدة في السعال واملضادات 
في  جرثومي  بالتهاب  اإلصابة  حالة  في  احليوية 

اجلهاز التنفسي او الرئتني.
الضعيف،  والسعال  التنفس  نقص  أعراض  متابعة   •
قادرة  لتكون  الطبي  الطاقم  إلى  بذلك  تقرير  ورفع 

على بدء العالج. 
البنك  األوكسجني  مستوى  انخفاض  حالة  في   •
عندما يكون مريضا ،مصابا يجب أن يكون الطبيب 
التزويد  فان  األكسجني   إعطاء  في  جدا  حذرا 
فيها  تكون  التي  احلالة  إلى  يؤدي  قد  باألكسجني 

الرغبة في التنفس بشكل مستقل  منخفضة 
في  املختصني  األطباء  عن  املعلومات  ايجاد  ميكن   •
امراض اجلهاز التنفسي في البالد لألطفال مع دوشني 
www.littlesteps. – على "خطوات صغيرة" في

org.il

العناية

• كلما بدا تعب اكثر من املعتاد. يظهر عالمات تدل 
“قبض"  انه  ال يستطيع  أو  التنفس،  في  على ضيق 

نفسه أو يستصعب في انهاء جملة
• الصداع في كل وقت أو في الصباح.

• وغالبا ما يكون النعاس من دون سبب.
تواجه  االستيقاظ،  ما  وغالبا  النوم،  واضطرابات   •
صعوبة في االستيقاظ من النوم أو يعاني من الكوابيس.
انه  يقول  أو  الهواء  محاولة الستنشاق  في  يستيقظ   •

يشعر ان نبضات قلبه سريعة وقوية.
• صعوبة في التركيز.
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أكثر  أو  سنتني  جيل  في  األوالد  على  وجب    •
وسوف  الرئوي،  االلتهاب  التطعيم ضد  على  احلصول 
حتتاج إلى تكرار ذلك مرة كل خمس سنوات، وفقا 
التطعيم  إلى  أيضا حاجة  وهناك  البالد.  في  لسياسة 
السنوي ضد األنفلونزا. ميكن إعطاء اللقاحني إلى كل 
من األبناء الذين يتعاطون املنشطات، على الرغم من 
منخفضة.  تكون  قد  للقاحات  املناعية  االستجابة  أن 
ومفصلة  محدثة  معلومات  على  احلصول  ميكنك 
تختلف  أن  وميكن  التطعيم،  سياسة  وضد  دعم  عن 
تبعا لتهديدات من أوبئة جديدة، مثل ظهور انفلونزا 

)H1N1( "اخلنازير" في 2009.

ينبغي  التنفسي،  اجلهاز  في  عدوى  يوجد  وعندما   •
النظر في اخذ املضادات احليوية باإلضافة إلى املساعدة 

اليدوية أو امليكانيكية للحث على السعال.

•  تعتمد التدخالت في مرحلة من مراحل املرض. أوال 
وقبل كل شيء، قد يكون االستخدام املفيد للوسائل 
تضخم  أن  ميكن  التي  الهواء  كمية  زيادة  أجل  من 
الرئتني عن طريق التنفس العميق) تقنيات لتضخيم 
السعال  للمرض،  تقدم  هناك   كان  كلما  الرئتني( 
املتبعة  لتحسينه،  سوف يكون أقل فعالية، والوسائل 
مثل تقنيات يدوية ووسائل مساعدة أخرى  وخاصة 
)اجلهاز " مشعل "(قد يكون عونا كبيرا في السعال. 
مع مرور الوقت سوف يحتاج إلى املساعدة على التنفس 
التنفس  النهار( عبر  أوال ليال وفي وقت الحق خالل 
الغازي الليل / يوم)إذا كانت األعراض تتطور أكثر 
التنفس من  العناية. دعم   – الفصل  التي تظهر في  
للحفاظ    – جدا  هامة  الغازية  غير  التنفس  خالل 
صحتك ميكنك أن تأخذ الرعاية من التهوئة من خالل 
وفقا  الهوائية(،  القصبة   ( الرقبة  في  جراحي  أنبوب 
الداعمة( أي  الغازية  ويسمى   )tracheostomy(
ميكن جلميع هذه التدخالت أن  تساعد املرضى الذين 
يعانون من الضمور احلفاظ  على صحة جيدة وجتنب 

األمراض

التنفس  في موضوع  اهتماماً خاصاً  األمر يتطلب    •
فيما اذا مت التخطيط لعملية  جراحية )انظر الفصل 
11 على العوامل في االعتبار - قبل ا جراحة ألطفال 

مع دوشني (.

يجب  دوشني  مالزمة  من  الحقة  مراحل  في   •
التصرف بحذر عندما يعطى االكسجني االضافي.

مستويات  حتسن  قد  باألوكسجني  العالج   •
األوكسجني املنخفضة، ولكن إعطاء األكسجني قد 
يخفي سبب املشكلة، مثل انهيار الرئة أو سوء التنفس.

التنفس  العالج باالكسجني قد يقلل من محرك   •
ويسبب ثاني أكسيد الكربون الزائد في الدم. -

التدخالت )التي تتطلب مهارة خاصة(الوقاية من املشاكل

إطار 8.   
تنبيه هام!

أو  املساعدة  يد  أن هناك حاجة  يبدو  عندما   •
ليس  الغازية  غير  والتنفس  امليكانيكية  السعال 
من املستحسن إعطاء األكسجني - ولكن فقط 
تكون  أن  ميكن  ألنه  اختصاصي,  من  بقرار 

خطيرة.
اعطاء  في  حاجة  هناك  االحيان  بعض  في   •
دقيق  بشكل  املتابعة  يجب  وحينها  االكسجني 
الذي  الوقت  في  او  الدم  في  االكسجني  نسبة 

يجب املساعدة بالنفس
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االكتشاف  هو  دوشني  القلب  أمراض  عالج  من  الهدف 
املبكر للمشاكل وعالج تدهور أداء عضلة القلب(، وعادة 
املشكلة تكمن في عضلة القلب أو إيقاع القلب الذي يجلب 
القلبيه او مرض في عضلة القلب( والتي عادة ما  )الرفة 
تتبع التقدم الشامل للمرض.. ومبا ان هذه احلالة ممكن ان 
حتدث في كثير من األحيان دون تطويراي أعراض فانه 
من املهم متابعة حالة القلب، وهكذا ممكن أن تتم املعاجلة 
بشكل سريع العوامل الرئيسية في عالج القلب هي املراقبة 
ان  املستقبل. عليكم  لألمور في  إدراك  مع  والعالج  الفعالة 

تتأكدوا أن هناك طبيب قلب ضمن فرقة الرعاية .

8. عالج قلبي -  احملافظه على وظيفة القلب

العناية

عالج

في  القلب  لوظيفة   االساسي  بالتقييم  تقوم   أن  يجب   •
حني يثبت التشخيص، أو في جيل السادسة كحد اقصى. 
للقلب  تخطيط  األدنى   احلد  تقييم  يشمل  أن  وينبغي 

.)Eco( وفحص للقلب بواسطة الصورة الفوق صوتية

• يجب أن يتم تنفيذ اختبار وظيفة القلب على األقل مرة 
واحدة في كل سنتني حتى سن العاشرة. من سن عشر 
أو في   ، أن يكون فحص - بشكل سنوي  ، ينبغي  سنوات 
إلى  به  املرتبطة  واألعراض  هناك  إذا كانت  سابق  وقت 
املرتبطة مبشاكل  اعراض وعالمات  القلب  مشاكل في 
في القلب. إذا كانت نتائج االختبارات القلب شاذة  فهنالك 
القيام بفحوصات متوالية بشل اكثف، على  ضرورة في 

األقل مرة كل ستة أشهر، ويجب البدء بتناول االدوية

• كخط اولي للعالج ينبغي التفكير في استخدام مثبطات 
مثل  أخرى،  أدوية  حتويل(،  انزمي  )أجنيوتنسني   ACE
وينبغي  مناسبة،  أيضا  هي  البول  ومدرات  بيتا  مثبطات- 
معاجلة  في  الواردة  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  تستخدم  أن 
ان  السريرية تدعم  التجارب  أدلة من  القلب. وهناك  فشل 
القلب  امراض  في  وقائي  ACE كعالج  مثبطات  اعطاء 
حتى قبل وجود أي عالمات على حدوث خلل. ومن املتوقع 
إجراء املزيد من الدراسات التي من شأنها أن تعطي تأكيدا 
قويا لهذه النتائج . يجب فحص امكانية وجود عدم انتظام 
في ضربات القلب وعالجها فورا. دقات القلب السريعة هي 
سمة مشتركة وغير ضارة لدوشني، ولكن ميكن أن ينظر 
إليها في حالة حدوث مشاكل في القلب. وإذا مت الكشف 

عنها كظاهر جديدة فإنه ينبغي التحقيق فيها.

واألوعية  القلب  حلالة  االهتمام  من  املزيد  إعطاء  يجب   •
الدموية لدى األوالد الذين يعاجلون بالستيروايدات، وخاصة 
تغيير جرعة  الى  احلاجة  املمكن  الدم. فمن  ارتفاع ضغط 

الستيرويد أو احلاجه الى عالج اضافي )انظر اجلدول 1(.

 حقائق ينبغي معرفتها:
•  يجب التحقق بانتظام من وظيفة قلب ابنك منذ 

حلظة تشخيصه كمريض دوشني.
•   في حالة دوشني، ميكن أن يكون مشكلة في القلب 

حتى قبل ظهور األعراض.
• هذا يعني أن ابنك قد يحتاج دواء للقلب حتى لو 

لم يكن لديه أعراض ملشاكل في القلب
•  من اخلير أن  تدفع االنتباه إلى املشاكل الصغيرة 

بحيث ميكن االعتناء بها على الفور
القلب  فحص  اختبار  عن  نسخة  بأحدث  احتفظ   •
البنك ألنه يجب ان تظهرها إلى كل طبيب الذي 

يقوم برعاية ابنك
القلب  أطباء  االطالع على معلومات حول  وميكن   •
لعالج األطفال الذين يعانون من مرض دوشني على 
لألطفال  جمعية  وهي   - صغيرة"  "خطوات  موقع 
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القضايا  البلع وغيرها من  التغذية,  الهضمي,  9. عالج اجلهاز 

املتعلقة باجلهاز الهضمي

العالج الغذائي

 حقائق ينبغي معرفتها:
• حتقق من طول ووزن ابنك في كل زيارة للطبيب.

متوازن،  غذائي  نظام  البنك  يكون  ان  أن   املهم  من   •
وخاصة اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية مناسبة 

من الكالسيوم وفيتامني د.
أعضاء  هم  التغذية  وأخصائي  التغذية  خبراء  ان   •
يستطيعون  فهم   البنك.  املعاجلني  فرقة  في  مهمني 
أفضل  طعام  مبالئمة  ومساعدته  ابنكم  تغذية  فحص 

بالنسبة له.
• يجب أن مير ابنك فحوصات بحثا عن عالمات حول 

مشاكل في البلع.
• تركيب أنبوب املعدة هو خيار آخر بعد أن كنت قد 

حاولت احلفاظ على وزن ابنك بطرق أخرى.

قد يكون من الضروري التوجه الى اخلبراء اآلتيني في مراحل 
مختلفة من املرض:

الكالم   / البلع  وأخصائي  التغذية  خبير  أو  تغذية  اختصاصي 
واللغة، وطبيب أمراض اجلهاز الهضمي.

التفكير  خالل  من  املناسب  الوقت  في  العمل  جدا  املهم  •من 
في املستقبل، واحلفاظ عليه من حلظة التشخيص وعلى طول 
زيادة  أو  التغذية  ملنع سوء  الصحيحة،  التغذية  ، واحلالة  احلياة 
الوزن. ومن املهم التأكد من أن الوزن املناسب للعمر، أو مؤشر 
كتلة اجلسم )BMI ( املوافق العمر، وسوف يكون بني املئوية 
11 و 85 قوائم املئوية الدنيوية. تأكد من اتباع نظام غذائي 
متوازن مع مجموعة متنوعة من األطعمة. ميكن جلميع أفراد 
العائلة احلصول على معلومات  بشأن نظام غذائي متوازن في 

اماكن كثيرة في البالد.
)ممكن  منتظم  بشكل  للبنني  والطول  الوزن  فحص  يجب    •
عن  نفسهم  تلقاء  من  الذين ميشون   للفتيان  القياس  يتم  ان 
طريق قياس الذراع( . أسباب اإلحالة إلى اختصاصي تغذية / 
زيادة  الطفل من  التالية عند  التغذية تنشأ في احلاالت  خبير 
الوزن - زيادة الوزن أو نقص الوزن، وإذا كان يواجه نقصا أو 
زيادة في فقدان الوزن غير املتعمد، وزيادة في احلد األدنى من 
الوزن، عندما يخططون لتنفيذ عملية كبيرة، إذا كان لديه 
)عسر  البلع  في  لديه صعوبة  إذا كان  أو   / و  املزمن  اإلمساك 
والعالج  التشخيص  وقت  إلى  إشارة  أيضا  البلع(. سيكون هناك 
حيث  من  الغذائي  النظام  تقييم  وينبغي  املنشطات.  مع  املبكر 
 D السعرات احلرارية والبروتني والسوائل والكالسيوم وفيتامني

واملواد املغذية األخرى.
•  من االفضل ملرضى الدوشني ان يتنولوا الفيتامينات اليومية 

التي تشمل فيتامني د والكالسيوم.
• وفي ما اذا ظهر فقدان الوزن ، فيجب فحص ما اذا كان هناك 
مشاكل في البلع. ومع ذلك، فمن املهم أن نعرف أن تعقيدات 
في أنظمة أخرى مثل القلب أو اجلهاز التنفسي، ميكن أيضا أن 
تسبب فقدان الوزن. إذا كان هناك انخفاض مفاجئ في الوزن، 

فمن املهم التحقق من أجهزة اجلسم األخرى.
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قضايا أخرى تتعلق بعالج اجلهاز الهضميعالج  البلع
يؤدي  أن  ميكن  العضالت  ضعف  من  الحقة  مراحل  في 
والذي يؤكد على مشاكل  احللق،  البلع  في  إلى مشاكل 
التغذية ، هذه املشكلة تتطور ببطء شديد، مما يعني أنه قد 

يكون من الصعب حتديدها.

•  هناك حاجة إلى اختبارات سريرية وصور اشعة السينية 
لنظام البلع عندما تكون هناك عالمات سريرية الى دخول 
البلع  الهوائية وضعف حركة عضالت  القصبة  إلى  الطعام 
)الشعور ان الطعام عالق في احللق(. وتشمل هذه العالمات 
انخفاض غير مقصود للوزن من ٪10 أو أكثر، أو زيادة غير 
كافية للوزن لدى األطفال في مرحلة النمو، واحلاجة الى 
لتناول  دقيقة   30 من  أكثر  الطعام(  لتناول  فترة طويلة 
الفم،  لعاب  وسيالن  الوجبة،  تناول  أثناء  التعب  )أو  وجبة 
والسعال أو الشعور باالختناق. االلتهاب الرئوي بسبب دخول 
السائل في الرئتني( )انخفاض غير املبرر في وظيفة الرئة أو 
احلرارة لسبب غير معروف، قد يكون عالمات مشاكل في 

البلع التي تتطلب فحص.

معالج  إشراك  يجب  البلع،  في  مشاكل  حدوث  فيحال    •
احلفاظ  هو  والهدف  فردية.  عالجية  خطة  إلعداد  النطق 

على األداء األمثل لعضالت البلع.

ادخال   امكانية  اقتراح  يجب  تساعد  ال  الفم  طريق  عن   •
على  للحفاظ  املبذولة  اجلهود  تكون  عندما  للمعدة  أنبوب 
الوزن وتناول السوائل عن طريق الفم دون جدوى. . يجب 
أن تناقش بالتفصيل املخاطر والفوائد احملتملة لهذا اإلجراء. 
ميكنك احداث فتحة  طريق املعدة لعمل جراحة مفتوحة 
أو فتحها التنظير في املعدة عن طريق جراحة مفتوحة أو 
الناظور ، مع األخذ بعني االعتبار إمكانيات التخدير، وامليول 
يتم  الذي  التغذية  لألنبوب  ممكن   . العائلي  او  الشخصي 
ادخاله في الوقت املناسب تبديد الكثير من الضغط الناجم 
إذا  كاف.  بشكل  الطعام  تناول  عن  الناجمة  اجلهود  عن 
كانت عضالت البلع طبيعية فان انبوب التغذية لن مينع 
تكون  لن  ولكن   ، رغبته  حسب  الطعام  تناول  عن  الطفل 
إلى االعتماد على وجبات منتظمة الستهالك  هناك حاجة 
السعرات احلرارية أو غيرها من املواد الغذائية األساسية، وهذا 

اإلمساك واالرجتاع عن طريق  املريء )الذي يسبب حرقة( 
الذين  املرضى  التي تظهر لدى  هما اكثر احلاالت شيوعا 
يعانون دوشني يحدث اإلمساك عادة في سن أكبر وبعد 
اجلراحة. وكلما زاد معدل حياة املريض حتدث مضاعفات 
الهواء  ابتالع  بسبب  املعوي،  االنتفاخ  ذلك  في  مبا  أخرى، 

نتيجة استعمال جهاز التنفس.

أن  املهم  األخرى مفيدة. من  واألدوية  امللينات  تكون  قد   •
الغذائية  األلياف  استهالك  زيادة  يكفي  ما  املريض  يشرب 
ميكن  أن تزيد األعراض سوءا، وخاصة إذا لم يزيد ابنك  

كمية مياه الشرب.

• عالج االرتداد حلمض املعدة الى املريء يكون عن طريق 
ادوية مالئمة ومن املتبع ايضا اعطاء  دواء مضاد للحموضة  
Bifo -  لألوالد الذين يتعاجلون بواسطة الستيروايدات او

fonatim حتى مينع ظهور االرتداد.

أنه  الرغم من  الفم هو عنصر صحي هام. على  نظافة   •
لم تدرج في اتفاق عام املنشور بشأن معاملة DMD، فان 
جمعية Treat-NMD  طورت توصيات متعلقة بصحة 

الفم واألسنان، وصفت في مربع 9.
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املربع 9.
توصيات للعناية بالفم

• يجب على الشباب الذين يعانون من مرض دوشني 
القيام بزيارة طبيب األسنان من ذوي اخلبرة واملعرفة 
مركز  في  يكون  أن  ويفضل  املرض،  لهذا  العميقة 
طبي أو مستشفى متخصص.  هدف طبيب األسنان 
الرعاية  وتوفير  جيد  عالج  اعطاء  يكون  ان  يجب 
للعائلة  كمستشار  والعمل  الفم  لصحة  اجليدة 
وطبيب األسنان اخلاص للولد في محيطه. وينبغي 
االختالفات  من  بينة  على  الطبيب  هذا  يكون  أن 
في  العظمي  والهيكل  األسنان  تطور  في  احملددة 
ذوي  األطباء  مع  والتعاون  دوشني  مرضى  األوالد  

اخلبرة واملهارة مع هذا املرض.

• االهتمام في الفم واألسنان يجب ان يقوم على اسس 
التدابير الوقائية، بهدف احلفاظ على نظافة الفم.

واملعدات  التقنية  للتجهيزات  خاصة  اهمية  هناك   •
قوة  تبدء  عندما  الفم،  بصحة  للعناية  املخصصة 

العضالت في اليدين والذراعني والرقبة في التدهور.
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السلوكية  املشاكل  وعالج  النفسي  االجتماعي  العالج   .10
واملساعدة في صعوبات التعلم 

العالج الغذائي

قد يكون من الضروري التوجه الى اخلبراء اآلتيني في مراحل 
مختلفة من املرض:

الكالم   / البلع  وأخصائي  التغذية  خبير  أو  تغذية  اختصاصي 
واللغة، وطبيب أمراض اجلهاز الهضمي.

مرضى دوشني هم أكثر عرضة للمعاناة من املشاكل مثل 
املشاكل النفسية واالجتماعية والسلوكية في املدرسة وأن 
الرعاية الطبية  ليست كاملة دون دعم في املجال النفسي. 
قد تكون الصعوبات في األداء االجتماعي نتيجة للتحديات 
محددة في بعض املهارات مثل احلصول جانب مع اآلخرين، 
وتقييم الظروف االجتماعية ووجهات النظر االجتماعية، 
في حني أن عواقب املرض دوشني(بسبب االعاقة اجلسدية 
واالنطواء  االجتماعية،  العزلة  إلى  يؤدي  أن  )ميكن   (
االجتماعي واالنسحاب من األنشطة االجتماعية.. بالنسبة 
لكثير من اآلباء واألمهات، فان الضغط الناجم عن املشاكل 
بهم  باالعتراف  والصعوبة  لالبن،  واالجتماعية  النفسية 
والتعامل معهم بشكل صحيح هو اكثر من الضغط التابع 

للجوانب اجلسدية للمرض
إذا كنتم تعتقدون أن ابنكم قلقا من حالته، يجب عليكم 
التعاطي معه بانفتاح وارادة قوية والرغبة في اإلجابة على 
أسئلته. وهذا سوف يساعد إلى حد كبير في منع املزيد 
 DMD  من املشاكل. غالبا ما يفهم األبناء مرضى دوشن
بذلك. ومن  الوالدين  املزيد عن حالتهم من خالل معرفة 
احلديث  ولكن  صريح،  بشكل  األسئلة  على  لإلجابة  املهم 
من  سيكون  رمبا  يطلبه.  ما  فقط  واإلجابة  ابنك  لعمر 
الصعب جدا، ولكن ميكن ملوظفي العيادة إعطاء التعليمات 
والتوجيهات من اخلبرة املكتسبة بشأن ما فعله أسرة أخرى، 
املجتمع  من  واألمهات  لآلباء  الدعم  مجموعات  وكذلك 
دوشني ميكنك العثور على موقع على شبكة اإلنترنت من 
وبيكر.  دوشني  ذوي  لألطفال  جمعية  صغيرة"  "خطوات 

www.littlesteps.org.il- رابط

 حقائق ينبغي معرفتها:
• الصحة النفسية واالجتماعية لألطفال وعائلتك هي هامة جدا.
• أبناؤكم هم أكثر عرضة للمعاناة من الصعوبات النفسية 

واالجتماعية.
مثل  مشاكل  من  وعائلتك  أنت  تعاني  ان  املمكن.  فمن   •

االكتئاب.
• أفضل طريقة للتعامل مع املشاكل. النفسية واالجتماعية 

هي حتديدها بالوقت املناسب والقيام مبعاجلتها.
مشكلة  يكون  أن  ميكن  الصحيح  بالشكل  اللغة  استخدام   •
هذه  عالج  ميكن  املدرسة.  في  مستمرة  صعوبات  ويسبب 
التقدير  مع  دوشني  مرض  حالة  في  الشائعة  السلوكيات 

الصحيح والعالج.
• مشاكل في التعليم لألبناء الذين يعانون من مرض دوشن 
والكثير  الوقت  مرور  مع  سوءا  يزداد  الذي  النوع  من  ليست 
املطلوب عندما يحصلون على  املستوى  يحققون  الفتيان  من 

املساعدة املناسبة.
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الذين يعانون من مرض دوشن لديهم   املرضى  ليس كل 
صعوبات نفسية ، ولكن يجب على العائالت  أن تكون على 

بينة من: -
املدى  على  والذاكرة  والفهم  اللغة  تطور  في  التأخر   •

القصير.
• مشاكل التعلم؛

• وصعوبات في التفاعل االجتماعي و / أو خلق صداقات 
)أي عدم النضج االجتماعي، واملهارات االجتماعية الفقيرة، 

نكص أو العزلة عن أبناء جيله(.
• الشعور بالقلق / واخلوف.

• العديد من املشاجرات ونوبات الغضب.
السلوكية  االضطرابات  خطر  زيادة  أيضا  وهناك   •
واضطرابات النمو العصبي مبا في ذلك مجموعة التوحد، 
 ،)ADHD( النشاط  وفرط  االنتباه  نقص  اضطراب 

.)OCD( واضطراب في الوسواس القهري
• هناك احتمال في حدوث املشاكل في التكيف العاطفي 
واالكتئاب. هناك إمكانية لظهور القلق الذي من املمكن أن 
يتفاقم بسبب العجز في املرونة والتكيف العقلي )أي عملية 

التفكير هي جامدة جدا(؛

•  املشاكل ممكن ان تظهر ايضا بتصرفات متمردة وجدلية 
نسبة  ارتفاع  ذلك،  إلى  .وباإلضافة  واملزاج   / السلوك  وتقلبات 
يشدد  الضمور  من  يعانون  الذين  األطفال  آباء  لدى  االكتئاب 
جميع  دعم   إلى  واحلاجة  خاص  اهتمام  إيالء  ضرورة  على 

األسرة.

يجب تسليط الضوء على العالج النفسي وينبغي أن تركز 
في حالة وجود  املبكر  والتدخل  املشاكل  تطور  منع  على 
مشاكل بالفعل, لضمان حتقيق نتائج أفضل.  بشكل عام 
يجب عالج املشاكل النفسية واالجتماعية في نفس الطرق 
اتي اثبتت فعاليتها  في عموم السكان. وهذا يعني أن من 
إذا كنت تشعر أن هناك مشكلة  املهم أن تذهب للمساعدة 

في هذا املجال.

مربع 10.   
العالج بالنطق واللغة: 

الكالم  لعيوب  بالنسبة  جيدا  وموثق  قائم  منط  هناك  إن   •
واللغة لدى بعض األوالد مرضى دوشني. وتشمل هذه العيوب 
مشاكل في تطور اللغة والذاكرة اللفظية القصيرة واملعاجلة 
الذكاء  معدل  في  انخفاض  أيضا  لوحظ  وكذلك  الصوتية، 
وصعوبات معينة في التعلم. ليس كل األوالد الذين يعانون من 
الضمور يعانون من هذه املشاكل، ولكن من اجلدير بالذكر أن 

تساعدهم إذا ظهرت مثل هذه املشاكل.

• التأخير في احلصول على املراحل األولية في اللغة في وقت 
مبكر هو شائع لدى األوالد املرضى DMD باملقارنة مع األطفال 
وتعزيزه ميكن  التعلم  في  الفروق  العمر.  نفس  من  اآلخرين 
التعبير عنه في كل مرحلة في الطفولة. ومن املهم التعرف 
تقييم  يجب  وبالتالي،  بجدية،  معها.  والتعامل  املشاكل  على 

اضطرابات اللغة والكالم وكيفية التعامل معهم.

النطق  وعالج  لتقييم  خاص  لطبيب  التوجه  الضروري  من   •
واللغة، إذا كان هناك اشتباه أن هناك مشاكل في هذا املجال. 

• هناك حاجة ملحة بالعمل على مترين العضالت املشاركة في 
الكالم والنطق واحلرص على مساعدة كل من األطفال  والشباب 
مرضى دوشني الذين يجدون صعوبة في هذا املجال، ولدى املرضى 
كبار السن، حيث  ضعفت قوة عضالت الفم و / أو الكالم أصبح 

غير مفهوم.

• هناك استراتيجيات تعويضية مناسبة لدى كبار السن ، من 
حيث تدريبات على الكالم وتدريبات الصوت والتضخيم  عندما 
يصبح من الصعب فهم املريض بسبب مشاكل الدعم التنفسي.  
 )DCO( الصوتي  االتصال  جهاز  استخدام  محاولة  املمكن  من 
والذي ممكن ان يتالءم مع جميع األعمار فيما اذا كان هناك 

إعاقة في الكالم. 
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التقييمات

التدخالت

 على الرغم من انه هنالك لكل طفل احتياجات مختلفة  
في  هو  الوظيفي  التقييم  في  للنظر  احلاسم  الوقت  فان 

وقت التشخيص او قريبا منه

)فان إطار من 6 إلى 12 شهرا املخصص للفحوصات املختلفة  
ميكن أن تكون فترة مفيدة للتكيف بعد التشخيص( ،قبل 
الرغم  الوظيفي. على  العمل   تغيير  وبعد  املدرسة  دخول 
للقيام بكل هذه  امكانية  من عدم وجود في كل عيادة 
لهذه  املذكورة، فيمكن  املختلفة  الفحوصات   والتدخالت 
التوصيات  أن تكون مبثابة دليل الستكمال فجوات املعرفة 
اعطاء حتويالت  الى  احلاجه  وبتوجيه  الطبي  الكادر  لدى 
العاطفي  التكيف  مجاالت  من  التحقق  احلاجة.يجب  عند 
اللغة  التعلم وتنمية  وكيفية مواجهته والتكيف وتطوير 
وفقا للسن ، واحتمال وجود اضطراب في التوحد والدعم 
في  تساعد  أن  ميكن  اجتماعية  )أخصائية  االجتماعي. 
الدعم  شبكات  وتطوير  بك،  اخلاصة  املالية  املوارد  تقييم 
االجتماعية لدعم األسرة أو الصحة العقلية، حسب مقتضى 

احلال(.
دوشني،  ملرضى  واالجتماعية  النفسية  الرعاية  تقدمي   •
من  روتينيا  جزءا  واألشقاء  واألمهات  اآلباء  يكون  أن  يجب 

عالج دوشني. 

• إن "منسق العالجات" ميكن أن يكون الشخص احلاسم: أنه 
العائالت. يجب  ميكن أن يشكل جهة تواصل / والثقة مع 
الشخص  على معرفة كافية وخلفية عن  أن يكون هذا 
قادرة على  تكون  أن  أجل  العضلية من  العصبية  االمراض 

توفير املعلومات الضرورية لألسرة.

• التدخالت الوقائية والفعالة لدى املرضى الذين يعانون من 
الضمور. وتشمل األمثلة على التدخالت الفعالة تزايد الوعي 
نفس  بني  واملرض  دوشني  املرض  عن  املعلومات  وتوفير 
الفئة العمرية، واملشاركة في األلعاب الرياضية ومخيمات  
األطفال  والتواصل مع  الكالب  لتقدمي خدمة  مناسبة  هي 

اآلخرين عبر اإلنترنت وغيرها من األنشطة.

التدخالت والدعم

أنشطة  قضايا  ملعاجلة  اخلاصة  الشخصية  التعلم  خطة  فتح 
التعلم والتغيير احملتملة التي قد تكون ضارة لعضالت الطفل 
التعب   / الطاقة  انخفاض  إلى  يؤدي  البدنية(،  التربية  )مثل 
املثال  سبيل  )على  والسالمة  طويلة(،  ملسافات  املشي  )مثل 

فعاليات في ملعب األلعاب( وقضايا الوصول إلى الراحة. 

• من املهم التاكد ان لدى املدرسة معلومات كاملة عن مرض 
دوشني. وشاركوا االدارة اخلاصة  / املعلم بكل املعلومات التي 
دعم  على  القائم  الشخص  على  بالتعرف  وقوموا  لديكم، 

األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  في املدرسة.
الذي لديه رؤية للمستقبل للتأكد  النهج  املهم أن تتخذ  من 
قادراً  يكون  دوشني   من مرض  يعاني  الذي  الطالب   أن  من 
املدرسة ، ألنه يجب تطوير  انهاء دراسته والتخرج من   على 
التعليم  ملواصلة  واالستعداد  اجليدة  االجتماعية  التفاعالت 

والعمل. ومن املؤكد أن املدرسة سوف تعمل لصاحله!

القرار  صنع  في  واملشاركة  االستقاللية  بتعزيز  يوصى   •
أهمية  وإعطائه  الطبية(،  بالرعاية  يتعلق  فيما  )وبخاصة 
خاصة لتعزيز االستقاللية. ينبغي أن يكون جزءا من خطة 
ولكن   . البالغني  طب  الى  األطفال  طب  من  انتقال  عملية 
تقييم  القدرة على  دائما  لديه  الطفل  أن  نتذكر  أن  ينبغي 

الوضع واحلصول على القرارات الطبية املناسبة له.

• املساعدة في تطوير املهارات االجتماعية واألكادميية سوف 
جتعل من األسهل ملرضى دوشني العثور على وظيفة من شأنها 
سن  في  اليومية  للحياة  العادي  الروتني  من  جزءا  تشكل  أن 
الشيخوخة. يستفيد  األبناء مرضى دوشن DMD من الدعم 

من الوصول إلى أهدافهم الشخصية.

• خدمة املساعدة لعالج األلم، كلما كان بحاجة إلى ذلك، 
ميكن تخفيف أو منع املعاناة وحتسني نوعية احلياة. باإلضافة 
الرعاية  ملجموعات  ل  وميكن   ،)6 )اإلطار  األلم  عالج  إلى 
وتعيني  العاطفي،  الدعم  تقدمي  رمبا  )لأللم(  التلطيفية 
القرارات  واتخاذ  العالج  أهداف  حتديد  في  لألسرة  مساعد 
الطبية  الفرق  بني  التواصل  في  يساعد  الصعبة،  الطبية 

لألسرة والتعامل مع القضايا املتعلقة باحلزن والفاجعة.



 

39

تدخل العالج النفسي واألدوية 
هناك تقنيات مختلفة ومعروفة للمساعدة في شتى 
املجاالت وتشمل تدريب اآلباء وتوجيههم في التعامل 
أو  الفردي  العالج  والصراعات،  السيئ  السلوك  مع 
عملي  حتليل  السلوكية.  والتدخالت  األسري 
املرتبطة  السلوكيات  بع  في  يساعد  قد  للسلوك 
بالتوحد.  هناك أطفال وبالغون الذين بإمكانهم أن 
يستفيدوا  من استخدام وصفة الدواء لعالج القضايا 

حتت  املواد  هذه  استخدام  السلوكية.  أو  العاطفية 
مراقبة وإشراف خبراء، ويتطلب اليقظة لرصد التطور 
واالهتمام  والعدوان،  االكتئاب،  حاالت  من  احملتمل 
النشاط )ADHD( ، اضطراب  اضطراب نقص فرط 
الوسواس القهري )OCD(،  بعد ان مت تشخيص هذه 

املشاكل بشكل محدٍد من قبل املتخصصني.
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خضوع  قبل  االعتبار  بعني  أخذها  يجب  التي  العوامل   .11
الطفل مريض دوشني لعملية جراحية

التخدير وغيرها من االعتبارات اجلراحة املأمونة

فحص عمل القلب قبل اجلراحة  

إجراء فحص  وظائف اجلهاز التنفسي قبل اجلراحة

هناك مجموعة متنوعة من احلاالت التي تتطلب. تدخال جراحيا قسم من 
هذه احلاالت له عالقة مباشرة مبرض دوشني )على سبيل املثال خزعة 
العضالت، لعملية جراحية في حالة جمود املفصل، جراحة العمود الفقري 
أو ادخال انبوب غذاء للمعدة وبعض منهم ال عالقة له باملرض)على سبيل 
املثال في حالة وجود عملية جراحية حادة(،  والتي اقتضت احلاجة فيها 
الى التخدير العام. يجب األخذ بعني االعتبار تفاصيل مميزة تتعلق بحالة 

االبن حتى يتم التخطيط الى مجرى عملية جراحية آمنة.

يجب أن تتم العملية اجلراحية في املستشفى حيث املوظفني 
دراية  على  بعد  فيما  العالج  ومتابعي  اجلراحة  في  العاملني 
تامة مبرض دوشني  وعلى استعداد للتعاون من أجل التأكد 
من أن كل شيء على ما يرام. وباإلضافة إلى ذلك,  يجب النظر 
في تقدمي "الستيرويد بجرعة عالية" خالل العملية للمريض 

الذي يتعالج بالستيرويد بصورة ثابتة.

األخذ  ويجب  التخدير   مواد  إعطاء  في  دائم  خطر  هناك   •
باحلسبان االعتبارات اخلاصة في حالة وجود املرض دوشني  لكي 
يتم التخدير بأمان، مبا في ذلك حقن التخدير في الوريد، وجتنب 

املواد احملددة.

، وخاصة في  الدم  لفقدان  ادنى حد  املهم  احملافظة على  من    •
هذه  في  الفقري.  العمود  تثبيت  مثل  كبرى  جراحية  عملية 
تقنيات  استخدام  يقررا  أن  التخدير  للجراح وطبيب  احلالة ميكن 

محددة لهذا الغرض.
• الوثيقة الرئيسية املتعلقة بدوشني حتتوي على تفاصيل كاملة 

بهذا الشأن )تفاصيل الوثيقة الرئيسية تظهر في املقدمة(.

• يجب اجراء تخطيط للقلب  قبل التخدير العام  وأن يتم إجراء 
هذه الفحوصات قبل التخدير املوضعي في حال مت  الفحص األخير 
منذ أكثر من سنة، أو إذا مت اجراء تخطيط صدى القلب خالل 

12-7 شهرا في السابق، اذا لم يكن سليم.
إذا  للقلب  الصدى  يقام فحص  أن  يجب  املوضعي  التخدير  قبل   •

كانت نتيجة الفحص السابقة ليست سليمة.

الذين يعانون من مشاكل في عضالت  وحتى مرضى دوشني   •
اجلهاز التنفسي، هناك تدابير التي ميكن أن جتعل العملية اجلراحية 
أكثر أمانا، على الرغم من أن املخاطر ال تزال كبيرة. من املهم 
 / الرئة  وظيفة  اختبار  باداء  االبن  يقوم  ان  اجلراحة،  قبل  جدا. 
التنفس في مركز طبي  ذو خبرة ومعرفة مبرض دوشني قد 
يكون لديك ملعرفة كيفية استخدام إجراءات التهوية املوسعة  قبل 

اجلراحة والسعال املساعدة والتدخالت اخلاصة األخرى.
• اذا خضع مريض دوشني لعملية جراحية،  فينبغي على املعالج 

الطبيعي ان يكون مطلعاً.
• التخطيط، واالستعداد مسبقا وتقييم املخاطر هي املفتاح لعملية 

جراحية آمنة مبرض دوشني.

 حقائق ينبغي معرفتها:
هناك  ولكن  مخاطر،  دائما  هناك  بالتخدير   •
اعتبارات خاصة ملرض دوشني، فمن املمكن أن تعطي 
الكلي  التخدير  بأمان أكبر، وهي بتقنية   التخدير 
Su -  عن طريق احلقن ومن خالل جتنب تام ملادة 

cinylcholine  )سكسينيل كولني(
• فمن املهم تقييم احلالة احلقيقية للقلب والرئتني 

عند التخطيط لعملية جراحية
• ينبغي التأكد من أن جميع األطباء على علم بهذا 
املرض دوشني وأي تدخالت )األدوية( التي  يحصل 

عليها اإلبن. 
• من املهم تقدمي جميع الوثائق واملساعدات الطبية 
املناسب إلجراء  اإلعداد  لغرض  التي حتت تصرفكم 

عملية جراحية.
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12. العوامل التي يجب أخذها في احلسبان أثناء الرعاية في حاالت 

الطوارئ لطفل مريض دوشن

الستيرويدات 

• يجب إبالغ وحدة  االستقبال حول املواضيع التالية:
* التشخيص  من دوشني.

* األدوية التي يستخدمها املريض.
*  إذا كان هناك مضاعفات في التنفس أو القلب،

*  املهنيني الطبيني الذين يعرفون طفلك واطلب ابالغهم. 
ودراية   علم  على  ليسوا  الطب  رجال  من  العديد  أن  مبا   •
من  الضمور،  لعالج  املوجودة   املمكنة  العالج  باستراتيجيات 
اجلدبر تقدمي شرح عن متوسط العمر املتوقع احلالي وكيفية 

احلفاظ على نوعية جيدة من احلياة.

الستيرويدات 
الستيرويدات   يأخذ  أبنك  بان  والتشديد  االشارة  املهم  من   
بشكل منتظم.  يجب إخبار الطاقم حول الفترة الزمنية التي 
تخطى  قد  كان  واذا   ، الستيروبدات   هذه  طفلكم  يتناول 
ابنك  تناول  ما  إذا  الطبيب  إبالغ  أيضا  املهم  ومن  جرعة. 
من  التخفيف  الستيرويدات  ميكن  املاضي.  في  الستيروبدات 
االستجابة للضغط ، لذلك قد حتتاج الى منشطات إضافية إذا 

كان املريض ال يشعر جيدا.
 • واملنشطات ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة بقرحة املعدة.

 • نادرا ما تظهر مضاعفات أخرى بشكل واضح.

 حقائق ينبغي معرفتها:
هناك  ولكن  مخاطر،  دائما  هناك  بالتخدير   •
اعتبارات خاصة ملرض دوشني، فمن املمكن أن تعطي 
الكلي  التخدير  بأمان أكبر، وهي بتقنية   التخدير 
Su -  عن طريق احلقن ومن خالل جتنب تام ملادة 

cinylcholine  )سكسينيل كولني(
• فمن املهم تقييم احلالة احلقيقية للقلب والرئتني 

عند التخطيط لعملية جراحية
• ينبغي التأكد من أن جميع األطباء على علم بهذا 
املرض دوشني وأي تدخالت )األدوية( التي  يحصل 

عليها اإلبن. 
• من املهم تقدمي جميع الوثائق واملساعدات الطبية 
املناسب إلجراء  اإلعداد  لغرض  التي حتت تصرفكم 

عملية جراحية.
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كسور العظام

صعوبة في التنفس

وظائف القلب

األوالد الذين يعانون من مرض دوشني يتعرضون خلطر 
كسر العظام . كسر القدم يعني من الصعب عليه املشي 
مرة أخرى إذا كان لديه صعوبة في املشي،  في أي حال 
العالج  املجبر،  املتخصص  املعالج  الطبيب  إبالغ  يجب  لذا 
الطبيعي ومقدمي الرعاية اآلخرين عندما يحدث كسر، 

حتى يتمكنوا من التحدث مع اجلراح إذا لزم األمر.
يكون  ما  وغالبا  جراحية  عملية   •  
خيارا أفضل من جتبير كسر في ساقه، وهو حالة يكون 

فيها االبن ال يزال ميشي.
العالج  أخصائي  مع  والتشاور   •  
الطبيعي و أخصائي تقومي العظام حول كيفية معاجلة 
لل ضروريا   لتتأكد من أن ابنك سوف يكون قادرا على 

الوقوف على قدميه في أسرع وقت ممكن.
في  كسر  وجود  حالة  في    •  
الظهر، ففي  آالم قوية في  إلى  الفقرات هذا يؤدي  إحدى 
العظام  إلى مساعدة من طبيب  هذه احلالة هناك حاجة 
العالج  ابنك  يتلقى  لكي  الصماء  الغدد  في   املتخصص  أو 

املناسب )انظر الفصل 6(.

حاول أن تتذكر أو أن تسجل أو حتضر نتائج الفحص 
األخير لعضالت اجلهاز التنفسي. هذه املعلومات ميكن 
ابنك وقد تكشف  أن تكون مفيدة لألطباء في فحص 
املخاطر  حتدث  حاد.  مرض  من  يعاني  كان  إذا  ما 
التي تظهر عندما  التنفس  الرئيسية من مشاكل في 
يكون هناك مؤشر الى انخفاض في فحص قوة عضالت 
اجلهاز التنفسي وحدة السعال: قد يكون تنظيف الصدر 

من البلغم ضرورياً.
• قد تكون هناك حاجة إلى مساعدة في السعال.

• قد تكون هناك حاجة إلى املضادات احليوية.
• ويتطلب في بعض األحيان املساعدة على التنفس.

دعم  إلى  حتتاج  التنفسي  اجلهاز  عضالت  إمكانية   •

اجلهاز  وظيفة  في  حادة  عدوى  حدوث  عند  إضافي 
التنفسي ضمن احلدود. هناك حذر من استخدام األدوية 
املهدئة،  العقاقير  أو غيرها من  التي حتتوي على األفيون 
واستخدام األكسجني بال تنفس، بسبب خطر ارتفاع ثاني 
أكسيد الكربون عند األشخاص الذين يعانون من ضعف 

في عضالت اجلهاز التنفسي.
• وإذا كنت قد قمت باستخدام جهاز التنفس الصناعي 
ليال، فان احلصول على جهاز للتنفس الصناعي ضروري 
الذين  ألولئك  بالنسبة  أما  تدخل.  أو  حاد  حدث  ألي 
املعالج  الطبي  الطاقم  اشراك  يجب  صناعيا،  يتنفسون 

بأسرع وقت ممكن.
• إذا كان لديك جهاز التنفس الصناعي أو معدات مماثلة، 

فإنه من املستحسن أن تأخذ معك إلى املستشفى.

حاولوا  تسجيل  املعلومات  واحضارها معكم حول نتائج 
الفحص األخير حول عمل القلب(، على سبيل املثال،) فشل 
البطني األيسر (ما هو دواء القلب الذي يستخدمه ابنك، إن 
وجد، واسم الطبيب األخصائي بأمراض القلب اخلاص به 
ليقرر  الطوارئ  األطباء في قسم  أن ذلك سيساعد  حيث 
ما إذا كان ميكنه مالحظة املشاكل. تنبع من مشاكل 

في القلب. 
• واملهم أن الوعي وإدراك املخاطر حول مشاكل في القلب 

وحدوث ضعف
]cardiomyopathy[ 

عليك دائما أن تأخذ في االعتبار املخاطر املتعلقة بالتخدير 
)انظر الفصل 11( إذا كنت بحاجة إلى جراحة أو تخدير 

/ عدم وضوح الرؤية.



ملزيد من املعلومات حول املرض دوشني وبيكر, يرجى االتصال الى 
جمعية خطوات صغيرة  بالطرق التالية:

 www.littlesteps.org.il  موقع اجلمعية
هاتف رقم  0546345634 

 tali@littlesteps.org.il   عنوان البريد االلكتروني

املنظمات التالية ساهمت في كتابة وإنتاج هذا الدليل  بشكل مباشر –
 .MDA, PPMD, TREAT-NMD and UPPMD

متت الترجمة بجمعية »خطوات صغيرة« لتشخيص وعالج مرض ضمور العضالت من نوع دوشني
شكر خاص لطبيبة االطفال الدكتورة ياسمني شبلي زعبي املختصة في طب الالعصاب وتطور الطفل في 

مستشفى شنايدر على مساعدتها بالترجمة.


