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إخالء المسئولية
إن المعلومات والنصائح المنشورة أو المتاحة في هذا الكتيب ليس الغرض منها أن تحل محل خدمات مقدم الرعاية الطبية (الطبيب ،الممرض ،الممرض الممارس،
وغيرهم) ،وال تشكل عالقة بين الطبيب والمريض .ويجب العمل بهذه النصائح جنبًا إلى جنب مع النصائح الطبية ،والتي يجب الرجوع إليها في جميع األمور
المتعلقة بالصحة ،وال سيما األعراض التي قد تتطلب تشخيصًا أوعناية طبية .ومن ثم فإن أي تصرف تقوم به استجابة للمعلومات الواردة بهذا الكتيب يكون حسب
تقديرك وحدك .وعلى الرغم من بذلنا قصارى جهدنا لضمان دقة الم علومات الواردة بهذا الكتيب وتمامها ،إال أنه ال يمكن ضمان الدقة ،ويجب تخصيص الرعاية
في كل موقف حسب مالبساته.
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مقدمة
مرض ضمور العضالت "دوشين" هو تشخيص من الصعب والمعقد فهمه
وإدارته .فهذا عالم ال يدخل إليه أي أحد بمحض إرادته .ان كل من رابطة
ضمور العضالت ) ،(MDAومشروع آباء مرضى ضمور العضالت
) ،(PPMDو ،TREAT-NMDوالمنظمة العالمية لمرضى الدوشين
( )UPPMDيدركون الحسرة والحزن والفزع الذي يشعر به اآلباء عند
معرفتهم بهذا التشخيص ،وكذلك الدعم الالزم بعد ذلك .و أثناء رحلتك التي
تخوضها مع هذا التشخيص ،من المهم بالنسبة لنا جميعًا تلقيك أنت و طفلك
ألقصى درجات الرعاية والدعم وأفضل الموارد المتاحة .ولهذا تعاونوا في
وضع دليل العائلة لمرض الدوشين لعام .2018
إن مرض دوشين هو واحد من مجموعة من أمراض العضالت المعروفة
باسم "اعتالالت الديستروفين" وتنتج اعتالالت الديستروفين عن غياب
البروتين العضلي "الديستروفين" ويتراوح ما بين النمط الظاهري الشديد
(األعراض التي تراها) لضمور العضالت من نوع دوشين والنمط الظاهري
المتغير واألكثر اعتداالً وهو ضمور العضالت من نوع بيكر .ولمزيد من
التوضيح ،نشير بشكل أساسي إلى مرض دوشين في دليل العائلة هذا.
ولقد وضعنا دليل العائلة هذا مستهدفين اآلباء في مرحلة التشخيص والمرحلة
المبكرة للقدرة علي المشي ،إلى جانب مرضى الدوشين.
وألغراض هذه الوثيقة ،يشير ضمير "أنت" أو "أنتم" إلى مريض الدوشين.

"هذا دليل يبين الجوانب "الطبية" لمرض
دوشين ،ولكن يجب أن نتذكر دائ ًما بأن الجانب
الطبي ليس كل شيء .وتكمن الفكرة في أنه بتقليل
المشكالت الطبية إلى أدنى حد ،يستطيع الطفل
متابعة حياته وكذلك يمكنكم متابعة حياتكم كأسرة.
ومن الجيد أن نتذكر أن معظم األطفال المصابين
بمرض دوشين هم أطفال سعداء و ان معظم
األسرتعمل جيدًا بعد الصدمة األولى للتشخيص
بهذا المرض".
Elizabeth Vroom
(إليزابيث فرووم)  -المنظمة العالمية لمرضى
الدوشين ()UPPMD

معلومات تاريخية عن "اعتبارات الرعاية" لمرضى الدوشين
إن توجيهات المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCلرعاية مرضى الدوشين معروفة في أوساط المجتمع باسم "اعتبارات
الرعاية" ويؤيدونها .وتعتمد اعتبارات الرعاية األصلية والمحدثة على دراسة شاملة أجراها خبراء دوليون في تشخيص مرض دوشين ورعايته،
وقد اختيروا لتمثيل مجموعة كبيرة من التخصصات .وقد "قيموا" طرق الرعاية المستخدمة في عالج مرض دوشين بشكل منفرد معلقين على أداء
العالج.
هل هو "ضروري" ،أو "مناسب" أو "غير مناسب" في المراحل المختلفة من مرض دوشين .وقاموا إجماالً بدراسة أكثر من  70000سيناريو
مختلف .وأتاح لهم ذلك صياغة اإلرشادات التي وافق عليها األغلبية وتمثل "أفضل الممارسات" العالجية لرعاية مرض دوشين .وطُورت
اإلرشادات المحدثة باستخدام نفس العملية.
ويلخص دليل العائلة لمرض دوشين لعام  2018نتائج تحديثات الرعاية الطبية لمرض ضمور العضالت "دوشين" .ونالت الجهود األصلية ،فضالً
عن اإلرشادات المحدثة ،دعم مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCبالتعاون مع المجموعات المدافعة عن المرضى وشبكة
.TREAT-NMD

دليل العائلة
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مقدمة (تابع)
وقد نُشرت الوثائق في مجلة  Lancet Neurologyوهي متاحة على المواقع اإللكترونية لكل من  PPMDو MDAو UPPMDوTREAT-NMD
و .CDCإضافةً إلى ذلك ،وبفضل  TREAT-NMDوUPPMD؛ تتوفر ترجمات متعددة عبر .TREAT- NMD
عالوةً على ذلك ،تم و ضع كل مجال من مجاالت التخصص كمقالة منفصلة ،وذلك لتوفير تفاصيل أعمق حول مجال رعاية محدد .وستُنشر هذه
المقاالت في مجلد ملحق طب األطفال بجريدة Pediatrics؛ وهي الجريدة الرسمية لألكاديمية األمريكية لطب األطفال ،في عام  2018وستتاح
عبر المواقع اإللكترونية المدرجة أدناه.

مراجع الوثيقة الرئيسية:
المواقع اإللكترونية المناصرة
www.mda.org
www.parentprojectmd.org
www.treat-nmd.eu
https://worldduchenne.org/

إرشادات الرعاية المنشورة
• تشخيص مرض ضمور العضالت "دوشين" وعالجه ،تحديث ،الجزء  :1التشخيص ،المعالجة العصبية والعضلية،
إعادة التأهيل ،الغدد الصماء ،المعالجة المعدية المعوية والمعالجة التغذوية.
• تشخيص مرض ضمور العضالت "دوشين" وعالجه ،تحديث ،الجزء  :2المعالجة التنفسية ،القلبية ،صحة العظام
والمعالجة التقويمية.
• تشخيص مرض ضمور العضالت "دوشين" وعالجه ،تحديث ،الجزء  :3الرعاية األولية ،العالج في حالة الطوارئ،
الرعاية النفسية واالجتماعية ونقل الرعاية على مدار حياة المريض.
الصفحات المنتقل إليها
• CDC: www.cdc.gov/ncbddd/musculardystrophy/care-considerations.html
• Parent Project Muscular Dystrophy: www.parentprojectmd.org/careguidelines
• MDA: www.mda.org
• World Duchenne Organization:www.worldduchenne.org
• TREAT NMD: http://www.treat-nmd.eu/resources/care-overview/dmd-care/ diagnosis-
management-dmd/
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64 // 6
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الشكل 1

النضوج
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 .2طريقة إستخدام هذه الوثيقة
يمكنك استخدام هذا الدليل بطريقتين مختلفتين:
 .1التركيز على مرحلة معينة من مرض دوشين
 .2التركيز على جانب معين من جوانب رعاية مرض دوشين
يوضح القسم التالي ،ويشمل ذلك الجدول  ،1تطور مرض دوشين كعملية مفصلة خطوة خطوة تختلف من شخص آلخر .فالهدف من هذا الدليل
هو توفير نظرة عامة على احتياجات الرعاية التي قد تتوقعها.
إضافةً إلى ذلك ،إذا كنت ترغب في قراءة أقسام محددة حول الرعاية -العالج والتي قد تناسبك اآلن ،فيمكنك إيجادها بسهولة ضمن محتويات
الجدول.

التنسيق بين فريق الرعاية
إن أفضل عالج لمرض دوشين يتطلب أسلوبًا متعدد التخصصات ،إلى جانب مساهمات المتخصصين في العديد من المجاالت
المختلفة والذين سيقدمون لك الرعاية الشاملة .وسيعمل أخصائي أمراض االعصاب و العضالت ( )NMSبمثابة رئيس فريق عالج
االعصاب والعضالت ،وسيتولى مسئولية الرعاية الكلية طوال حياتك .ومع انتقالك من الرعاية في مرحلة الطفولة إلى الرعاية في
مرحلة النضوج ،قد يتغير هذا األخصائي من أخصائي امراض االعصاب و العضالت لألطفال إلى أخصائي امراض االعصاب
والعضالت للبالغين لكنه سيظل بمثابة رئيس الفريق .ويمثل منسق الرعاية عض ًوا مه ًما في الفريق وسيساعد على التأكد من تنسيق
التواصل والرعاية بين أعضاء الفريق ،وبينك وبين الفريق ،وبين الفريق ومقدمي الرعاية المحليين/الرئيسيين (طبيب األطفال،
ومقدم خدمات طب األسرة ،إلخ) .إذا لم يتضمن فريق أمراض االعصاب و العضالت منسق رعاية ،فاحرص على السؤال عمن
تتصل به إذا كانت لديك أسئلة/مخاوف/حاالت طارئة بين المواعيد المحددة.
سوف يزودك دليل العائلة هذا بالمعلومات األساسية للسماح لك بالمشاركة بفعالية في عملية الحصول على رعاية شاملة .يجب أن
يكون أخصائي أمراض االعصاب و العضالت على دراية بجميع المشكالت المحتملة في مرض دوشين ويجب أن يتمكن من
الوصول إلى التدخالت التي تشكل األساس للحصول على الرعاية المناسبة والمدخالت من التخصصات الفرعية األساسية .ومع
تقدمك في العمر ،سيتغير التركيز على بعض التدخالت ،وكذلك تضمين بعض المتخصصين الفرعيين .في (الشكل  )1يأخذك
دليل العائلة عبر مجاالت الرعاية المختلفة لمرض دوشين.
ولن تكون هناك حاجة إلى جميع هؤالء المتخصصين في جميع األعمار أو المراحل ،ولكن من المهم الوصول إليهم عند
الضرورة ،وأن يكون لدى منسق الرعاية الدعم في جميع هذه المجاالت.
أنت محور فريق الرعاية  -ومن المهم أن تشارك أنت وأسرتك بفاعلية مع الفريق الطبي الذي سيقوم بتنسيق الرعاية اإلكلينيكية
وتخصيصها حسب حالتك (الشكل .)1
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التعامل مع مرض دوشين خطوة بخطوة (الجدول )1
مرض دوشين هو حالة تتغير ببطء شديد مع مرور الوقت .لقد فصلنا المراحل الرئيسية لـمرض دوشين لمساعدتك في توقع توصيات
الرعاية .على الرغم من أن هذه المراحل قد تكون غير واضحة إلى حد ما في التمييز ،فقد تجد أنه من المفيد استخدام المراحل لتحديد
نوع الرعاية والتدخالت الموصى بها في أي وقت وما يجب أن تتوقعه من فريق الرعاية في ذلك الوقت.
 .1التشخيص (مرحلة الرضاعة/الطفولة)
في الوقت الحالي ،يظل معظم األطفال الذين يعانون من مرض دوشين دون تشخيص خالل المرحلة السابقة لظهور أعراض المرض
(عندما يظهر على األطفال أعراض قليلة ،إن وجدت) ما لم يكن هناك تاريخ عائلي للحالة ،أو ما لم يتم إجراء اختبارات دم ألسباب
أخرى.
توجد أعراض مثل تأخر المشي والزحف أو الكالم ،لكنها عادةً ما تكون خفية وغالبًا ما ال يتم التعرف عليها في هذه المرحلة.
غالبًا ما يكون أولياء األمور هم أول من يالحظ وجود اختالفات في نمو أطفالهم ،وأول من يطرح األسئلة ،والذين يطلبون مزيدًا من
االختبارات لشرح التأخيرات التنموية المتوقعة.
و قد قامت األكاديمية األمريكية لطب األطفال بتطوير أداة لمساعدة اآلباء على تقييم نمو أطفالهم ،والبحث عن حاالت التأخير
المحتملة ،ومعالجة هذه المخاوف مع مقدمي الرعاية األولية لديهم .يمكن العثور على هذه األداة على الموقع التالي
motordelay.aap.org.
إن الدعم النفسي االجتماعي والعاطفي مهم للغاية عند ثبوت تشخيص جديد بمرض دوشين .وهناك صعوبة هائلة في تقبل تشخيص
مرض دوشين .وهناك الكثير من األسئلة التي لم تتم اإلجابة عليها ،وغالبًا ما تشعر العائالت أنها وحيدة ومهزومة ،مع وجود عدد قليل
من األماكن للجوء إليها.
ويمكن لمقدمي الرعاية األولية والمتخصصين في أمراض االعصاب و العضالت أن يساعدوا بشكل خاص خالل هذا الوقت ،حيث
يسهلون التواصل مع منظمات الرعاية والمناصرة المناسبة التي يمكن أن تساعد في توفير الموارد والمعلومات والدعم الذي يحتاجه
اآلباء لمساعدة أنفسهم وأسرهم.
وقد وضعت  PPMDبالواليات المتحدة صفحة خاصة يمكن لآلباء استخدامها للمساعدة في أول ثالثة أشهر من التشخيص الجديد
(.)ParentProjectMD.org/for-newly-diagnosedباإلضافة إلى ذلك ،يتوفر لدى كل من  MMPPو PPMالموارد المتاحة
للتواصل مع األطفال واألشقاء واألسرة الممتدة حول تشخيص مرض دوشين .وسيساعد التواصل مع المجموعات المناصرة على معرفة
الموارد المتاحة.

دليل العائلة
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 .2المرحلة المبكرة من القدرة على الحركة (الطفولة)
في مرحلة القدرة على الحركة أو مرحلة السير األولى ،سيظهر على األطفال ما يمكن اعتباره عادةً العالمات "التقليدية" لمرض
دوشين .قد تكون هذه العالمات خفية جدًا ،وقد تشمل:
• صعوبة في رفع الرأس أو الرقبة
• عدم المشي حتي عمر  15شهرًا
• صعوبة في المشي أو الركض أو تسلق الساللم
• التعثر والسقوط في كثير من األحيان
• صعوبات مع القفز والوثب
• عدم القدرة على التحدث مثل األطفال اآلخرين في نفس العمر
• يحتاج إلى مساعدة للنهوض من على األرض أو يستند بيديه على الساقين للوقوف (انظر مناورة جاور الشكل  2أدناه)

الشكل  .2مناورة جاور

دليل العائلة
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• تبدو عضلة الساق الخلفيه أكبر من المعتاد (الضخامة الكاذبة)
• السير والساقان متباعدتان
• المشي على أصابع القدم والتمايل
• المشي مع بروز الصدر (أو وجود قعس على الظهر أو سنم أو ظهر مقنطر)
• إنزيم الكرياتين كيناز المرتفع (يُسمى " "KCأو ""KMC؛ هذا هو إنزيم تطلقه العضالت عند تلفها).
يتم قياس مستوى  KCفي الدم؛ فإذا كان مستوى  KCأعلى من  ،200يجب إجراء مزيد من اختبارات مرض دوشين.
• إنزيمات الكبد المرتفعة ( MSAأو MLA؛ يمكن أن يكون  MSAأو  MLAالمرتفعان أيضًا عالمات على الحاجة لمزيد من اختبارات
مرض دوشين .ال ينبغي إجراء تقييمات أخرى للكبد حتى يتم االنتهاء من اختبار مرض دوشين)
التشخيص بمرض دوشين
عندما يكون هناك شك في مرض دوشين ،فإن االختبار األول يكون في كثير من األحيان اختبارًا لعينة دم لمعرفة ما إذا كان مستوى KC
مرتفعًا أم ال .وغالبًا ما يكون لدى مرضى الدوشين مستوى  KCمن  10إلى  100ضعف القيمة العادية .فإذا كان هذا هو الحال ،فسيتم
التوصية بإجراء اختبارات محددة لتحديد التغير في الحمض النووي (المسمى "الطفرة الجينية") الذي يسبب مرض دوشين .قد تكون
هناك حاجة إلى مدخالت من المتخصصين ،وخاصة استشاريي االمراض الوراثية ،من أجل تفسير هذه االختبارات الجينية ومناقشة
كيفية تأثير النتائج على طفلك وربما على أفراد األسرة اآلخرين .وغالبا ما يتم التشخيص خالل المرحلة الحركية المبكرة.
الجانب النفسي االجتماعي والتعلم السلوكي
األشخاص المصابون بمرض دوشين لديهم فرصة أكبر لمواجهة تحديات التعلم والتحديات السلوكية .بعض التحديات ناجمة عن نقص
الدستروفين في المخ ،والبعض اآلخر قد يكون بسبب التكيف مع القيود المادية .بعض األدوية مثل الستيرويدات ،والتي غالبا ً ما تبدأ في
مرحلة العالج المبكرة أو المتأخرة (انظر أدناه) ،يمكن أن تلعب دورًا أيضًا.
وقد يواجه بعض األطفال الذين يتناولون الستيرويدات صعوبة في التحكم في االندفاع والغضب وتغير الحالة المزاجية واالنتباه
والذاكرة ،وقد ال يعاني اآلخرون .إذا ُوجد تأخر في التطور و/أو التعلم ،فقد يساعد التقييم الذي يجريه أخصائي نفسي أو أخصائي
نفسي عصبي في تحديد المشكالت ،وكذلك تقديم توصيات للمساعدة في الوصول إلى الطاقة الكاملة.
المشكالت العاطفية والسلوكية شائعة وتتم إدارتها بشكل أفضل إذا ما عولجت مبكرًا .قد يكون أطباء األطفال التنمويون واألخصائيين
النفسيين مساعدين في هذه المجاالت .يجب أيضًا تقييم الكالم واللغة ،وبدء العالجات في أسرع وقت ممكن ،إذا لزم األمر.
فإذا كانت عائلتك تواجه صعوبة في الوصول إلى الموارد ،يمكن أن يكون األخصائيون االجتماعيون مساعدين للغاية في التواصل
معك .يعد دعم األسرة أمرًا ضروريًا ،وقد تكون هناك حاجة إلى مشاركة المتخصصين لمعالجة المشكالت النفسية االجتماعية والتعليمية
والسلوكية المحددة (القسم .)14
العالج الطبيعي/العالج النفسي:
سوف تتيح مقدمة لفريق العالج الطبيعي (القسم  )10في هذه المرحلة المبكرة إدخال أنظمة تمرين/تمدد تدريجيًا للحفاظ على مرونة
العضالت ومنع أو تقليل الضيق في المفاصل.
يمكن لفريق إعادة التأهيل تقديم المشورة بشأن التمرينات المناسبة أثناء اللعب/العطلة ،وكذلك التربية البدنية التكيفية ،للحفاظ على
سالمة طفلك أثناء دعم المشاركة في المدرسة .يجب أن يركز برنامج تمرين العالج الطبيعي على التمديد والحفاظ على مدى الحركة
بدالً من التعزيز.
في هذه المرحلة ،قد يُنصح باستخدام الجبائر الليلية (التي تُسمى غالبًا "مقومات الكاحل والقدم" أو " )"MOFAلتوفير تمدد مطول ومنع
فقد نطاق حركة الكاحل .يجب أن يصبح برنامج التمدد المنزلي الذي أوصى به المعالج البدني جز ًءا من روتينك اليومي.
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الستيرويدات
يجب مناقشة الستيرويدات القشرية أو "الستيرويدات" بشكل مفصل عند التشخيص ويمكن أن تبدأ في هذه المرحلة (القسم  .)6عند
التخطيط الستخدام الستيرويدات ،من المهم مناقشة فوائد الستيرويدات ،وضمان اكتمال جميع التطعيمات ،ومناقشة أي عوامل
خطر للتأثيرات الجانبية للستيرويدات ،وكذلك كيف يمكن توقعها وتقليلها .وهذا يشمل تلقي التثقيف الغذائي (يفضل من
اختصاصي تغذية معتمد) للمساعدة في تجنب اآلثار الجانبية مثل زيادة الوزن والتغير في صحة العظام.
صحة العظام والهرمونات:
يمكن أن يؤدي تناول الستيرويدات إلى ضعف العظام وقد يؤثر على مستويات هرمونات عديدة ،مثل هرمون النمو والتستوستيرون
(هرمون الجنس الذكري) (القسم  .)7والتغذية مهمة للحفاظ على قوة العظام ،ويجب تشجيع النظم الغذائية التي تحتوي على فيتامين د
والكالسيوم (القسم  8و .)13قد يكون من المناسب مناقشة احتياجاتك الغذائية مع اختصاصي تغذية معتمد في زياراتك لعيادة أمراض
األعصاب و العضالت .يجب فحص األطوال واألوزان في كل زيارة لعيادة أمراض األعصاب و العضالت ،ويجب رسمها على رسم
بياني لمراقبة النمو والوزن بمرور الوقت (القسم  .)7يعد قياس طول العظم في ذراع الطفل ("طول الزندي") أو ساقه السفلية ("طول
الظنبوب") ،أو إضافة أطوال الذراعين العلوية والسفلية معًا ("طول الذراع القطعي") طرقًا بديلة لتسجيل "أطوال" دقيقة ويجب تتبعها
أيضًا لقياسات األساس .يجب الحصول على مستوى كثافة العظام األساسي باستخدام امتصاص األشعة السينية المزدوج الطاقة (أو
" ،)"PXEMعند بدء استخدام الستيرويدات (انظر القسم .)8
عضالت القلب والتنفس:
من غير المحتمل عادةً أن تكون المشكالت المتعلقة بعضالت القلب والتنفس موجودة في هذه المرحلة ،ولكن يجب أن تبدأ المراقبة عند
التشخيص لتحديد خط األساس (ما هو "طبيعي" بالنسبة للطفل) ثم المتابعة في زيارات المتابعة المنتظمة.
سيساعدك بدء اختبار وظائف الرئة في سن مبكرة على التعود على المعدات و"الممارسة" للزيارات الالحقة .يوصى بمراقبة القلب
(تخطيط القلب والرنين المغناطيسي للقلب أو مخطط صدى القلب) عند التشخيص وحتى سن العاشرة ،ثم بشكل متكرر حسب
الضرورة (القسم  .)12من المهم أيضًا إعطاء الطفل تطعيمات التهاب المكورات الرئوية (االلتهاب الرئوي) والتطعيمات السنوية ضد
اإلنفلونزا لتجنب هذه األمراض (القسم .)11
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 .3المرحلة المتأخرة من القدرة على الحركة (المرحلة المتأخرة من الطفولة/المراهقة/بداية النضوج)
في المرحلة المتأخرة من القدرة على الحركة ،سيصبح السير أكثر صعوبة ،مع صراع أكبر أثناء األنشطة الحركية ،مثل صعود
السلم والنهوض من على األرض.
الجانب النفسي االجتماعي والتعلم والسلوك
التقييم المستمر لتأخير التعلم أو صعوبات التعلم المحددة مهم في هذه المرحلة.
يمكن أن يساعد علماء النفس وعلم النفس العصبي في تحديد التدخالت األكثر مالءمة لتلبية احتياجاتك التعليمية .وسيكون الدعم
المستمر من المحترفين ضروريًا للمساعدة في أي مشكالت في التعلم والسلوك ،وقد تكون التدخالت المحددة ضرورية لمعالجة
إستراتيجيات المواجهة للتعامل مع خسارة القوة البدنية والوظائف (القسم .)14
وفي هذه المرحلة ،يجب أن تبدأ في تحديد أهداف للمستقبل حتى تتمكن أنت وعائلتك من العمل مع مدرستك لتنظيم التعليم والتدريب
الالزمين لتحقيق هذه األهداف .بالنسبة للبعض ،قد يشار إلى تقييم علم النفس العصبي للمساعدة في تحديد العيوب اإلدراكية المحتملة
وتوفير إستراتيجيات لبيئات المنزل والفصول الدراسية لمساعدتك على العمل في أفضل حاالتك.
فتقديم الرعاية يتطلب طاقة عاطفية وبدنية .من المهم للغاية أيضا أن تخصص وقتًا لنفسك ،وكذلك لعالقاتك مع اآلخرين.
يمكن أن يكون تطوير شبكات الدعم التي تشمل أفراد العائلة الممتدة وأفراد المجتمع الموثوق بهم مفيدًا جدًا في منح مقدمي الرعاية
الوقت للراحة واستعادة النشاط.
العالج الطبيعي/العالج النفسي:
ستستمر مساهمات إعادة التأهيل في التركيز على الحفاظ على نطاق الحركة والقوة والوظيفة من أجل الحفاظ على االستقالل
(القسم  .)10إذا لم يكن باإلمكان التحكم في ضيق المفاصل عن طريق العالج الطبيعي ،فقد يكون التقييم واإلسهامات من أخصائيي
تقويم العظام ضروريًا .يقوم المعالج الفيزيائي بالعديد من األدوار في فريق الرعاية ،بما في ذلك اإلشراف على نظم التمدد،
والتوصية بمعدات مثل الكراسي المتحركة ومساعدات الوقوف ،وتعزيز تحمل الوزن المستمر والوقوف (سيساعد ذلك في كل من
صحة العظام والهضم).
ومن المهم التأكد من أن أدوات التنقل ،مثل الكراسي المتحركة ،مزودة بمقعد داعم لتعزيز محاذاة الجسم ،وتحديد المواقع المناسبة،
والراحة .ويعد برنامج التمدد المنزلي اليومي ذو أهمية مستمرة.
الستيرويدات
تعتبر اإلدارة المستمرة لعالج الستيرويد مهمة في هذه المرحلة ،مع االنتباه إلى النظام المحدد والجرعة المستخدمة (القسم  ،)6وكذلك
االنتباه إلى الوقاية من اآلثار الجانبية والمراقبة واإلدارة .كذلك فان التقييمات السنوية مرتين لمراقبة قوة العضالت والهيكل العظمي
مهمة .إن االنتباه المستمر إلى التحكم في الوزن عليه أن يراعي أي ميل إلى نقص الوزن أو زيادة الوزن مع التدخل المناسب إذا كان
هناك قلق (القسم .)13
صحة العظام والهرمونات:
تعتبر المراقبة المستمرة لصحة العظام وخطر الكسور أمرًا مه ًما أثناء تناول الستيرويدات ،خاصة مع تقلص الحركة .ومن المهم
أن يقوم أخصائي أمراض االعصاب و العضالت بمراقبة خطر حدوث كسور من خالل اختبارات الدم التي تتحقق من مستويات
فيتامين د (" ،)"25 F ivativ Pوكذلك اختبارات التصوير مثل فحص  PXEMأو األشعة السينية للعمود الفقري التي يمكنها
تقييم كثافة/صحة العظام (القسم  .)8يجب تقييم النظام الغذائي في كل زيارة للتأكد من أنك تتناول كميات كافية من فيتامين د
والكالسيوم .يجب االستمرار في مراقبة الطول والوزن بحثًا عن عالمات تأخر النمو (القسم .)7
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عضالت القلب والتنفس:
التقييمات المستمرة للقلب وعضالت التنفس ضرورية .يجب إجراء تخطيط كهربية القلب ،وتصوير القلب بالرنين المغناطيسي
أو مخطط صدى القلب ،وأنواع أخرى من االختبارات سنويًا على األقل من وقت التشخيص وأكثر تكرارًا حسب الحاجة بعد سن
 10سنوات .وسيوصي طبيب القلب بتدخالت إذا كانت هناك أي تغييرات ملحوظة على تخطيط القلب ،والرنين المغناطيسي
للقلب ،أو مخطط صدى القلب (القسم .)12
 .4بداية مرحلة عدم القدرة على الحركة (الطفولة/المراهقة/بداية النضوج)
في بداية مرحلة عدم القدرة على الحركة  ،قد تشعر بالتعب بعد السير لمسافات طويلة .عندما يحدث هذا ،قد يكون سكوتر أو عربة
أطفال أكبر (إذا كان ذلك مناسبًا) أو كرسي متحرك مفيدًا للمساعدة في التنقل (القسم .)10
الجانب النفسي االجتماعي والتعلم والسلوك
ينبغي أن تبدأ المحادثات حول "االنتقال" من مراهق إلى شخص بالغ على األقل في سن  13أو .14
وعلى الرغم من تقديم فرقك الطبية الخاصة باألطفال والبالغين ،واألخصائي االجتماعي ،والمدرسين المحترفين
وغيرهم للمساعدة في تخطيط االنتقال السلس ،يجب أن يساعد فرد واحد أو أكثر من فريق أمراض األعصاب و العضالت في توجيه
عملية تطوير خطة االنتقال الشخصية .ويجب أن تتضمن المحادثات حول أهدافك المستقبلية أهدافًا تعليمية ،وكذلك المكان الذي ترغب
في العيش فيه والدراسة والعمل والحصول على الرعاية الطبية .عندما تصبح شخصًا بال ًغا ،من المهم الحفاظ على االستقالل حتى تتمكن
من االستمرار في االستمتاع باألنشطة في المنزل والمدرسة ومع أصدقائك .ومن المهم بالنسبة لك المحافظة على التواصل مع
أصدقائك .يعد بناء العالقات والمحافظة عليها في هذه المرحلة مه ًما للغاية .في حين أن بعض األشخاص المصابين بمرض دوشين ليس
لديهم أي مشكالت نفسية اجتماعية ،لكن هناك آخرين يعانون من هذه المشكالت .ويجب إجراء فحص القلق واالكتئاب في كل زيارة من
الزيارات المخصصة لعيادة األعصاب والعضالت .في حالة تحديد وجود قلق أو اكتئاب ،يجب معالجته مبكرًا وبطريقة صحيحة.
العالج الطبيعي:
باإلضافة إلى برنامج التمدد المنزلي الحالي ،يصبح االهتمام بالضيق في األطراف العلوية (الكتفين والمرفقين والمعصم
واألصابع) أمرًا مه ًما للغاية ،مثل الحاجة إلى الوقوف (مع الدعم ،إذا لزم األمر) .ينظر إلى الجنف (اعوجاج العمود الفقري)
بشكل أقل في كثير من األحيان باستخدام الستيرويدات ،ولكن مراقبة ذلك ال تزال مهمة للغاية بعد فقد المشي .وقد يتفاقم الجنف
(اعوجاج العمود الفقري) أحيانًا بسرعة كبيرة جدًا ،وعادة خالل فترة ال تتجاوز الشهور (القسم  .)9قد تكون هناك حاجة أيضًا
إلى إدخال تقويم العظام للتعامل مع مشكالت تحديد موضع القدم ،والتي يمكن أن تسبب األلم أو عدم الراحة وتحد من اختيار
األحذية .يمكن مناقشة الخيارات الجراحية للمساعدة في ضيق مفصل الكاحل والقدمين ،عند اللزوم.
الستيرويدات
ال تزال المحافظة على عالج الستيرويدات جز ًءا مه ًما من اإلدارة في هذه المرحلة (القسم  )6سواء بدأت من قبل أو استمرت في هذه
المرحلة أو بدأت في هذه المرحلة.
صحة العظام والهرمونات:
يجب أن تستمر المراقبة الدقيقة لصحة العظام ،مع إيالء اهتمام خاص لعالمات كسور االنضغاط الفقاري (القسم  .)8فالمراقبة المستمرة
لألطوال والوزن مهمة لمراقبة النمو .سيتم تتبع قياسات الطول البديلة من الساعد ("طول الزند") والساق السفلية ("طول الظنبوب")
وطول ذراعيك العلوي والسفلي معًا ("طول الذراع القطاعي") عندما يصبح الوقوف صعبًا.
وبداية من عمر التاسعة تقريبًا ،من المهم مراقبة البلوغ .فإذا لم تبدأ مرحلة البلوغ عند الرابعة عشر ،فيجب االنتقال إلى أخصائي الغدد
الصماء .إذا كان مستوى التستوستيرون لديك منخفضًا ،فقد تكون هناك حاجة للعالج بالتستوستيرون (القسم .)7
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عضالت القلب والتنفس:
ال تزال مراقبة وظيفة القلب مرة واحدة سنويًا على األقل ضرورية ،ويجب معالجة أي تغيرات في الوظيفة ،أو دليل على التليف
(تندب) في عضلة القلب (ال تُرى إال بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب) على الفور (القسم  .)12يجب مراقبة الوظيفة
التنفسية كل  6أشهر من خالل اختبار وظائف الرئة .فإذا ما بدأت الوظيفة التنفسية في االنهيار ،تجب مناقشة التدخالت
للمساعدة في التنفس والسعال وتقديمها متى كان ذلك مناسبًا (القسم .)11
الرعاية التلطيفية
يضم فريق الرعاية التلطيفية مقدمي الخدمات الطبية الذين يركزون على مساعدتك في تحقيق أعلى مستويات الجودة في حياتك ،وتوفير
الراحة من األلم والشعور بعدم الراحة ،والمساعدة في ضمان أن أهداف حياتك تتناسب مع خيارات العالج الخاصة بك .بينما يتم خلط
الرعاية التلطيفية أحيانًا مع رعاية "فترة االحتضار" ،فإن فريق الرعاية التلطيفية سيساعدك على مواجهة التحديات في كل مرحلة من
مراحل تشخيصك وتكون مصدر دعم لك ولعائلتك مع العديد من أنواع التحوالت عبر حياتك.
يجب على جميع األشخاص ،المصابين بمرض دوشين أو غير المصابين به ،اتخاذ قرارات بشأن رعاية الطوارئ  -ما الذي يريدون
القيام به لجسمهم في حاالت الطوارئ ،وما قد ال يريدون القيام به ،ومن سيكون الوكيل الطبي التخاذ القرارات الطبية إذا لم يتمكنوا من
ذلك .يعد فريق الرعاية التلطيفية مفيدًا بشكل خاص في وضع خطة رعاية الطوارئ الخاصة بك وتحديد ما يجب تضمينه وأين يجب
االحتفاظ بها.

 .5المرحلة المتأخرة من عدم الحركة (بداية البلوغ/البلوغ)
في المرحلة المتأخرة من عدم الحركة ،قد تضعف قوة الجذع والطرف العلوي ،مما يزيد من صعوبة اتخاذ الوضعية المناسبة
والمحافظة عليها.
العالج الطبيعي:
من المهم أن تناقش مع أخصائي العالج الطبيعي أنواع التمدد ،والتمارين ،والمعدات التي يمكن أن تدعم أفضل درجة من االستقاللية
والوظيفة التي تريدها .يمكن أن يساعد أخصائي العالج المهني في فريق إعادة التأهيل في أنشطة مثل األكل والشرب واستخدام الحمام
واالنتقال إليه والعودة الي السرير عند الحاجة.
يمكن أيضًا إجراء تقييمات للتكنولوجيا المساعدة لتقييم فرص زيادة االستقالل والسالمة.
الستيرويدات
يجب عليك متابعة مناقشة أنظمة الستيرويدات والتغذية والبلوغ وإدارة الوزن مع فريق رعاية أمراض األعصاب و العضالت.
تشجع التوصيات الحالية استمرار الستيرويدات مدى الحياة (القسم  )6للحفاظ على قوة ووظيفة الطرف العلوي والجهاز التنفسي.
صحة العظام والهرمونات:
يجب أن تستمر المراقبة الدقيقة لصحة العظام طوال حياتك .قد تؤدي مشاكل العظام إلى مشاكل مع األلم ويجب معالجتها مع فريق
الرعاية ألمراض االعصاب والعضالت (القسم .)8
عضالت القلب والتنفس:
يوصى بمراقبة وظائف القلب والرئة كل  6أشهر على األقل ،وقد تحتاج في كثير من األحيان إلى إجراء تحقيقات وتدخالت مكثفة
(القسمان  11و.)12
الرعاية التلطيفية
ال يزال فريق الرعاية التلطيفية مه ًما في هذه المرحلة.
كما ذكرنا أعاله ،يضم فريق الرعاية التلطيفية مقدمي الخدمات الطبية الذين يركزون على مساعدتك في تحقيق أعلى مستويات
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الجودة في حياتك ،وتوفير الراحة من األلم والشعور بعدم الراحة ،والمساعدة في ضمان أن أهداف حياتك تتناسب مع خيارات العالج
الخاصة بك .على الرغم من أن الرعاية المخففة لآلالم يتم خلطها أحيانًا مع رعاية "فترة اإلحتضار" ،فإن فريق الرعاية المخففة لآلالم
سيساعدك على مواجهة التحديات في كل مرحلة من مراحل تشخيصك ،ويكون قادرًا على مساعدتك أنت وعائلتك في العديد من أنواع
التحوالت عبر عمر المريض .يجب على جميع األشخاص ،المصابين بمرض دوشين أو غير المصابين به ،اتخاذ قرارات بشأن رعاية
الطوارئ  -ما الذي يريدون القيام به لجسمهم في حاالت الطوارئ ،وما قد ال يريدون القيام به ،ومن سيكون الوكيل الطبي التخاذ
القرارات الطبية إذا لم يتمكنوا من ذلك.
العيش كبالغ مصاب بمرض بدوشين:
تتطلب الحياة الكاملة واإلنتاجية كشخص بالغ مستقل يعيش مع مرض دوشين التخطيط .يجب أن يبدأ وضع خطة لالنتقال من مرحلة
المراهقة إلى مرحلة البلوغ على األقل في سن  13أو  .14يجب أن تستند خطة االنتقال الشخصية الخاصة بك إلى التوقعات
واألهداف التي تصورتها لمستقبلك .يجب أن تتضمن خطتك االنتقالية اعتبارات التعليم والتوظيف واإلسكان والنقل والتنقل داخل
المجتمع ،ونقل الرعاية الطبية من األطفال إلى مقدمي خدمات البالغين (قد ال تكون هناك حاجة لذلك
إذا كان مقدمو الخدمات الطبية قادرين على االستمرار في رعاية البالغين المصابين بمرض دوشين) .بغض النظر عما إذا كان
مقدمو الرعاية الطبية/مقدمو الرعاية لديك سيتغيرون ،ستتأثر مواردك وفوائدك أثناء انتقالك من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ.
لذلك يجب أن يشمل التخطيط لهذه التغييرات أنت وعائلتك ومدرستك وفرق الرعاية الصحية الخاصة بك.
تمت مناقشة هذه العملية ،وكل ما تستلزمه ،في القسم  .17إن العيش كبالغ مريض بمرض دوشين أكثر تكلفة من العيش كبالغ غير
مريض بمرض دوشين .ستحتاج إلى موارد لدعم المساعدة الالزمة لتحقيق أهدافك الشخصية .سيساعدك فريق أمراض االعصاب
والعضالت على استكشاف الموارد المتاحة وأهليتك الستالمها ،وسيساعدك الفريق على التنقل بين أنظمة الدعم المختلفة.
من المهم أيضًا االستمرار في إيجاد طرق مبتكرة للبقاء على اتصال مع األصدقاء في هذه المرحلة ،خاصة وأن حياتك بدأت تتغير.
وعلى الرغم من أن الكثيرين ال يعانون من مشاكل نفسية اجتماعية ،إال أن بعض البالغين المصابين بمرض دوشين قد يعانون من
القلق أو االكتئاب وسيستفيدون من العالج .يجب أن يحدث الكشف عن القلق واالكتئاب في كل زيارة لعيادة األعصاب والعضالت.
إذا كان لديك مشاكل مع القلق أو االكتئاب ،فيجب أن تعالج مبكرا وبشكل مناسب.
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الجدول  :11يتم تشجيع إدارة التخصصات الفرعية في كل مرحلة من مراحل دوشين
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 .3الرعاية عند التشخيص
يسمى السبب المحدد لالضطراب الطبي "التشخيص" .من المهم جدًا تحديد التشخيص الدقيق عند االشتباه في مرض دوشين .اعتمادًا
على النظام الصحي للفرد ،قد يكون مقدم الرعاية األولية ( )MKMأول محترف طبي يستمع إلى المخاوف المتعلقة بضعف الطفل أو
تأخره .عادةً ما يكون مقدمو الرعاية األولية هم األطباء أو الممرضين الممارسين أو مساعدي االطباء المتخصصين في طب
األطفال أو الممارس العام أو طب األسرة أو الطب الباطني وهم يوفرون "دارًا طبية".
يجب أن يكون الهدف من الرعاية في هذا الوقت هو توفير تشخيص دقيق في أسرع وقت ممكن .التشخيص السريع سيساعد كل فرد
في األسرة على معرفة مرض دوشين ،مع تزويده بالمعلومات المتعلقة باالستشارة الوراثية ،وإخباره عن خطط العالج .وأن الرعاية
المناسبة والدعم المستمر والتعليم ضروري في هذه المرحلة .من الناحية المثالية ،سيقوم أخصائي أمراض األعصاب و العضالت
( )SPSبتقييم الطفل ويمكنه المساعدة في بدء و/أو تفسير االختبارات المعملية والجينية بشكل صحيح ،مع إعطاء تشخيص دقيق
(القسم .)4
ويعد موقع ChildMuscleWeakness.org :أداة لمساعدة المتخصصين على تقييم المرضى من ناحية التأخر في النمو وتشخيصات
امراض األعصاب و العضالت المحتملة .ولذلك تدرك األكاديمية األمريكية لطب األطفال أن اآلباء هم في معظم األحيان أول من
يدرك حاالت التأخير في نمو أطفالهم.
طورت األكاديمية األمريكية لطب األطفال "أداة تأخير الحركة" لتساعد هذه األداة اآلباء في مراقبة نمو أطفالهم وتقييم ما هو طبيعي
النمو مقابل النمو المتأخر ،ومعرفة متى يلزم التدخل.
يمكن العثور على هذه األداة على الموقع التالي www.HealthyChildren.org/MotorDelay. :
في وقت التشخيص ،من المهم للغاية أن يرى األطفال أخصائي أمراض أعصاب و عضالت على دراية بمرض دوشين .يمكن
العثور على المراكز التي تقدم رعاية لمرض دوشين على المواقع اإللكترونية المدرجة أدناه:
مراكز الرعاية التابعة لرابطة ضمور العضالت بالواليات المتحدة:
www.mda.org/services/your-mda-care-center
مراكز رعاية مرضي دوشين المعتمدة التابعة لـ :PPMD
www.ParentProjectMD.org/CareCenters
شبكة TREAT-NMD
http://www.treat-nmd.eu/
المنظمة العالمية لمرضى دوشين (:)UPPMD
http://worldduchenne.org/
يعد هذا أيضًا وقتًا يمكن أن يكون فيه االتصال بمنظمة للدفاع عن المرضى مفيدًا بشكل خاص.
المنظمات الداعمة للمرضى مذكورة على الموقع التاليwww.treatnmd.eu/dmdpatientorganisations. :
متى تشك في مرض دوشين (الشكل )3
قد تكون هناك شكوك حول مرض دوشين أثارتها إحدى العالمات التالية (حتى في حالة عدم وجود تاريخ عائلي لمرض دوشين):
• تأخر النمو و/أو الكالم.
• مشاكل مع وظيفة العضالت ،مع عالمة جاور (الشكل  )2كونها عالمة كالسيكية لمرض دوشين.
• تضخم عضالت الساق الخلفية (وتسمى "الضخامة الكاذبة").
• ارتفاع نسبة إنزيم الكرياتين كيناز ( )CKو/أو زيادة في ناقالت األمين ،أو إنزيمات الكبد  MSAو ،MLAفي اختبارات الدم.
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على الرغم من أن الشكوك يمكن أن تثار بعدة طرق ،إال أن الشكل أدناه يمكن أن يساعد في وصف الخطوات المتخذة في تشخيص مرض دوشين.

متى تشك في مرض دوشين

األعراض والعالمات األولية األكثر شيوعًا في مرضى الضمور العضلي دوشين
غير الحركية
• مشكالت سلوكية
• تأخر إدراكي
• فشل النمو أو عدم اكتساب الوزن
• مشكالت التعلم واالنتباه
• تأخر الكالم أو صعوبات في التعبير

الحركية
• المشية غير الطبيعية
• الضخامة الكاذبة لعضلة الساق
• عدم القدرة على القفز
• انخفاض التحمل
• انخفاض القدرة على التحكم في الرأس عند السحب للجلوس
• صعوبة في صعود الساللم
• أقدام مسطحة
• السقوط المتكرر وعدم التوازن
• عالمة جاور عند النهوض من األرض
• تأخر في الحركة الكلية
• نقص التوتر العضلي (االرتخاء)
• عدم القدرة على مواكبة األقران
• فقد المهارات الحركية
• ألم العضالت أو التشنج
• السير على األصابع
• صعوبة في الجري أو التسلق

الشكل 31

دليل العائلة
دور مقدم الرعاية األولية في فريق الرعاية
بعد تأكيد التشخيص بواسطة أخصائي أمراض االعصاب والعضالت  ،يجب إرسال المعلومات والموارد إلى مقدم الرعاية األولية
الخاص بك عن مرض دوشين .عادةً ما يكون مقدمو الرعاية األولية هم األطباء أو الممرضين الممارسين أو مساعدي االطباء
المتخصصين في طب األطفال أو الممارس العام أو طب األسرة أو الطب الباطني ويوفرون "دارًا طبية" .ستوفر العالقة الطبية
المستمرة مع مقدم الخدمة األولية (الممارس العام) مصدراً مستمراً لالستقرار والدعم.
وتشمل مسئوليات مقدم الرعاية األولية:
• الرعاية األولى للمشاكل الطبية الحادة والمزمنة
• الرعاية المناسبة للعمر/النمو في جميع مراحل النمو
• تنسيق الرعاية مع األخصائيين المناسبين
• الفحص السنوي للسمع والبصر
• الفحص السنوي الضطرابات المزاج ،وتعاطي المخدرات ،وغيرها من مشاكل الصحة العقلية
• التأكد من تحديث جميع التطعيمات ،بما في ذلك تطعيمات اإلنفلونزا السنوية (يجب إعطاء لقاح اإلنفلونزا ،بدالً من لقاح األنف
الفيروسي الحي)
• الفحص السنوي لعوامل الخطر القلبية الوعائية ،مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
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 .4التشخيص بمرض دوشين
ما أسباب مرض دوشين؟
دوشين هو مرض وراثي ناتج عن طفرة أو تغير في الجين الذي يرمز للديستروفين .والدستروفين هو بروتين موجود في كل ألياف
العضالت في الجسم .يعمل الديستروفين بمثابة "ممتص صدمات" يسمح للعضالت باالنقباض واالسترخاء دون أن تتلف .وبدون
الدستروفين ،لن تتمكن العضالت من أداء أو إصالح نفسها بشكل صحيح .باإلضافة إلى ذلك ،فإن غشاء العضالت يتلف بسهولة بسبب
النشاط اليومي العادي ،مما يخلق جروح دقيقة صغيرة في غشاء الخلية .وبدون الديستروفين ،ال تستطيع العضالت إصالح نفسها.
وهذه الجروح الصغيرة تسمح بدخول الكالسيوم إلى الخلية ،وهي مادة سامة للعضالت .يدمر الكالسيوم خاليا العضالت ويقتلها في
نهاية المطاف ،مما يسمح باستبدالها بأنسجة ندبة ودهون .يؤدي فقدان خاليا العضالت إلى فقدان القوة والوظائف بمرور الوقت.
تأكيد التشخيص
يجب تأكيد تشخيص مرض دوشين بواسطة االختبار الجيني .يكون هذا االختبار عادةً من عينة دم ،ولكن قد يتم إجراء اختبارات
ضا.
أخرى أي ً
 )1االختبار الجيني (الشكل )2
دائ ًما ما يكون االختبار الجيني ضروريًا ويجب تقديمه لكل المرضى .وهناك أنواع مختلفة من االختبارات الجينية قادرة على توفير
معلومات محددة وأكثر تفصيال حول التغيير في الحمض النووي المعروف باسم الطفرة الوراثية.
ومن المهم وجود تأكيد جيني للتشخيص وقد يساعد على تحديد األهلية لعدد من التجارب السريرية الخاصة بالطفرة .بمجرد معرفة الطفرة
الوراثية الدقيقة ،يجب أن تُمنح األمهات الفرصة لالختبار الوراثي للتحقق مما إذا كن حامالت للمرض أم ال.
ستكون هذه المعلومات مهمة بالنسبة ألفراد األسرة من النساء من جانب األم (األخوات ،والبنات ،والخاالت ،وبنات الخاالت) لفهم ما إن
كن حامالت للطفرة أم ال .إن الحصول على هذه المعلومات سوف يساعد األسرة على اكتساب المعرفة حول مخاطر إنجاب المزيد من
األطفال الذين يعانون من مرض دوشين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتشخيص قبل الوالدة والخيارات اإلنجابية .و يجب تقديم المشورة
الوراثية للعائالت بعد التشخيص (المربع .)2
أنواع االختبارات الجينية
• تضخيم المسبار المعتمد على الربط المتعدد ) :(MLPAاختبار  MLPAللحذف والتكرار ،وهو قادر على تحديد  70في المئة
من الطفرات الجينية لمرض دوشين.
• التتابع الجيني :إذا كان اختبار  PLMMسلبيًا ،فالتسلسل الجيني يمكن أن يلتقط طفرات غير الحذف أو التكرارات (مثل طفرات
النقطة والتكرارات/اإلدخاالت الصغيرة)؛ هذا االختبار قادر على تحديد  25إلى  30في المئة من الطفرات الجينية في مرض
دوشين التي ال يحددها اختبار .PLMM
 )2الخزعة العضلية
إذا كان لديك مستوى عا ٍل من  KCوعالمات دوشين ولكن لم يتم العثور على طفرات جينية باستخدام االختبارات الجينية ،فقد تحتاج
إلى خزعة عضلية .يتم إجراء خزعة العضالت عن طريق أخذ عينة صغيرة من العضالت جراحيًا للتحليل.
الطفرة الوراثية في مرض دوشين تعني أن الجسم ال يستطيع إنتاج بروتين ديستروفين ،أو أنه ال ينتج ما يكفي منه .يمكن أن توفر
االختبارات التي أجريت على خزعة العضالت معلومات حول مقدار الديستروفين الموجود في خاليا العضالت (انظر المربع .)1
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معظم مرضى دوشين ال يحتاجون إلى إجراء خزعة عضلية

طبيعي

هناك نوعان من االختبارات التي تجرى عادة على خزعة العضالت:
الكيمياء المناعية واختبار لطخة ويستيرن .Western Blot
تتم هذه االختبارات لتحديد وجود أو عدم وجود الديستروفين في العضالت.
تتضمن الكيمياء المناعية وضع قطعة صغيرة من العضالت على شريحة،
ووضع الصبغ المناعي على العضالت ،ثم النظر إلى خاليا العضالت تحت
المجهر للحصول على أدلة على ضمور العضالت.
لطخة ويسترن عبارة عن عملية كيميائية لالستدالل على وجود الديستروفين.

دوشين

 )3اختبارات أخرى
في الماضي ،كانت االختبارات المعروفة باسم تخطيط كهربية العضالت ()XPE
ودراسات توصيل األعصاب (اختبارات اإلبرة) جز ًءا تقليديًا من التقييم في حالة
االشتباه في حدوث اضطراب باالعصاب و العضالت.
ويتفق الخبراء على أن تخطيط كهربية العضالت ( )GMEواختبارات التوصيل
العصبي ليست مناسبة أو ضرورية لتقييم مرض دوشين.

المربع  1خزعة عضلية
األعلى:العضالت الطبيعية تظهر
الديستروفين باللون األبيض حول
األلياف.
األسفل :ضمور عضلي مع غياب
الديستروفين.
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لماذا يعتبر التأكيد الجيني مه ًما ؟
االستشارة الجينية وإختبار حاملة المرض
• في بعض األحيان تنشأ طفرة جينية تسبب مرض دوشين بالصدفة.
وهذه تعتبر "طفرة عفوية".
وفي هذه الحاالت ال يوجد تاريخ سابق لمرض دوشين .يوجد ثالثون في المئة من المرضى المصابين بمرض دوشين لديهم
طفرة عفوية في الجين الذي ينتج الديستروفين بدالً من انتقاله عن طريق أحد أفراد األسرة.
• إذا كانت األم لديها طفرة في الحمض النووي الذي تنقله إلى طفلها ،فتسمى "حاملة للمرض" .لدى الحاملة للمرض فرصة بنسبة
 ٪50مع كل حمل لتمرير الطفرة الوراثية إلى أطفالها .األوالد الذين يتلقون الجين المتحور سيكون لديهم مرض دوشين ،في
حين أن الفتيات الالتي يتلقين الجين المصاب يكن حامالت للمرض أنفسهن.
إذا تم اختبار األم ووجدت أن لديها طفرة ،فيمكنها اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حاالت الحمل في المستقبل ،كما يمكن اختبار
أقاربها (البنات ،األخوات والخاالت) لمعرفة ما إذا كانوا يحملون الطفرة أيضًا.
• ُتعرف األنثى الحاملة للمرض وتظهر عليها بعض عالمات مرض دوشين (ضعف العضالت والتعب واأللم ،إلخ) بأنها
"حاملة واضحة" .ال يوجد اختبار إلظهار ما إذا كانت الحاملة للمرض من اإلناث ستكون "حاملة واضحً ة أم ال".
• حتى عندما ال تكون المرأة حاملة للمرض ،فهناك خطر ضئيل في احتمال تأثر الحمل في المستقبل بمرض دوشين .قد تحدث
الطفرة الوراثية التي تسبب مرض دوشين فقط في بيضتها أو خاليا البويضات وليس في جميع خاليا الجسم .وهذا ما يسمى
"الفسيفساء الجينية ".ال يوجد اختبار لفحص الفسيفساء الجينية حتى اآلن.
• تزيد خطورة إصابة المرأة الحاملة للمرض أيضًا بضعف العضالت القلبية والهيكلية واختالل وظيفتها.
يجب أن تخضع الحامالت للمرض من اإلناث لمراقبة القلب (تخطيط القلب والتصوير بالرنين المغناطيسي للقلب أو صدى
القلب) من قبل أخصائي أمراض القلب كل  3إلى  5سنوات إذا كانت االختبارات طبيعية (أو على نحو أكثر تواترا على
النحو الذي يحدده طبيب القلب) .تساعد معرفة حالة الحاملة على تحديد هذا الخطر من أجل الحصول على المشورة والعالج
المناسبين.
• يمكن الستشاري االمراض الوراثية شرح كل هذا بالتفصيل.
األهلية للتجارب السريرية:
• هناك عدد من التجارب السريرية الجارية في مرض دوشين والتي تستهدف طفرات جينية محددة تسبب مرض دوشين.
من المهم اختبار الجينات لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للمشاركة في هذه التجارب.
لمساعدة مواقع التجارب السريرية في العثور عليك عندما تكون مؤهالً إلجراء التجارب ،تأكد من التسجيل في السجل الوطني
لمرضى دوشين  -يمكن العثور على القائمة هنا:
http://www.treat-nmd.eu/resources/patient- registries/list/DMD-BMD/
• إذا لم يكن االختبار الجيني الذي تم إجراؤه مسب ًقا يفي بالمعايير المقبولة حاليًا ،مما يسمح بتحديد الطفرة الدقيقة ،فقد تكون
هناك حاجة إلى مزيد من االختبارات .يجب عليك مناقشة هذا األمر مع أخصائي األعصاب و العضالت و/أو استشاري
االمراض الوراثية .هناك حاجة أيضًا إلى حدوث طفرة جينية دقيقة للتسجيل في سجالت مرض دوشين.
يمكنك العثور على تفاصيل حول نوع االختبارات التي يمكن إجراؤها ومدى فعاليتها في الكشف عن تفاصيل الطفرة في
المستند الرئيسي.
• على البالغين الذين لم يخضعوا لالختبار الجيني ،أو الذين أجروا في الماضي ويحتاجون إلى اختبار باستخدام طرق أكثر حداثة
(اسأل استشاري االمراض الوراثية إذا كان يجب تكرار االختبار) ،أن يفكروا في الحصول على االختبارات الجينية لكي يتم
النظر فيها للتجارب السريرية.

دليل العائلة
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 .5المعالجة العصبية العضلية
في مرض دوشين ،ستصبح عضالت الهيكل العظمي أضعف تدريجيًا ألنها تفتقر إلى الديستروفين .يجب إجراء فحوصات منتظمة مع
أخصائي امراض اعصاب و عضالت ( )SPSعلى دراية بمرض دوشين .يعرف اخصائي االعصاب و العضالت تطور ضعف
العضالت ويمكن أن يساعدك أنت وعائلتك على االستعداد للخطوة التالية في الرعاية .من المهم أن يعرف أخصائي امراض االعصاب
و العضالت كيف تعمل عضالتك حتى يتمكن من بدء العالجات الصحيحة في أقرب وقت ممكن.
التقييمات العضلية العصبية
يوصى بزيارة أخصائي امراض االعصاب و العضالت الخاص بك كل  6أشهر وأن ترى معالجًا بدنيًا و/أو مهنيًا للتقييم كل  4أشهر
تقريبًا .هذا مهم من أجل اتخاذ قرارات بشأن العالجات الجديدة أو تعديل العالجات الحالية في أنسب وقت ،وكذلك لتوقع ومنع المشاكل
إلى أقصى حد ممكن.
قد تختلف االختبارات المستخدمة لتقييم تطور المرض من عيادة إلى أخرى.
من المهم للغاية أن يكون لديك تقييمات منتظمة باستخدام نفس االختبارات في كل مرة حتى يمكن اكتشاف أي تغييرات.
ينبغي أن تشمل التقييمات المنتظمة االختبارات التي تراقب تطور المرض وتقييم ما إذا كانت التدخالت مناسبة.
وستتضمن هذه التقييمات ما يلي:
القوة:
يمكن قياس قوة العضالت الهيكلية بعدد من الطرق المختلفة لمعرفة ما إذا كانت القوة الناتجة عن عضالت معينة تتغير.
نطاق حركة المفصل:
يتم ذلك لمراقبة ما إذا كانت هناك تقلصات أو تضييق في المفصل وللمساعدة في تحديد االمتدادات و/أو التدخالت التي ستكون أكثر
فائدة لك.
االختبارات الموتتة:
تقوم العديد من العيادات بشكل روتيني بالقيام بأنشطة مثل القيام من على األرض والمشي لمسافة معينة وتسلق عدة خطوات.
هذا يعطي معلومات مهمة حول كيفية تغير عضالتك واالستجابة للتدخالت المختلفة.
المزيد من المقاييس الوظيفية:
هناك عدد كبير من المقاييس المختلفة ،ولكن يجب أن تستخدم عيادتك بشكل روتيني نفس الحجم في كل مرة يتم فيها تقييمك .قد تكون
هناك حاجة إلى جداول مختلفة في أوقات مختلفة.
أنشطة الحياة اليومية:
يتيح ذلك للفريق تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى بعض المساعدات اإلضافية للمساعدة في استقاللك.
العالجات الدوائية للعضالت الهيكلية
تجري الكثير من األبحاث في الوقت الحالي في مجال العالجات الجديدة لمرض دوشين .تتضمن اعتبارات الرعاية المح ّدثة توصيات
فقط للعالجات التي توجد أدلة كافية عليها بخصوص العالج .وستتغير هذه التوصيات في المستقبل عندما يتوفر دليل جديد للعالجات
الجديدة .سيتم مراجعة هذه اإلرشادات وتحديثها عند توفر نتائج جديدة .على الرغم من أنه من المتوقع أن تتوفر مجموعة أكبر من
خيارات العالج في المستقبل ،إال أن هذا األمر محدود في الوقت الحالي ، .حاليا الستيرويدات هي الدواء الوحيد الموصى به لعالج
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كاف للتوصية بها .وقد ناقشنا
األعراض العضلية الهيكلية لمرض دوشين ألن خبراء مرض دوشين يتفقون على وجود دليل
ٍ
الستيرويدات بالتفصيل في القسم  .6العالجات الدوائية ألعراض محددة أخرى من المرض ،مثل مشاكل القلب ،سوف تناقش في وقت
الحق.

.6

إدارة الستيرويدات
تستخدم الستيرويدات القشرية أو الستيرويدات في العديد من الحاالت الطبية األخرى في جميع أنحاء العالم.
وليس هناك شك في أن الستيرويدات يمكن أن تفيد العديد من األشخاص الذين يعانون من مرض دوشين ،ولكن هذه الفائدة تحتاج
إلى أن تكون متوازنة مع اإلدارة االستباقية لآلثار الجانبية المحتملة .ويعد استخدام الستيرويدات مه ًما للغاية في مرض دوشين
ويجب مناقشته قبل حدوث انخفاض في الوظيفة البدنية.
األساسيات
من المعروف أن الستيرويدات تبطئ فقدان قوة العضالت والوظيفة الحركية في مرض دوشين.
تختلف الستيرويدات القشرية عن الستيرويدات البنائية التي يساء استخدامها أحيانًا من قبل الرياضيين الذين يريدون أن يصبحوا
أقوى .الهدف من العالج بالستيرويد في مرض دوشين هو الحفاظ على قوة العضالت ووظائفها ،مما يساعدك على المشي لفترة
أطول ،والحفاظ على الطرف العلوي والجهاز التنفسي ،وتجنب الجراحة لعالج الجنف (اعوجاج العمود الفقري).
• يجب مناقشة الستيرويدات في وقت التشخيص.
الوقت األمثل لبدء استخدام الستيرويدات هو خالل المرحلة المتنقلة قبل حدوث انخفاض بدني كبير (انظر الشكل )4
• يجب استكمال جدول التطعيم الوطني الموصى به قبل بدء العالج بالستيرويدات وتأسيس مناعة الجديري المائي.
يمكن االطالع على توصيات التطعيم من مركز مكافحة األمراض و اتقائها في الواليات المتحدة هنا:
 www.parentprojectmd.org/vaccinations.استشر السلطات اإلقليمية للحصول على توصيات التطعيم في بلدك
• يجب أن تكون الوقاية وإدارة اآلثار الجانبية للستيرويد استباقية وتوقعية (انظر الجدول )1
نظم جرعات الستيرويدات المختلفة
قد يصف اختصاصيوا أمراض األعصاب و العضالت أنظمة مختلفة من الستيرويدات.
حاولت هذه المبادئ التوجيهية إنشاء طريقة واضحة الستخدام الستيرويدات بفعالية وأمان على أساس تقييمات منتظمة للوظيفة
واآلثار الجانبية (انظر الشكل .)4
• بريدنيزون وديفالزاكورت (يباع باسم إمفالزا في الواليات المتحدة) هما نوعان من الستيرويدات التي تستخدم بشكل رئيسي في
عالج مرض دوشين.
ويعتقد أنهما يعمالن بطريقة متماثلة .التجارب المستمرة لهذه األدوية مهمة ويجب أن تساعدنا في فهم الفوائد النسبية لكل منها على
نحو أفضل.
• يعتمد اختيار الستيرويد المراد استخدامه على تفضيلك/تفضيل أسرتك ،وتفضيل األخصائي ،وتوافر الستيرويد في بلدك ،وتكلفة
الستيرويد ،واآلثار الجانبية المتوقعة .بريدنيزون لديه ميزة كونه غير مكلف .قد يكون ديفالزاكورت هو الذي يفضله البعض
ألنه يسبب خطورة أقل من حيث زيادة الوزن واإلضطرابات السلوكية ،لكنه يأتي أيضًا مع زيادة طفيفة في تأخير النمو وتطور
إعتام العدسة .
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تحديد جرعة الستيرويدات وإدارتها واآلثار الجانبية (الشكل  ،4الجدول )2
• تعد اإلدارة اليقظة لآلثار الجانبية المرتبطة بالستيرويدات بالغة األهمية.على الرغم من أن العالج بالستيرويدات هو الدعامة
األساسية للعالج الدوائي لمرض دوشين ،إال أنه ال ينبغي إجراؤه عرضًا ويجب مراقبته فقط بواسطة أخصائي امراض
االعصاب و العضالت ذو الخبرة المناسبة
• تشمل العوامل التي يجب مراعاتها في الحفاظ على جرعات الستيرويدات أو زيادتها :االستجابة للعالج والوزن والنمو
والبلوغ وصحة العظام والسلوك وإعتام عدسة العين وما إذا كانت اآلثار الجانبية موجودة ويمكن التحكم فيها.

تحذيرات

الجدول الزمني والجرعة

تصور الغدة الكظرية

المناتشة األولية
ناقش استخدام الستيرويدات مع األسرة

تثقيف المريض واألسرة
• تثقيف حول عالمات وأعراض وإدارة أزمة الغدة
الكظرية
وصف هيدروكورتيزون العضلي لإلدارة في المنزل
•  50مج لألطفال األقل من سنتين
•  100مجم لألطفال األكثر من سنتين و للبالغين
جرعة اإلجهاد للمرضى الذين يتناولون أكثر من 12
2
مج/م يوميًا من بريدنيزون/ديفالزاكور
• قد تكون مطلوبة في حالة المرض الشديد أو
الصدمة الكبيرة أو الجراحة
2
• تعاطي الهيدروكورتيزون بمعدل  50إلى  100مج/م يوميًا

بدء نظام الستيرويدات
•
•
•
•

قبل االنهيار الجسدي الكبير

بعد مناقشة اآلثار الجانبية
بعد مشاورات التغذية

جرعة البداية الموصى بها
 بريدنيزون أو بريدنيزولون  0.75مج/كجم يوميًا
أو
 ديفالزاكورت  0.9مج/كجم يوميًا

تغيير الجرعة
عند تعذر إدارة اآلثار الجانبية أو عدم تحملها
قلل الستيرويدات بنسبة  25إلى %33
•
أعد التقييم خالل شهر واحد
•
إذا انخفض األداء الوظيفي
• قم بزيادة الستيرويدات الستهداف الجرعة لكل وزن على
أساس بدء جرعة
• أعد التقييم خالل شهرين إلى ثالثة أشهر

االستخدام في مرحلة عدم القدرة على الحركة

ال تتوتف عن الستيرويدات فجأة
• نفذ بروتوكول  PJ Nicholoffلخفض الستيرويدات تدريجيًا²9
• قم بخفض الجرعة بمعدل  20إلى  %25كل أسبوعين
2
• بمجرد تحقيق الجرعة الفسيولوجية ( 3مج/م
في اليوم من بريدنيزون أو ديفالزاكورت)،
2
انتقل إلى هيدروكورتيزون  12مج /م في اليوم
مقسمة إلى ثالث جرعات متساوية
• استمر في تقليل الجرعة بنسبة  ٪ 25-20كل
أسبوع حتى يتم تحقيق جرعة من  5 - 2مج من
الهيدروكورتيزون يوم بعد يوم
• بعد أسبوعين من الجرعات يوم بعد يوم ،توقف عن
استخدام الهيدروكورتيزون
• تحقق دوريًا من تركيز الكورتيزول المحفّز بالـ
 KRصباحًا أو المحفّز بـ  MKAحتى يصبح
محور  MMطبيعيًا
• تابع جرعة اإلجهاد حتى يتعافى محور ( MMقد
يستغرق  12شهرًا أو أكثر)

• استمر في استخدام الستيرويدات لكن قلل من الجرعة
عند الضرورة إلدارة اآلثار الجانبية
• قد يستفيد المرضى األكبر سنا من من بدء نظام الستيرويدات

شكل  4جدول  21جرعات الستيرويدات وإدارتها
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تصور الغدة الكظرية وأزمة الغدة الكظرية
ً
تنتج الغدد الكظرية ،المستقرة على الكليتين ،هرمونا (الكورتيزول) يساعد جسمك على التعامل مع اإلجهاد (أي المرض الشديد أو
اإلصابة) .أثناء تناولك الستيرويدات اليومية ،تتوقف الغدد الكظرية عن إنتاج الكورتيزول (وتسمى "قصور الغدة الكظرية") وتصبح
غير نشطة .إذا تم إيقاف الستيرويدات ،فقد يستغرق األمر أسابيع أو أشهرًا حتى يبدأ الجسم في إنتاج الكورتيزول مرة أخرى .بدون
الكورتيزول ،يكون جسمك غير قادر على التعامل مع التوتر ،مما يؤدي إلى "أزمة الغدة الكظرية" التي قد تهدد الحياة .لهذا السبب،
يجب أال تتوقف عن تناول الستيرويدات اليومية فجأة (أو بدون مساعدة الطبيب) أو تفوت جرعات ألكثر من  24ساعة.
باإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون جسمك تحت ضغط إضافي (مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الجراحة أو الكسور) فقد تكون هناك
حاجة لجرعات إضافية من الستيرويدات أو جرعات اإلجهاد .يمكن العثور على معلومات للجرعات والتعرف على/عالج/منع
قصور الغدة الكظرية الحاد في بروتوكول الستيرويدات  ،Mo Sv rJPJoo SaShJvo MhJaJ JPالمتاح علي الموقع التالي:
www.parentprojectmd.org/pj.
األدوية األخرى والمكمالت الغذائية
إلى جانب الستيرويدات ،تشمل األدوية األخرى المعتمدة لالستخدام في مرض دوشين :إيكسون ديس ( 51إيتيبليرسين) ،والتي
تمت الموافقة عليها في الواليات المتحدة من قبل إدارة األغذية والعقاقير ( ،)OPMوأتالورين (ترانسالرنا) ،والتي تم اعتمادها
لالستخدام في العديد من الدول األوروبية بواسطة وكالة األدوية األوروبية ( )XPMولكن ليس في الواليات المتحدة .وكل من
إيكسون ديس  51وأتالورين لالستخدام مع أنواع معينة من طفرات دوشين .ويوصف إيكسون ديس  51لألشخاص المصابين
بمرض دوشين الذين لديهم طفرات جينية مستجيبة لتخطي اكسون ( 51حوالي  13في المئة من الحاالت).
يهدف هذا الدواء إلى "تخطي" الجزء المصاب (إكسون) إلنتاج ديستروفين وظيفي جزئيًا .يوصف أتالورين لألشخاص
المصابين بدوشين الذين لديهم طفرة غير حساسة (حوالي  13في المئة من الحاالت).
على الرغم من أن آلية اتالورين غير معروفة ،إال أنه يعتقد أنها تتفاعل مع جزء من الخلية الذي "يقرأ" البروتينات ،مما يسمح
للخلية "من خالل" الطفرات غير الحسية إلنتاج بروتين وظيفي.
هناك عدد من التجارب السريرية الجارية في مرض دوشين والتي تستهدف طفرات جينية محددة تسبب المرض.
من المهم اجراء اختبار الجينات لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً للمشاركة في هذه التجارب.
لمساعدة مواقع التجارب السريرية في العثور على المرضى الذين قد يكونون مؤهلين إلجراء التجارب ،تأكد من التسجيل في
السجل الوطني لمرضى دوشين
– يمكن االطالع على القائمة هناhttp://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD :
باإلضافة إلى األدوية التي تمت مناقشتها أعاله ،هناك العديد من األدوية والمكمالت األخرى التي يمكن استخدامها في مرض دوشين
ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل  OPMأو .XPM
كاف يوضح ما إذا كانت هذه
على الرغم من استخدام بعض األدوية المذكورة في المربع  3على نطاق واسع ،إال أنه ال يوجد دليل
ٍ
المكمالت الغذائية مفيدة أو ضارة لك .من المهم مناقشة جميع األدوية مع أخصائي امراض االعصاب و العضالت قبل التفكير في
إضافة أو إيقاف الدواء.

دليل العائلة
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المربع  .3أدوية ومكمالت غذائية أخرى ليست معتمدة لالستخدام مع مرض
دوشين
نظر الخبراء في مجموعة من األدوية والمكمالت األخرى التي استخدمت في بعض الحاالت لعالج مرض دوشين.
وراجعوا البيانات المنشورة حول هذه المواد لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية على سالمتها وفعاليتها ليكونوا قادرين على
تقديم توصيات.
خلص الخبراء إلى ما يلي:
• ال يوصى باستخدام أوكساندرولون ،وهو منشط بنائي.
• ال ينصح باستخدام البوتوكس.
• لم يكن هناك دعم لالستخدام المنهجي للكرياتين .لم تظهر تجربة عشوائية مراقبة للكرياتين في مرض دوشين فائدة
واضحة.
إذا كان الشخص يتناول الكرياتين وكان لديه دليل على وجود مشاكل في الكلى ،فيجب إيقاف هذا المكمل.
• ال يمكن تقديم توصيات في هذا الوقت بشأن المكمالت األخرى أو األدوية األخرى التي تُستخدم أحيانًا في عالج مرض
دوشين ،بما في ذلك اإلنزيم المساعد  110والكارنيتين واألحماض األمينية (الجلوتامين واألرجينين) ومضادات
االلتهاب/مضادات األكسدة (زيت السمك وفيتامين  ،Xومستخلص الشاي األخضر ،والبنتوكسيفيلين) ،وغيرها بما في ذلك
المستخلصات العشبية أو النباتية .وخلص الخبراء إلى عدم وجود أدلة كافية في األبحاث المنشورة لدعم استخدامها.
• اتفق الخبراء على أن هذا مجال يحتاج إلى مزيد من البحث.
تم تشجيع المشاركة النشطة لألسر في األنشطة التي تطور المزيد من المعرفة ،مثل سجالت المرضى والتجارب السريرية.

الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات :المراتبة والتدخل الموصى بهما
بعض اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا لإلدارة طويلة األمد للستيرويد مدرجة هنا .من المهم مالحظة أن األشخاص المختلفين سيكون
لديهم ردود مختلفة جدًا على الستيرويدات .مفتاح النجاح في إدارة الستيرويد هو معرفة اآلثار الجانبية المحتملة والعمل على منعها أو
الحد منها ،حيثما أمكن ذلك .قد يكون من الضروري خفض جرعة الستيرويدات إذا كانت اآلثار الجانبية ال يمكن السيطرة عليها أو ال
تطاق (الشكل  .)4إذا لم ينجح هذا ،فإن التغيير إلى نوع آخر من نظام الستيرويد أو الجرعات ضروري قبل التخلي عن العالج تما ًما.
ويجب القيام بذلك بالتعاون مع أخصائي امراض االعصاب و العضالت .
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الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات
اآلثار الجانبية
للستيرويدات

معلومات أخرى

ناتش أخصائي امراض االعصاب و
العضالت

زيادة الوزن والسمنة

يجب أن يتم تحذيرك من أن
الستيرويدات قد تزيد الشهية؛ يجب
تقديم المشورة الغذائية قبل بدء
الستيرويدات

من المهم أن تأكل األسرة بأكملها
بشكل معقول لمنع زيادة الوزن .خطط
األكل الصحية يمكن العثور عليها
على الموقع التالي https://www.

وجه كوشينغ ("وجه
القمر")

قد يصبح االمتالء في الوجه والخدين
أكثر وضوحا مع مرور الوقت

إن المتابعة الدقيقة للنظام الغذائي،
وتقليل السكر والملح ،ستساعد فيما
يخص زيادة الوزن وقد تساعد في تقليل
سمات كوشينغ

نمو مفرط للشعر على
الجسم (الشعرانية)

الستيرويدات غالبا ما تسبب نمو الشعر
الزائد على الجسم

هذه ليست عادة شديدة بما يكفي
لتبرير تغيير في الدواء

حب الشباب ،االلتهابات
الفطرية للجلد (سعفة)،
الثآليل

هذا قد يكون أكثر وضوحا في
المراهقين

استخدم عالجات محددة (وصفة
موضعية) وال تتعجل لتغيير نظام
الستيرويدات ما لم تكن هناك توتر
عاطفي

تصر القامة

يجب فحص الطول كل  6أشهر على
األقل كجزء من الرعاية العامة

إذا تباطأ النمو أو توقف ،أو إذا
كانت زيادة الطول أقل من 1.5
بوصة ( 4سم)/سنة ،أو إذا كان
االرتفاع اقل من المئوية الثالثة،
فقد يكون من الضروري اإلحالة
إلى أخصائي الغدد الصماء

البلوغ المتأخر

يجب التحقق من سن البلوغ في كل
زيارة تبدأ من  9سنوات

إذا كنت تشعر بالقلق من تأخر تطور
البلوغ ،أو إذا لم تبدأ البلوغ في سن
الرابعة عشر ،فقد تكون اإلحالة إلى
أخصائي الغدد الصماء للتقييم ضرورية

choosemyplate.gov

أخبر أخصائي امراض االعصاب و
العضالت عن أي تاريخ عائلي
للنضج الجنسي المتأخر
يوصى عمو ًما بالعالج ببدائل
التستوستيرون لألوالد الذين لم يبدأوا سن
البلوغ في عمر  14عا ًما

دليل العائلة
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الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات

اآلثار الجانبية للستيرويدات
البلوغ المتأخر

معلومات أخرى
يجب التحقق من سن البلوغ في كل
زيارة تبدأ من  9سنوات
أخبر أخصائي امراض االعصاب و
العضالت عن أي تاريخ عائلي
للنضج الجنسي المتأخر

ناتش أخصائي امراض االعصاب و
العضالت
إذا كنت تشعر بالقلق من تأخر تطور
البلوغ ،أو إذا لم تبدأ البلوغ في سن
الرابعة عشر ،فقد تكون اإلحالة إلى
أخصائي الغدد الصماء للتقييم ضرورية

يوصى عمو ًما بالعالج ببدائل التستوستيرون
لألوالد الذين لم يبدأوا سن البلوغ في عمر
 14عا ًما
التغيرات السلوكية العكسية
(لالطالع على معلومات
إضافية حول السلوك ،انظر
القسم )10

أخبر أخصائي امراض
االعصاب و العضالت عن أي
مزاج أساسي،أو حالة مزاجية
أو مشكالت في اضطراب نقص
االنتباه مع فرط النشاط
()ADHD
انتبه إلى أن هذه األعراض غالبا ً ما
تزداد سو ًءا في األسابيع الستة األولى
للعالج بالستيرويدات

التثبيط المناعي

إن أخذ الستيرويدات قد يقلل من المناعة
(القدرة على مكافحة العدوى)

كن على دراية بخطر اإلصابة
الخطيرة والحاجة إلى معالجة
اإلصابات الطفيفة على الفور

يجب معالجة مشاكل السلوك األساسية قبل
بدء العالج بالستيرويدات ،مثل االستشارة
الطبية الضطراب نقص االنتباه مع فرط
النشاط
فقد تساعد على تغيير توقيت دواء
الستيرويدات إلى وقت الحق من
اليوم  -ناقش ذلك مع أخصائي
امراض االعصاب و العضالت،
الذي قد يفكر أيضًا في إحالة الي
الصحة السلوكية

احصل على تحصين الجديري المائي
قبل البدء في العالج بالستيرويدات .إذا
لم يتم ذلك ،فاطلب المشورة الطبية إذا
تعرضت لمرض الجديري المائي
إذا كانت هناك مشكلة إقليمية في
مرض السل ،فقد تكون هناك حاجة
إلشراف خاص

دليل العائلة
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الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات

اآلثار الجانبية للستيرويدات

معلومات أخرى

ناتش أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت

تثبيط الغدة الكظرية

أبلغ جميع العاملين في المجال الطبي أنك
تتناول الستيرويدات ،واحمل بطاقة تنبيه
ستيرويد

اسأل أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت الخاص بك عن خطة
الستيرويدات و جرعة اإلجهاد التي
توضح ما يلي:

من المهم جدًا عدم تفويت جرعات
الستيرويد ألكثر من  24ساعة ،ألن ذلك قد
يسبب أزمة الغدة الكظرية
اعرف متى يجب إعطاء جرعة
االجهاد من الستيرويدات (مرض
شديد ،صدمة كبيرة ،أو جراحة) لمنع
أزمة الغدة الكظرية
تعرف على عالمات وأعراض أزمة
الغدة الكظرية (آالم في المعدة والقيء
والخمول)
احصل على وصفة طبية لحقن
الهيدروكورتيزون العضلي في المنزل
(قد تحتاج إلى معرفة كيفية تناوله في
حالة حدوث أزمة كظرية)

ال تتوقف عن الستيرويدات فجأة

• ما يجب فعله في حالة تفويت جرعة
الستيرويدات>  24ساعة (بسبب
الصيام أو المرض أو عدم توفر
وصفة طبية)
• متى يتم إعطاء الستيرويدات بجرعة
اإلجهاد ،وبأي جرعة ،وبأي شكل
(عن طريق الفم ،عن طريق الحقن
العضلي ،أو عن طريق الحقن
الوريدي) ؛ استشر بروتوكول
الستيرويدات
PJ Nicholoff Steroid Protocol

للحصول على خطة نموذجية:
www.parentprojectmd.org/pj

• إذا كنت ستتوقف عن تناول األدوية
التي تحتوي على الستيرويد ،فاطلب
من اخصائي امراض االعصاب و
العضالت ( )SPSلديك خطة لتقليل
العالج .يمكنهم الرجوع إلى بروتوكول
PPMD PJ Nicholoff
Steroid Protocol

• للحصول على خطة نموذجية علي
الموقع التالي:
www.parentprojectMD.org/PJ

ارتفاع ضغط الدم
(فرط ارتفاع ضغط
الدم)

يجب فحص ضغط دمك ( )PMفي كل
زيارة للعيادة

إذا كان ضغط الدم مرتفعًا ،فقد يكون تقليل
تناول الملح وتقليل الوزن من الخطوات
األولى المفيدة
إذا لم تكن فعالة ،فقد يفكر موفر الرعاية
األولية في تناول أدوية إضافية

دليل العائلة
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الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات

اآلثار الجانبية للستيرويدات

معلومات أخرى

ناتش أخصائي امراض االعصاب و
العضالت

عدم تحمل الجلوكوز

يجب اختبار البول لمعرفة نسبة الجلوكوز
(السكر) من خالل اختبار  Dipstickللبول
في زيارات العيادة.

قد تكون هناك حاجة لمزيد من
اختبارات الدم لمرض السكري من
النوع  2إذا كانت اختبارات البول أو
األعراض إيجابية بالنسبة للجلوكوز

أخبر أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت عن زيادة البول أو العطش.
يجب إجراء اختبار الدم مرة واحدة في
السنة لمراقبة تطور مرض السكري من
النوع  2ومضاعفات الستيرويد األخرى -
الناجمة عن زيادة الوزن

التهاب المعدة /االرتداد
المعدي المريئي ()GERD

مرض القرحة
الهضمية

تجنب العقاقير غير الستيرويدية
الستيرويدات يمكن أن تسبب أعراض
اإلرتجاع (حرقة) .أخبر أخصائي أمراض المضادة لاللتهابات (مضادات االلتهاب
االعصاب و العضالت إذا ظهرت عليك غير الستيرويدية) مثل األسبرين
هذه األعراض
واإليبوبروفين والنابروكسين
مضادات الحموضة يمكن استخدامها
لألعراض
اإلبالغ عن أعراض آالم في المعدة ألن
هذا يمكن أن يكون عالمة على تلف
بطانة المعدة
يمكن فحص الدم في البراز إذا كنت
مصابًا بفقر الدم أو إذا كان هناك اشتباه
في حدوث نزيف في األمعاء

المياه البيضاء

الستيرويدات يمكن أن تسبب إعتام
عدسة العين الحميد؛ هناك حاجة إلى
التقييم مع فحص العين السنوي

تجنب مضادات االلتهاب غير
الستيروئيدية (األسبرين ،اإليبوبروفين،
النابروكسين)
يمكن استخدام األدوية الموصوفة
ومضادات الحموضة إذا كنت تعاني من
األعراض
قد تحتاج إلى رؤية طبيب الجهاز
الهضمي ( )EGللتقييم والعالج
ضع في اعتبارك التحول من
ديفالزاكورت إلى بريدنيزون إذا تفاقم
إعتام عدسة العين التي تؤثر على الرؤية
(تبين أن ديفالزاكورت يتسم بمخاطرة
أكبر لتطور إعتام عدسة العين)
في حالة ظهور إعتام عدسة العين،
قد تكون هناك حاجة الستشارة
طبيب العيون
سيلزم عالج إعتام عدسة العين فقط إذا
كانت تتداخل مع الرؤية

دليل العائلة
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الجدول  .2اآلثار الجانبية للستيرويدات

اآلثار الجانبية للستيرويدات

معلومات أخرى

هشاشة العظام

أخبر أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت بأي كسور وألم في الظهر في
كل زيارة
يجب إجراء أشعة سينية على العمود
الفقري كل  2-1سنة لمراقبة كسور
االنضغاط الفقاري
 DEXAكل سنتين إلى ثالث سنوات
لمراقبة كثافة العظام
يجب فحص مستويات فيتامين د في الدم
سنويًا باستخدام تحليل ()25 OH Vit D
(ويفضل أن يكون في آخر فصل الشتاء
في المناطق ذات المناخ الموسمي)؛ وقد
يلزم استخدام مكمالت فيتامين د مع
فيتامين  D3إذا كانت المستويات منخفضة
يجب تقييم النظام الغذائي سنويًا للتأكد من
شرب/تناول كميات كافية من الكالسيوم

البِ ْيلَةٌ ال َميُو ْغلوبينِيَّة
(لون البول يشبه اللون
البني المائل لألحمر ألنه
يحتوي على نواتج
تحلل بروتينات العضالت.
يجب اختبار ذلك في مختبر
المستشفى).

أبلغ أخصائي أمراض االعصاب و
ً
العضالت إذا كان لون البول بنيًا مائال إلى
األحمر
يمكن فحص الميوغلوبين في البول
يجب فحص البول أيضًا بحثًا عن
العدوى

ناتش أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت
قد تكون هناك حاجة لمكمالت فيتامين د
اعتمادا على مستوى الفيتامين في الدم
تحقق من مستويات فيتامين د في الدم
( )25 OH Vit Dسنويًا ،وتناول
المكمالت حسب الحاجة.
تأكد من أن تناول الكالسيوم الغذائي
الخاص بك يلبي توصيات عمرك
قد تكون هناك حاجة إلى مكمالت
الكالسيوم إذا كان نظامك الغذائي ال
يشمل كميات كافية من الكالسيوم
يمكن أن تكون أنشطة تحمل الوزن
(الوقوف) مفيدة لصحة العظام
تناقش مع أخصائي أمراض االعصاب
و العضالت/أخصائي العالج الطبيعي
قبل البدء في برنامج تمرين/تحمل
الوزن

تجنب التمرينات القوية والتمارين
الغريبة،
مثل الركض على المنحدرات أو ألعاب
الترامبولين
من المهم تناول قدر جيد من السوائل
يجب الخضوع لفحوصات الكلى إذا
استمر ذلك

دليل العائلة

64 // 33

 .7معالجة الغدد الصماء
يمكن أن يتأثر عدد من الهرمونات سلبًا بالستيرويدات المستخدمة لعالج دوشين .وتشمل الهرمونات األكثر شيوعًا هرمون النمو (الذي
يؤثر على النمو ،مما يؤدي إلى قصر القامة) والتستوستيرون (هرمون الجنس الذكري ،مما يؤدي إلى تأخر البلوغ).
وقد يوصي أخصائي أمراض االعصاب و العضالت بزيارة طبيب الغدد الصماء عند األطفال (طبيب هرمونات) إذا كانت هناك أي
مخاوف بشأن النمو أو البلوغ أو قصور الغدة الكظرية.
النمو والبلوغ
قد يكون قصر القامة والبلوغ المتأخر محزنًا ويجب أن تشعر بالراحة عند مناقشة هذه المواضيع مع أخصائي أمراض االعصاب و
العضالت فقد يكون قصر القامة مؤشرًا على وجود مشكالت طبية أخرى ،وقد يؤدي نقص هرمون التستوستيرون إلى تدهور صحة
العظام ،لذا؛ من المهم أن يتابع فريق أمراض االعصاب و العضالت نموك وتطور البلوغ عن كثب (الشكل .)5
معالجة هرمون النمو
• قد يوصف لك هرمون النمو لقصر القامة إذا تبين أنك تعاني من نقص هرمون النمو
• ال يوجد دليل أو منشورات تقيّم سالمة هرمون النمو أو فعاليته لدى المصابين بمرض دوشين وليس لديهم نقص في هرمون النمو
• قد تكون هناك مخاطر محتملة مرتبطة باستخدام هرمون النمو ،بما في ذلك الصداع وفرط الضغط داخل القحف مجهول
السبب (ارتفاع الضغط في المخ والعينين) ،وانزالق رأس عظمة الفخذ (اضطراب الورك الذي يمكن أن يسبب األلم وقد
يحتاج إلى عملية جراحية لإلصالح) ،وتفاقم الجنف (اعوجاج العمود الفقري) ،وزيادة خطر اإلصابة بمرض السكري
• قبل تحديد ما إذا كنت ستستخدم هرمون النمو أم ال ،يجب على أخصائي الغدد الصماء مناقشة المخاطر والفوائد المحتملة للعالج
عالج التستوستيرون
• التستوستيرون مهم لصحة العظام ،وكذلك للتطور النفسي االجتماعي/العاطفي
• يجب أن يبدأ عالج التستوستيرون بجرعات منخفضة ويزيد ببطء محاكاة البلوغ الطبيعي
• يأتي التستوستيرون في أشكال متعددة ،بما في ذلك الحقن العضلية ،والمواد الهالمية ،والرقع
• يجب أن يناقش أخصائي الغدد الصماء االستجابة المتوقعة للعالج قبل بدء التستوستيرون ،والذي من المحتمل أن يشمل :تطور
رائحة الجسم وشعر الوجه وحب الشباب والطفرة وإغالق صفائح النمو وزيادة الشبق (االهتمام بالجنس)
• تشمل اآلثار الجانبية المحتملة :العدوى في موقع الحقن ،ورد الفعل التحسسي ،وتقلب المزاج ،وزيادة عدد خاليا الدم الحمراء
• ستحتاج إلى سحب دمك بانتظام في أثناء تناول التستوستيرون من أجل مراقبة استجابة جسمك للعالج
األزمة الكظرية
تنتج الغدد الكظرية ،المستقرة على الكليتين ،هرمونًا (الكورتيزول) الذي يساعد جسمك على التعامل مع اإلجهاد (أي المرض الشديد
أو اإلصابة) .عندما تتناول الستيرويدات ،تتوقف الغدد الكظرية عن إنتاج الكورتيزول ("قصور الغدة الكظرية") .بمجرد توقف
الستيرويدات ،قد يستغرق األمر أسابيع أو أشهرًا حتى يبدأ الجسم في إنتاج الكورتيزول مرة أخرى .فبدون الكورتيزول ،ال يستطيع
الجسم التعامل مع اإلجهاد ،مما يؤدي إلى أزمة الغدة الكظرية التي قد تهدد الحياة.

دليل العائلة
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إن أزمة وقصور الغدة الكظرية من المضاعفات التي تهدد الحياة بسبب استخدام الستيرويدات على المدى الطويل (انظر الشكل .)5
من المهم أن تعرف أنك قد تكون عرضة لخطر اإلصابة بأزمة الغدة الكظرية إذا تم إيقاف الستيرويدات فجأة أو إذا تم تفويت جرعات
بسبب المرض أو ألسباب أخرى ألكثر من  24ساعة .يجب أن يكون لدى جميع المرضى الذين يتناولون الستيرويدات اليومية المزمنة
خطة تحدد ما يجب فعله في حالة الجرعات الفائتة أو في أوقات المرض الخطير أو الصدمة الشديدة ،عند الحاجة إلى جرعات إضافية
أو "جرعات إجهاد" من الستيرويدات .يتم تضمين معلومات حول منع قصور الغدة الكظرية والتعرف عليه وإدارته ،وكذلك وقت
وكيفية استخدام جرعات اإلجهاد من الستيرويدات ،في بروتوكول  ،PJ Nicholoff Steroid Protocolوالذي يمكن العثور عليه في
الموقع التاليwww.parentprojectmd.org/pj. :
أعراض أزمة الغدة الكظرية
يجب أن تتلقى معلومات حول عالمات وأعراض أزمة الغدة الكظرية:
• التعب الشديد
• الصداع
• القيئ/الغثيان
• انخفاض سكر الدم
• انخفاض ضغط الدم
• فقدان الوعي

الشكل  5تقييم النمو والبلوغ في أثناء تناول الكورتيكوستيرويدات وإدارته

دليل العائلة
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إدارة صحة العظام (نخر العظام) (الشكل )6
تعد صحة العظام مهمة في كل من المرحلتين (القدرة علي الحركة وعدم القدرة علي الحركة) لمرض دوشين .يعاني األشخاص المصابين
بمرض دوشين من جميع األعمار من عظام ضعيفة ،خاصة إذا كانوا يتناولون الستيرويدات .وتتسبب الستيرويدات في انخفاض كثافة
المعادن في العظام مما يزيد من خطر اإلصابة بالكسور (كسر العظام) مقارنة مع عامة السكان .كما يمثل ضعف العضالت وانخفاض
القدرة على الحركة أيضا عوامل خطر لضعف العظام.
يعد امتصاص األشعة السينية للطاقة المزدوج ( )DEXAاختبارًا غير غازي يقيس كثافة المعادن في العظام بالعظام الطويلة (عادةً الساق أو
الذراع) .العظام األرق أقل صحة وأكثر عرضة للكسور .ومن المهم قياس كثافة المعادن في عظامك لمراقبة صحة العظام بشكل عام.
ويوصى بإجراء مسح ضوئي  DEXAكل سنتين إلى  3سنوات على األقل.
األشخاص المصابون بمرض دوشين ،وخاصة أولئك الذين يتناولون الستيرويدات ،معرضون لخطر كسور االنضغاط الفقري .تحدث
كسور االنضغاط الفقري عندما تصاب الفقرات (عظام العمود الفقري) بكسور صغيرة ،مما يؤدي إلى تشوهها واالنهيار على بعضها
البعض .هذه الكسور ،واالنهيار الفقري الناتج ،يمكن أن تسبب األلم.
ويمكن رؤية كسور االنضغاط الفقري في األشعة السينية لمنظر جانبي من العمود الفقري ،حتى بدون ألم الظهر.
ويمكن معالجة الكسور الفقارية باستخدام البايوفوسفونيت ،وال سيما عند وجود
ألم .يُنصح بإجراء أشعة سينية جانبية للعمود الفقري كل سنة إلى سنتين أو أكثر إذا كنت تعاني من آالم الظهر.

دليل العائلة
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تتعرض العظام للكسر باستمرار ،ويعاد امتصاصها في مجرى الدم ،ويعاد بناؤها .لكن الستيرويدات تبطئ مرحلة إعادة البناء في نمو
العظام .البايوفوسفونيت هي أدوية ترتبط بسطح العظام ،مما يؤدي إلى إبطاء عملية االنهيار وإعادة االمتصاص ،وهو ما يساعد على بناء
العظام بشكل أكثر فعالية .تحافظ هذه العملية على ثخانة العظام ونأمل أن تكون أكثر صحة وأقل عرضة للكسر.
يمكن مناقشة استخدام البايوفوسفونيت إذا كانت هناك عالمات على انخفاض كثافة العظام ،وكسور العظام الطويلة التي تحدث دون
صدمة كبيرة ،و/أو كسور االنضغاط الفقاري (انظر الشكل .)6

التقييم والتعليم
التقييم والتعليم بواسطة معالج مهني أو فيزيائي
• يقلل من مخاطر السقوط في جميع البيئات ،مع االخذ في االعتبارنوعية اسطح المشي والتضاريس والعقبات.
• توفير التدريب للمرضى واألسر على سالمة الكراسي المتحركة و رفع الوعي بأن السقوط من على
الكرسي المتحرك سبب شائع لإلصابة.
• توفير التدريب للعائالت على رفع آمن والنقل من الكرسي المتحرك وإليه واألسطح المختلفة في جميع
البيئات.

اعتبارات شائعة أو تعديالت محتملة
سالمة بيئة المنزل
• إزالة العقبات مثل السجاد واأللعاب واألسالك
والركام.

تجنب السقوط من على الكرسي المتحرك أو جهاز التنقل
• استخدام حزام المقعد دائ ًما.
• استخدام مضادات القالبات على الكراسي المتحركة.

النقل اآلمن من الكرسي المتحرك و إليه
• ضع في اعتبارك أن المعدات التكيفية وأنظمة رفع
المريض لالستخدام المبكر في جميع البيئات
لتوفير دعم آمن وتقليل خطر السقوط أو اإلصابة
في أثناء النقل أو دخول الحمام أو االغتسال.

السالمة على األسطح غير المستوية أو المنزلقة
• االنتباه بشكل خاص عندما تكون في الهواء
الطلق بسبب األسطح غير المستوية.
• ارتداء أحذية السباحة للحماية من السقوط عند
المشي على األسطح الزلقة حول المياه.
• استخدم قوائم غير قابلة لالنزالق على أجهزة
تقويم الكاحل في الليل لتقليل مخاطر السقوط
عند المشي من الحمام وإليه.

التعديالت المنزلية المحتملة
• السجادات غير المنزلقة في الحمام أو حوض االستحمام
• حواجز اإلمساك للحمام أو حوض االستحمام
• كرسي الحمام أو غيره من المعدات التكيفية لالغتسال
• الدواسات غير المنزلقة في الدرجات الخشبية غير المغطاة
• قضبان يد على جانبي الساللم

الشكل  62اعتبارات السالمة ومنع السقوط
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العالج التقويمي (الشكل )7
األهداف الرئيسية لرعاية العظام هي الحفاظ على المشي و/أو وظيفة الحركة ألطول فترة ممكنة ،وتقليل تقلصات المفاصل.
وستساعدك القدرة على المشي أو الوقوف على الحفاظ على العمود الفقري المستقيم وتساعد على تعزيز صحة العظام.
االنقباضات
نظرًا ألن العضالت تصبح أضعف وتجد أن تحريك مفاصلك أكثر صعوبة ،فإن المفاصل معرضة لخطر االنغالق في وضعية
واحدة تُعرف بالتقلص .وقد يساعد اتباع الوضعية الصحيحة على منع االنقباضات في الظهر والقدم والكاحلين في أثناء السير.
وأثناء الجلوس ،من المهم أن تتأكد من أن وضعك في حالة جيدة ،مع تحمل الوزن على جانبي الجسم.
يجب أن تكون قدماك وأرجلك في محاذاة مناسبة ،مع وضع جيد ودعم مناسب .يعد نظام الجلوس المناسب على كرسيك المتحرك،
والذي يوفر الدعم للتماثل في العمود الفقري والحوض وتمديد العمود الفقري ،أمرًا بالغ األهمية.
وقد تتوفر خيارات جراحية تساعد على المحافظة على محاذاة القدمين والساقين إذا كان ذلك مالئ ًما لك.
الجنف (اعوجاج العمود الفقري)
األشخاص المصابون بمرض دوشين وال يعالجون بالكورتيكوستيرويدات لديهم فرصة بنسبة  90في المائة لتطوير الجنف
التدريجي (اعوجاج جانبي للعمود الفقري قد يزداد سو ًءا بمرور الوقت) .ولقد ثبت أن العالج اليومي بالستيرويدات يقلل من خطر
اإلصابة بالجنف (اعوجاج العمود الفقري) ،أو يؤخر ظهوره بشكل كبير .إن االهتمام بوضعيتك وموضعك أمر بالغ األهمية لمنع
الجنف (اعوجاج العمود الفقري) .لذا ،يعد التقييم المستمر للعمود الفقري طوال حياتك أمرًا ضروريًا.
كسور العظام الطويلة
ُ
يمكن أن يمثل كسر الساق تهديدًا كبيرًا الستمرار القدرة على المشي .إذا تعرضت لكسر في الساق ،أو كسرت ساقك ،فاسأل عما إذا
كان يجب النظر في الجراحة .غالبًا ما يسمح التصحيح الجراحي لألشخاص المصابين بمرض دوشين بالعودة إلى أقدامهم في أسرع
وقت ممكن .إذا كنت تعاني من كسر ،فتأكد من إخطار فريق امراض االعصاب و العضالت قبل اتخاذ أي قرارات عالجية.
سيساعدك فريق امراض االعصاب و العضالت على توجيه العناية بالكسور وكذلك عالج ما بعد الكسر.
تعد متالزمة االنصمام الدهني ( )FESخطرًا في مرض دوشين وتمثل حالة طبية طارئة.يحدث االنصمام الدهني بسبب إطالق قطعة
صغيرة من الدهون في مجرى الدم بعد كسر العظم أو ارتطامه بشكل كبير .قد تنتقل هذه القطعة من الدهون (التي تسمى
"االنصمام") عبر الدم إلى الرئتين ،وتمنع الجسم من الحصول على كمية كافية من األوكسجين.
قد تشمل أعراض االنصمام الدهني االرتباك ،التشويش والتوهان" ،ان تتصرف على غير طبيعتك" وسرعة التنفس وارتفاع معدل
ضربات القلب و/أو قصر النفس.
ي من عالمات متالزمة االنصمام الدهني ،فاذهب إلى تسم الطوارئ بأسرع
إذا عانيت من تورم و/أو سقوط و/أو كسر وظهرت أ ٌّ
ما يمكن .أخبر فريق الطوارئ بشكوكك في اإلصابة باالنصمام الدهني .فهذه حالة طبية طارئة.
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الشكل  72تقييم العمود الفقري والمفاصل وعالجها
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 .11إدارة إعادة التأهيل
العالج الطبيعي والمهني والعالج بالكالم
يحتاج األشخاص المصابون بمرض دوشين إلى الوصول إلى أنواع مختلفة من إدارة إعادة التأهيل طوال حياتهم .يمكن أن يشمل فريق
إعادة التأهيل األطباء والمعالجين الفيزيائيين ( )MAوالمعالجين المهنيين ( )FAوأخصائيي أمراض الكالم واللغة ( )SLMوأطباء العظام
وتقويم العظام ومقدمي المعدات الطبية الثابتين .يجب أن يفكر فريق إعادة التأهيل في أهدافك وأسلوب حياتك من أجل تزويدك برعاية
وقائية متسقة ،وتقليل تأثيرمرض دوشين على حياتك وأنشطتك ،وتحسين نوعية الحياة.
ويمكن توفير إعادة التأهيل في العيادات الخارجية والمدارس ،ويجب أن تستمرعليه طوال حياتك.
ويجب تقييمك من قبل أخصائي إعادة تأهيل كل  4إلى  6أشهر على األقل.
نطاق الحركة والتمرين والتمدد (الشكل )8
• هناك العديد من العوامل في مرض دوشين تساهم في ميل المفاصل إلى الضيق ،أو "االنقباض" ،بما في ذلك :ان تصبح
العضالت أقل مرونة بسبب االستخدام المحدود وخروج العضالت المحيطة بالمفصل عن التوازن (واحدة أقوى من األخرى)
• يساعد الحفاظ على مدى جيد من الحركة والتماثل في المفاصل المختلفة على الحفاظ على أفضل وظيفة ممكنة ،ويمنع تطور
االنقباضات ،ويمنع مشكالت الضغط مع الجلد
• يوصى بالتمارين الرياضية أو النشاط الرياضي؛ وتعد السباحة مثاالً رائعًا على التمرين اآلمن.
وهناك بعض التمارين (مثل االرتداد على الترامبولين أو حصان الوثب) التي قد تضر بالعضالت .ومن ثم ،يجب مراقبة جميع
التمارين وتوجيهها بواسطة المعالج الفيزيائي أو المعالج الطبيعي
• ستتم مراقبة عملية التمدد بواسطة المعالج الطبيعي ولكن يجب أن تصبح جز ًءا من روتينك اليومي
• الهدف من التمدد والتقوية ،من وقت التشخيص فصاعدًا ،هو الحفاظ على الوظيفة والمرونة والحفاظ على الشعور بالراحة
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المجموعة  :2تقييمات إعادة التأهيل والتدخالت في جميع مراحل المرض للمرضى الذين يعانون من الضمور العضلي دوشين
التقييم
تقييم إعادة التأهيل متعدد التخصصات كل  6أشهر أو بمعدل
تكرار أكبر إذا كانت هناك مخاوف ،أو تغير في الوضع ،أو وجود
احتياجات محددة (الملحق)
التدخل
العالج المباشر
عالج مباشر ينفذه المعالجون الفيزيائيون والمعالجون المهنيون
وأخصائيو النطق واللغة مصمم خصيصا لتلبية االحتياجات
الفردية ،مرحلة المرض ،واالستجابة للعالج والتحمل ،المقدمة
طوال عمر المريض
الوقاية من االنقباض والتشوه
-

-

التمرين والنشاط
التمرين المتدرج أو النشاط الهوائي أو ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام (مثل السباحة وركوب الدراجات) مع المساعدة حسب
الحاجة ،وتجنب التمارين الغريبة والتمارين عالية المقاومة،
والمراقبة لتجنب اإلفراط في اإلجهاد ،واحترام الحاجة إلى الراحة
والحفاظ على الطاقة ،وتوخي الحذر فيما يتعلق بكفاءة التمارين
القلبية التنفسية المنخفضة المحتملة وكذلك خطر تلف العضالت
حتى عندما تعمل بشكل جيد سريريًا
السقوط والوتاية من الكسور وإدارتها
 تقليل مخاطر السقوط إلى أدنى حد في جميع البيئات دعم العالج الطبيعي لجراحة العظام في فريق سريعاإلدارة لكسور العظام الطويلة وتوفير إعادة التأهيل
المرتبطة بها للحفاظ على المشي و/أو قدرات الوقوف
المدعومة
إدارة التعلم ،واالنتباه ،واختالفات المعالجة الحسية
اإلدارة بالتعاون مع الفريق حسب االهتمامات والتقييم

التمدد المنزلي الوقائي اليومي من  4إلى  6مرات في
األسبوع؛ تمدد بانتظام في الكاحلين والركبتين والوركين؛
تمديد المعصمين واليدين والعنق في وقت الحق إذا أشار
التقييم إلى ذلك
التقنية المساعدة والمعدات التكيفية
تمديد الهياكل المعروفة بأنها معرضة لخطر االنقباض
التخطيط والتعليم من خالل التقييم ووصف األدوية والتدريب،
والتشوه وتلك التي حددها التقييم
وتأييد التمويل
التدخل العظمي ،التجبير ،والصب والتموضع والمعدات:
 أجهزة تقويم الكاحل والقدم للتمدد في الليل  -قد تكونالمشاركة
أكثر تحمالً عند البدء بشكل وقائي في مرحلة الشباب
المشاركة في جميع جوانب الحياة المدعومة في جميع المراحل
 أجهزة تقويم الكاحل والقدم للتمدد أو التموضع في أثناءالنهار في مراحل عدم الحركة
 جبائر المعصم للتمدد وباسطات/مثنيات إلصبع الرسغ  -الوتاية من األلم وإدارتهالوقاية من األلم واإلدارة الشاملة ،حسب الحاجة ،طوال الحياة
عادةً في مراحل عدم الحركة
 الصب التسلسلي  -في مراحل الحركة أو عدم الحركة = MOFAمقومات الكاحل والقدم.
 أجهزة الوقوف السلبية/المزودة بمحركات  -عندمايصبح من الصعب الوقوف في محاذاة جيدة ،إذا لم تكن  =CMOFAمقومات الركبة والكاحل والقدم.
تشمل المناطق المعرضة عادةً لخطر الكسر والتشوه :العضالت
االنقباضات شديدة للغاية لمنع تحديد الموضع أو
القابضة الوركية واألشرطة الحرقوفية الظنبوبية وأوتار الركبة
التحمل
والعضالت القابضة ألخمص القدم والرباط األخمصيي
 أدوات  CMOFذات مفاصل الركبة المغلقة  -خياروالعضالت القابضة للمرفق والعضلة الكابة للساعد والعضالت
القدرة
للمراحل األخيرة من القدرة على الحركة وعدم
القابضة لالصبع والرسغ الطويلة والباسطات والخَراطينِيَّات
على الحركة
والباسطات العنقية واالنقباض المفصلي المعزول بالورك وثني
واآللية
اليدوية
المتحركة
الكراسي
في
مخصصة
 جلسةللركبة والثني األخمصي وتقوس مؤخر القدم ومقدم القدم وانثناء
ودعامات
للورك،
وموجهات
ثابت،
وظهر
ثابت،
(مقعد
المرفق وانثناء الكوع ومفاصل اإلصبع وتشوه العمود الفقري
جذع جانبية ،ومقربات ،ومسند للرأس)
وجدار الصدر بما في ذلك الجنف (اعوجاج العمود الفقري)
اآللية
المتحركة
 مكونات التموضع اآللية بالكراسيوالحدب المفرط أو االعوجاج وانخفاض حركة جدار الصدر.
(إمالة ،استناد ،مساند قدم مرفوعة ،دعامة وقوف،
ومقعد يمكن ضبط ارتفاعه)

الشكل 81
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الكراسي المتحركة ،والمقعد وغيرها من األجهزة التكيفية (الشكل )9
• أثناء المشي ،يمكن استخدام سكوتر أو عربة أطفال أو كرسي متحرك للمسافات الطويلة للحفاظ على قوتك
• عندما تبدأ في استخدام كرسي متحرك لفترات أطول ،من المهم أن تستخدم كرسيًا يحافظ على وضعيتك في محاذاة مناسبة
ويوفر دع ًما جيدًا لجميع أجزاء جسمك
• مع زيادة صعوبة السير ،يوصى بتوفير كرسي متحرك كهربائي عاجالً وليس آجالً.
إضافةً إلى ذلك ،يوصى باستخدام أحد أجهزة الوقوف الكهربائية إذا كانت متاحة
• سيساعدك المعالجون الفيزيائيون والمهنيون في التوصية باألجهزة المساعدة للمساعدة في الحفاظ على استقاللك
وتعزيز السالمة
• من األفضل التفكير مسبقًا في نوع المعدات التي ستستمر في دعم استقاللك ومشاركتك في األنشطة التي تستمتع بها
والتخطيط وفقًا لذلك

المربع  4إدارة األلم
من المهم أن تخبر أخصائي امراض االعصاب و العضالت الخاص بك ما إذا كان األلم يمثل مشكلة بحيث يمكن عالجه بشكل صحيح.
ويجب استعراض ذلك في كل زيارة لعالج االعصاب و العضالت .لسوء الحظ ،ال يُعرف عن األلم في مرض دوشين حاليا سوى القليل .ويجب
إجراء مزيد من البحث .فإذا كنت تشعر باأللم ،يجب عليك التحدث مع أخصائي امراض االعصاب و العضالت وتوضح له أن هذا يمثل مشكلة
لك.
• إلدارة األلم بفاعلية ،من المهم تحديد سبب وجود األلم حتى يتمكن فريق امراض االعصاب و العضالت من توفير التدخالت
المناسبة.
• قد ينجم األلم عن مشكالت في الوضعية وصعوبة في الشعور بالراحة .وقد تشمل التدخالت أجهزة تقويم العظام المناسبة والفردية
(الحاصرات) ،والمقعد ،والفراش ،والتنقل ،وكذلك أساليب العالج الدوائي القياسية (مثل مرخيات العضالت واألدوية المضادة
لاللتهابات) .يجب مراعاة التفاعالت مع األدوية األخرى (مثل الستيرويدات واألدوية المضادة لاللتهابات غير المنشطة [مضادات
االلتهاب غير الستيروئيدية]) واآلثار الجانبية المرتبطة بها ،وخاصة تلك التي قد تؤثر على وظيفة القلب أو الجهاز التنفسي.
• نادراً ما يُشار إلى التدخل الجراحي العظمي لأللم الذي ال يمكن إدارته بأي طريقة أخرى.
وقد تكون آالم الظهر ،وخاصة عند األشخاص الذين يستخدمون الستيرويدات  ،عالمة على كسور االنضغاط الفقاري ،والتي تستجيب
جيدًا للعالج بالبايوفوسفونيت.
• يجب توخي الحذر الشديد عند استخدام دواء األلم المخدر ،خاصة إذا كان هناك خلل وظيفي رئوي.
ويمكن أن تسبب المخدرات المزيد من التنفس الضحل أو قد تتسبب في توقف التنفس.

• قد تحتاج إلى تعديالت إضافية للمساعدة في صعود الساللم والنقل وتناول الطعام والشراب والنوم على السرير ودخول
المرحاض واالستحمام.
• يمكن لألجهزة البسيطة مثل صواني الخصر المرتفعة والقش التكيفي تحسين األداء الوظيفي.
• قد تكون التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والبلوتوث وأدوات التحكم في البيئة تحت الحمراء مفيدة.
ويمكن أن تساعد تقنيات الكمبيوتر المساعدة المتقدمة ،مثل أجهزة  AS Ptللتحكم اآللي بالمنزل وأجهزة التحدث Dragon
 ،Naturally Speakingوأجهزة التعرف على الصوت مثل  Google Homeو ،Amazon Echoفي التحكم في بيئتك والمساعدة

في المهام اليومية.
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من المهم جدًا أن تفعل كل شيء ،داخل منزلك وخارجه ،لتبقى آمنًا.
فيما يلي بعض االقتراحات لمساعدتك على تجنب الحوادث وكسور العظام المحتملة.

التقييم والتعليم
التقييم والتعليم بواسطة معالج مهني أو فيزيائي
 يقلل من مخاطر السقوط في جميع البيئات ،مع االخذ في االعتبارنوعية اسطح المشي والتضاريس والعقبات. توفير التدريب للمرضى واألسر على سالمة الكراسي المتحركة؛ رفع الوعي بأن السقوط من على الكرسيالمتحرك سبب شائع لإلصابة.
 -توفير التدريب للعائالت على رفع آمن والنقل من الكرسي المتحرك وإليه واألسطح المختلفة في جميع البيئات.

اعتبارات شائعة أو تعديالت محتملة
سالمة بيئة المنزل
 إزالة العقبات مثل السجادات واأللعابواألسالك ،والركام.

تجنب السقوط من على الكرسي المتحرك أو جهاز
التنقل
 استخدام حزام المقعد دائ ًما. -استخدام مضادات القالبات على الكراسي المتحركة

السالمة على األسطح غير المستوية أو المنزلقة
 االنتباه بشكل خاص عندما تكون في الهواء الطلقبسبب األسطح غير المستوية
 ارتداء أحذية السباحة للحماية من السقوط عندالمشي على األسطح الزلقة حول المياه
 استخدم قوائم غير قابلة لالنزالق على أجهزة تقويمالكاحل في الليل لتقليل مخاطر السقوط عند المشي
من الحمام وإليه

النقل اآلمن من وإلى الكرسي المتحرك
 ضع في اعتبارك أن المعدات التكيفية وأنظمة رفعالمريض لالستخدام المبكر في جميع البيئات لتوفير
دعم آمن وتقليل خطر السقوط أو اإلصابة في أثناء
النقل ودخول الحمام أو االستحمام

التعديالت المنزلية المحتملة
 السجادات غير المنزلقة في الحمام أو حوض االستحمام حواجز اإلمساك للحمام أو حوض االستحمام كرسي الحمام أو غيره من المعدات التكيفية لالغتسال الدواسات غير المنزلقة في الدرجات الخشبية غير المغطاة -قضبان يد على جانبي الساللم

الشكل  92اإلشراف على فريق إعادة التأهيل وإدارته
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المعالجة الرئوية

ال يعاني األشخاص المصابون بمرض دوشين عادة من صعوبة في التنفس أو السعال في أثناء استمرارهم في السير .ومع تقدمك في
السن وضعف عضالت السعال ،قد تكون عرضة لخطر اإلصابة بعدوى الصدر بسبب السعال غير الفعال .وفي وقت الحق ،قد تضعف
العضالت التي تدعم التنفس أيضًا ،وقد تتعرض لمشكالت في التنفس أثناء النوم.
ومن المهم أن تخبر فريق امراض االعصاب و العضالت ما إذا كنت تعاني من الصداع أو التعب الصباحي ،حيث قد تكون هذه
عالمات على التنفس بصورة ضحلة للغاية أثناء النوم وتشير إلى الحاجة إلى دراسة النوم.
في حالة ضعف سعالك ،فمن المهم للغاية استخدام األجهزة لجعل السعال أكثر فعالية ،خاصة إذا كنت مريضًا.
تقوم دراسة النوم بتقييم مدى جودة التنفس أثناء النوم.
إذا ثبت أن مستويات األكسجين لديك منخفضة جدًا أثناء النوم ،فستحتاج إلى استخدام ضغط مجرى الهواء اإليجابي ثنائي
المستوى Bipapللمساعدة في تحسين التنفس أثناء النوم .وكلما تقدمت في العمر ،قد تجد أنك قد تحتاج إلى مساعدة في التنفس أثناء
النهار أيضًا.
من الضروري اتباع نهج مخطط واستباقي للرعاية التنفسية ويجب أن يستند إلى المراقبة الدقيقة والوقاية من المشكالت والتدخل المبكر
عند اللزوم.
يجب أن يضم فريقك الرئوي طبيبًا (أخصائي أمراض الرئة) وأخصائيًا في الجهاز التنفسي لديهم خبرة في تقييم التنفس لدى األشخاص
المصابين بمرض دوشين.
وتتضمن أهداف العالج الخاصة بهم عادةً تنفيذ تقنيات توسع الرئتين وتحافظ على مرونة عضالت جدار الصدر (توظيف حجم الرئة)،
وتساعد بشكل يدوي وآلي في السعال من أجل توسيع مجرى الهواء بشكل فعال ،وتوفر دع ًما ليليا أو غازيًا أثناء الليل والنهار.

اإلشراف والوتاية (الشكل )10
• يجب أن تبدأ في رؤية أخصائي أمراض الرئة عند التشخيص وتبدأ اختبار وظائف الرئة في أقرب وقت ممكن بعد التشخيص.
يجب أن يشمل االختبار قياس القدرة الحيوية القسرية (أو " "OVKأكبر نفس يمكن للشخص أن يتنفسه بالكامل وبقوة) .إن بدء هذه
االختبارات في وقت مبكر سيسمح لألطفال بالتعرف على المعدات والفريق ولتقييم وظيفة الجهاز التنفسي األساسية
• عندما تعجز عن السير دون دعم ،يجب أن يحدث تقييم رئوي مجدول كل ستة أشهر على األقل .يجب أن يشمل التقييم اختبار
وظيفة الرئة مع قياسات القدرة الحيوية القسرية ،والحد األقصى التنفسي ( - PGMمدى قوة الشهيق) ومستويات ضغط الزفير
( - PXMمدى قوة الزفير) ،وأعلى تدفق للسعال ( - PCFقوة السعال) .سيقوم فريق الرعاية الرئوية بذلك بمرور الوقت
• باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يشمل التقييم مقياس تأكسج النبض ( - SOF2يقيس األكسجين في دمك أثناء استيقاظك)،
وعند االقتضاء ،يقيس مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم في تنفس نهاية المدة أو عبر الجلد ( MSaKF2 /
 - )Ma KF2يقيس مستويات ثاني أكسيد الكربون في دمك وأنت مستيقظ)
• قد تكون هناك حاجة لدراسة النوم إذا كانت هناك مؤشرات على النوم المضطرب ،أو الصداع الصباحي ،أو التعب الشديد أثناء
النهار .وتقيّم هذه الدراسة التنفس وتقيس مستويات األكسجين ومستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم وأنت نائم
• سيساعد التطعيم ضد المكورات الرئوية (لمنع االلتهاب الرئوي) واللقاحات السنوية ضد اإلنفلونزا (لقاحات اإلنفلونزا؛ تجنب
بخاخ األنف لإلنفلونزا الفيروسية الحية ) على منع نوبات اإلنفلونزا الحادة وااللتهاب الرئوي
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اتصل بأخصائي امراض االعصاب و العضالت أو أخصائي الرئة إذا كنت:
• تعاني من مرض طويل مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي الطفيفة
• أكثر تعبا من المعتاد أو تشعر بالنعاس من دون سبب خالل النهار
• تعاني من قصر في النفس ،ويبدو أنك ال تستطيع أن تتنفس أو تواجه صعوبة في إنهاء الجمل
• تعاني من نوبات صداع أغلبها في الصباح أو طول الوقت
• تواجه صعوبة في النوم ،أو االستيقاظ كثيرًا ،أو صعوبة في االستيقاظ ،أو وجود كوابيس
• تستيقظ محاوالً التقاط أنفاسك أو الشعور بخفقان قلبك
• تواجه مشكلة في التركيز أثناء النهار في المنزل أو في المدرسة

الشكل  210اإلشراف على فريق الرعاية الرئوية وتقييمه وإدارته
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التدخالت (الشكل )10
هناك طرق لمساعدة عمل الرئتين بأتصى تدرة لمدة طويلة.
• قد يكون من المفيد استخدام طرق لزيادة كمية الهواء التي يمكن أن تدخل الرئتين عن طريق مد عضالت التنفس من خالل التنفس
العميق ("توظيف حجم الرئة" ،أو تضخم الرئة ،أو تقنيات تكديس التنفس)
• إذا أصبح السعال ضعيفًا ،فستساعد تقنيات السعال اليدوية أو المساعدة ميكانيكيًا ("مساعدة السعال") على إخالء مجرى الهواء
وإبقاء المخاط والجراثيم خارج الرئتين .يقلل ذلك من مخاطر التهاب الرئة
• مع مرور الوقت ،ستكون هناك حاجة إلى الدعم مبدئيًا للتنفس بين عشية وضحاها (التهوية الليليّة غير الغازية عبر ضغط مجرى
الهواء ثنائي المستوى ،أو  (Bipapثم في وقت الحق خالل النهار (التهوية النهارية المساعدة غير الغازية) تبعا لالعراض التي يتم
مالحظتها.
• قد تكون هناك صعوبة في التعود على االنتقال إلى التهوية المساعدة .هناك العديد من األنواع المختلفة من "األدوات البينية"
(األقنعة واألبواق) التي يمكنك استخدامها .من المهم أن تجد األداة البينية المناسبة لك .يمكن لفريقك الرئوي تقديم أنواع مختلفة من
األدوات البينية حتى يعثروا على النوع األكثر راحة لك
• يمكن أيضًا مساعدة التهوية عن طريق أنبوب يتم وضعه جراحيًا في القصبة الهوائية عند قاعدة الحلق ("أنبوب القصبة الهوائية")
وفقًا للممارسة المحلية .وهذا يسمى دعم جهاز التنفس غير الغازي .ال توجد توجيهات بخصوص وقت الحاجة إلى فغر الرغاني
غالبًا ما يكون قرارًا شخصيًا بينك وبين أخصائي أمراض الرئة
• يمكن أن تساعد التدخالت المذكورة أعاله في الحفاظ على التنفس بسهولة أكبر وتجنب األمراض التنفسية الحادة
• من الضروري مواكبة جدول التطعيم الخاص بك ،بما في ذلك لقاح المكورات الرئوية واإلنفلونزا السنوي.
يجب على األشخاص الذين يعيشون مع مرض دوشين اختيار حقن اإلنفلونزا دائ ًما ،بدالً من رذاذ األنف الفيروسي الحي
• يجب توجيه اهتمام خاص بالتنفس في وقت قريب من الجراحة المخططة (انظر القسم )15
• إذا كنت مصابًا بعدوى في الجهاز التنفسي ،فاطلب استخدام المضادات الحيوية باإلضافة إلى استخدام السعال المساعد يدويًا أو
ميكانيكيًا
• تو َخ الحذر دائ ًما إذا كان األكسجين اإلضافي ضروريًا؛ تأكد من معرفة الكادر الطبي باستخدام تهوية ضغط مجرى الهواء
اإليجابي ثنائية المستوى غير الغازية في نفس الوقت ومراقبة مستويات ثاني أكسيد الكربون لديك عن كثب
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 .12المعالجة القلبية (الشكل )11
القلب عبارة عن عضلة ،ويتأثر أيضًا بمرض دوشين .ويطلق على مرض عضلة القلب "اعتالل عضلة القلب".في مرض دوشين،
يحدث اعتالل عضلة القلب نتيجة لنقص الديستروفين في عضلة القلب .يسبب اعتالل عضلة القلب انخفاض وظيفة القلب ،أو فشل القلب
بمرور الوقت .هناك العديد من مستويات قصور القلب ،ويمكن للناس التعايش مع قصور القلب علي مدار سنوات عديدة باستخدام
األدوية والزيارات المنتظمة ألخصائي القلب (طبيب القلب) .الهدف من المعالجة القلبية في مرض دوشين هو الكشف المبكر عن
التغيرات في عضلة القلب وعالجها .ولسوء الحظ ،قد تكون مشكالت القلب هادئة وقد ال تالحظ األعراض .لهذا السبب ،من المهم للغاية
إشراك طبيب القلب كعضو في فريق الرعاية الخاص بك من وقت التشخيص.
اإلشراف
• يجب أن ترجع إلى أخصائي أمراض القلب مرة واحدة على األقل كل عام من وقت التشخيص ،أو بشكل متكرر أكثر إذا أوصيت
بذلك
• يجب أن يتضمن تقييم وظيفة القلب (رسم قلب  - XKEيقيم النبضات الكهربائية للقلب ويقيس معدل ضربات القلب) ويظهر مخطط
صدى القلب ("الصدى" صورًا لهيكل القلب ووظيفته) أو تصوير القلب بالرنين المغناطيسي (يعطي صورًا دقيقة عن بنية القلب
ووظائفه ،ويظهر ما إذا كان هناك تليف أو تندب في عضلة القلب)
• تحتاج حامالت مرض دوشين من النساء إلى فحص قلوبهن كل  3إلى  5سنوات إذا كانت قلوبهن طبيعية (في أغلب األحيان
إذا أوصيت بذلك) حيث يمكنهن أيضًا أن يعانين من نفس النوع من مشاكل القلب التي يعاني منها األشخاص المصابون
بمرض دوشين
العالج
• يجب أن تبدأ األدوية القلبية بأول عالمة على التليف القلبي (تشكل أنسجة متندبة في عضلة القلب ،تظهر بصورة الرنين
المغناطيسي) ،أو تقلص وظائف القلب (كما يتضح في التصوير بالرنين المغناطيسي أو مخطط صدى القلب) ،أو حتى سن
العاشرة ،حتى إذا كانت جميع اختباراتك طبيعية ألن هذا سيساعد على حماية قلبك
• يجب مراعاة استخدام مثبطات إنزيم تحويل األنجيوتنسين ( - MKXvليسينوبريل ،كابتوبريل ،إناالبريل ،إلخ) أو حاصرات
مستقبالت األنجيوتنسين ( - MRPلوزارتان) كأول خطوات العالج .تفتح هذه األدوية األوعية الدموية المؤدية لقلبك ،لذلك
ال يحتاج قلبك للضغط بشدة لضخ الدم إلى الجسم
• األدوية األخرى ،مثل حاصرات بيتا ،تبطئ معدل ضربات القلب حتى يتمكن القلب من ملء الدم وضخه بشكل فعال .مدرات
البول "حبوب الماء" التي تدفع الجسم إلى التخلص من السوائل ،وتقليل حجم الدم ،والسماح للقلب بعدم الضخ بسرعة وبقوة .قد
توصف أيضا مع فشل القلب
• يجب فحص ومعالجة نظم القلب غير الطبيعي الذي يظهر على مخطط كهربية القلب على الفور .إنها لفكرة جيدة أن
تحتفظ بنسخة من مخطط قلبك األساسي
• ستقوم شاشة  JPaShبتقييم معدل ضربات القلب والنظم لمدة  24أو  48ساعة؛ يتم ذلك إذا كانت هناك شكوك في
حدوث تغييرات في معدل ضربات القلب أو النظم وتحتاج إلى مزيد من التقييم
• يعد معدل ضربات القلب و/أو الخفقان السريع (دقات قلب غير طبيعية في بعض األحيان) أمرًا شائعًا في األشخاص الذين
يعيشون مع مرض دوشين وعادة ما يكونون غير ضارين .ومع ذلك ،يمكن أن ترتبط هذه أيضًا بمشاكل قلبية أكثر خطورة
وتحتاج إلى فحص بواسطة طبيب القلب
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• إذا كنت تعاني من ألم حاد ومستمر في الصدر ،فقد يكون هذا عالمة على تلف القلب ،ويجب أن يتم تقييمك على الفور في
قسم الطوارئ
• يجب مراقبة األشخاص الذين يتناولون الستيرويدات لمعرفة اآلثار الجانبية المحتملة للقلب ،مثل فرط ارتفاع ضغط الدم وفرط
ارتفاع الكوليسترول في الدم؛ قد يتعين تعديل جرعة الستيرويدات أو قد تحتاج إلى إضافة عالج إضافي (انظر الجدول )2

التشخيص
التقييم حسب خط األساس عند التشخيص
التشاور مع طبيب القلب
التاريخ الطبي القلبي
تاريخ األسرة
الفحص الفيزيائي
مخطط كهربية القلب
التصوير غير الغازي:
مخطط صدى القلب (< 7-6أعوام)
تصوير القلب بالرنين المغناطيسي (> 7-6أعوام)

التقييم السنوي
التقييم القلبي الوعائي السنوي
 التاريخ الطبي القلبي الفحص الفيزيائي مخطط كهربية القلب -التصوير غير الغازي

مرحلة الحركة وأوائل مرحلة عدم الحركة
 اجراء التقييم القلبي سنويًا على األقل بدء استخدام مثبطات اإلنزيم المحوللألنجيوتنسين أو حاصرات مستقبالت
األنجيوتنسين في عمر  10سنوات

المرحلة المتأخرة غير التنقلية
 قد يكون من الصعب المراقبة عن كثبلظهور أعراض وعالمات القصور القلبي أو
فشل القلب الداللي للتشخيص في هذه
المرحلة
 مراقبة شذوذ نظم القلب المعالجة باستخدام عالجات فشل القلبالمعروفة

تقييم حامالت المرض
تقييم الحالة القلبية في المراحل األولى
للبلوغ
 تصوير القلب بالرنين المغناطيسي إذا كانت األعراض أو التصويرإيجابيًا ،تجب زيادة تكرار التقييم
على أساس توصية طبيب القلب
 إذا كان سلبيًا ،يُكرر التقييم كل 3إلى  5سنوات

-

مصحوب
باعراض

-

زيادة التقييم على أساس
توصية طبيب القلب
بدء العالج الدوائي

الجراحة
 تقييم مخطط كهربية القلب والتصوير غيرالغازي قبل العمليات الجراحية الكبرى
 إخبار طبيب التخدير بتشخيص الضمورالعضلي دوشين ،حيث يكون المرضى
معرضين ألخطار متزايدة مع التخدير
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 .13المعالجة المعدية المعوية
التغذية والبلع والمشكالت المعدية المعوية األخرى
قد تحتاج إلى مقابلة الخبراء التالين في مختلف األعمار :أخصائي تغذية معتمد ( ،)RPSوأخصائي عالج طبيعي ( ،)MAوأخصائي
علم أمراض الكالم واللغة ( ،)SLMوأخصائي أمراض الجهاز الهضمي .تشمل مخاوف الجهاز الهضمي لدى األشخاص الذين
يعانون من مرض دوشين :زيادة الوزن أو نقص الوزن ،واإلمساك المزمن ،وصعوبة البلع (عسر البلع).
إدارة التغذية (الشكل )12
يمكن أن يساعدك أخصائي التغذية المعتمد ( )RPفي تقييم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها يوميًا من خالل حساب نفقات الطاقة
التي تصرفها في أثناء الراحة ( ،)RXXباستخدام طولك وعمرك ومستوى نشاطك.
• الحفاظ على الحالة الغذائية الجيدة سيساعد على منع نقص التغذية وزيادة الوزن .وهذا ضروري من وقت التشخيص و
طوال الحياة
• من المهم أن يتم االحتفاظ بمؤشر وزنك أو مؤشر كتلة الجسم ( )PPGبالنسبة للعمر بين النسبة المئوية  10و 85على
المخططات المئوية الوطنية (انظر قسم الموارد)
• من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع مجموعة كاملة من أنواع الطعام للحفاظ على صحة الجسم؛ يمكن العثور
على معلومات للعائلة بأكملها عن تناول نظام غذائي متوازن من معظم المصادر الوطنية ،بما في ذلك اإلرشادات الغذائية
لألميركيين (  )www.choosemyplate.gov/Dietary-Guidelinesوالموارد األخرى جيدة السمعة في بلدك
• يجب إيالء المزيد من االهتمام للنظام الغذائي عند التشخيص ،وعند بدء الستيرويدات ،وفقدان القدرة علي المشي ،وعندما تنشأ
مشاكل في البلع
• يجب أيضًا تقييم نظامك الغذائي للسعرات الحرارية والبروتين والسوائل والكالسيوم وفيتامين د والعناصر المغذية األخرى كل عام
• من الضروري تناول السوائل بشكل مناسب للوقاية من الجفاف ،واإلمساك ،والمشاكل الكلوية
• إذا كانت هناك زيادة كبيرة في الوزن ،فيوصى بتخفيض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني اآلمن
• قد يحدث التهاب المعدة أو تأخر إفراغ المعدة مع تقدم العمر ،مما يسبب آال ًما في البطن بعد األكل والغثيان والقيء وفقدان
الشهية والشعور باالمتالء بسرعة
• إذا كنت تعاني من فقدان الوزن بشكل غير متوقع ،فمن المهم مراعاة أن هذا قد يكون أحد مضاعفات المشكالت في األنظمة
األخرى (مثل أمراض القلب أو الجهاز التنفسي)
• قد تؤثر مشاكل البلع أيضا على فقدان الوزن.
يجب أن يعمل اختصاصي التغذية لديك عن كثب مع أخصائيي أمراض الكالم واللغة لوضع خطط األكل لمساعدتك على الحفاظ
على الوزن أو زيادته ،ووضع تغييرات في النظام الغذائي قد تكون مفيدة لك أثناء تناول وجبات الطعام ،وتقرر متى قد يكون من
الضروري تقييم البلع لديك

إدارة التغذية (الشكل )12
ضعف عضالت الوجه والفك والحلق يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في البلع (عسر البلع) ،مما يزيد من حدة المشاكل الغذائية .يمكن أن
يتسبب عسر البلع أيضًا في الشرقه (دخول قطع من الطعام أو السوائل في الرئتين) بسبب ضعف حركة عضالت البلع ،مما قد يزيد
من خطر االلتهاب الرئوي .يمكن أن يحدث عسر البلع بشكل تدريجي جدًا ،مما يعني أنه قد يكون من الصعب اكتشافه .لهذا السبب،
يجب مراجعة أعراض البلع في كل زيارة.
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أعراض عسر البلع
• قد تشعر أن هناك طعام "عالق في الحلق"
• قد تعاني من نقص الوزن غير المقصود بنسبة  10في المائة أو أكثر أو زيادة غير مرضية في الوزن (إذا كان نموك مستمرًا)
• قد تطول أوقات وجباتك (تستغرق أكثر من  30دقيقة) و/أو أوقات الوجبة مصحوبة بالتعب أو الترويل أو السعال أو االختناق
• قد يكون االنخفاض غير المبرر في وظائف الرئة أو الحمى غير معروفة األصل مؤشرات على االلتهاب الرئوي الشفطي أو
االلتهاب الرئوي الناجم عن نزول السائل إلى الرئتين
التدخالت لمعالجة عسر البلع:
• تعتبر اختبارات البلع واألشعة السينية ضرورية عند رؤية هذه األعراض
• في حالة حدوث مشاكل في البلع ،يجب إشراك أخصائي علم أمراض الكالم واللغة ( )SLMلمساعدتك في وضع خطة
عالج فردية بهدف الحفاظ على وظيفة البلع الجيدة
• يمكن مناقشة وضع أنبوب المعدة إذا كانت الجهود المبذولة للحفاظ على وزنك وتناول السوائل عن طريق الفم غير كافية
 يجب مناقشة المخاطر والفوائد المحتملة لوضع أنبوب  Eبالتفصيل يمكن وضع أنبوب الفغر المعدي بعدة طرق.يجب عليك مناقشة المخاطر الجراحية والتخدير ،وكذلك تفضيالتك الشخصية ،عند اتخاذ القرار

تقييمات التغذية والبلع والجهاز الهضمي
في كل زيارة
التقييم بواسطة أخصائي حمية وتغذية معتمد
مراقبة الوزن والطول؛ يجب استخدام تقدير طول بديل للمرضى غير
القادرين على الحركة
كل  6أشهر
أسئلة حول عسر البلع ،واإلمساك ،واالرتداد المعدي المريئي ،وخزل المعدة
سنويًا
تقييم تركيزات مصل  25هيدروكسي فيتامين د
تقييم تناول الكالسيوم الغذائي

أعراض عسر البلغ

واح ٌد أو أكثر مما يلي:
• نقص الوزن والجفاف
• سوء التغذية
• الرشف
• عسر البلع المتوسط أو المتطور

 25هيدروكسي فيتامين د
< 30,0نمول/ملليلتر

تناول كمية من
الكالسيوم أقل من بديل
التغذية الموصى به

يرجى الرجوع إلى أخصائي
علم أمراض الكالم واللغة لتقييم
البلع ،بما في ذلك دراسة البلع
بالتنظير بالفيديو

يوصى بوضع
أنبوب فغر المعدة

معالجة نقص فيتامين د

يوصى بزيادة تناول
الكالسيوم الغذائي
والمكمالت الغذائية

الشكل  121تقييم التغذية والبلع والجهاز الهضمي ومعالجة المشكالت

دليل العائلة
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 يمكن لألنبوب على شكل حرف  Eالذي يتم توفيره في الوقت المناسب تخفيف الضغط عن محاولة تناول ما يكفي منالطعام للحفاظ على السعرات الحرارية
 إذا كانت عضالت البلع قوية ،فإن وجود أنبوب تغذية ال يعني أنه ال يزال بإمكانك تناول الطعام الذي تريده!ال يتطلب األمر سوى تخفيف الضغط عن استهالك ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية األخرى التي تحتاج إليها،
حيث يمكنك استكمال التغذية باستخدام األنبوب على شكل حرف E
اإلمساك ومرض االرتداد المعدي المريئي ()GERD
اإلمساك واالرتداد المعدي المريئي (الحمض القادم من المعدة إلى الحلق ،والذي يسبب حرقة في المعدة) هما أكثر حاالت الجهاز
الهضمي شيوعًا لدى مرضى دوشين .ونظرًا ألن اإلمساك هو شكوى متكررة ،وغالبًا ال يتم اإلبالغ عنه ،فمن المهم مناقشة
عادات األمعاء مع فريق الرعاية الخاص بك .يمكن أن تساعد إدارة اإلمساك في تجنب المضاعفات المستقبلية التي تؤثر على
األمعاء بسبب اإلمساك الطويل.
• وقد تكون الملينات وغيرها من األدوية مفيدة في ذلك .اسأل مقدم الرعاية األولية أوفريق امراض االعصاب و العضالت
عن الملينات األكثر مالءمة لك والفترة التي يجب أن تأخذها.
فليس كل الملينات هي نفسها
• من المهم شرب سوائل كافية يوميًا .كما أن زيادة األلياف قد تزيد األعراض سو ًءا ،خاصةً إذا لم يتم زيادة السوائل ،لذا تأكد من
مراجعة ما تتناوله من األغذية والسوائل مع أخصائي التغذية في كل زيارة ،خاصة إذا كنت تعاني من اإلمساك
• يُعالج االرتداد المعدي المريئي عادة باألدوية التي تقمع أحماض المعدة؛ وتوصف عادة لألشخاص الذين يتلقون العالج
بالستيرويدات أو البايوفوسفونيت الفموي
• تعتبر العناية بالفم جانبًا مه ًما للجميع ،خاصة في أولئك الذين يستخدمون البايوفوسفونيت لفقدان العظام .يحتوي المربع  5على
توصيات الخبراء للعناية بالفم
• مع ضعف الفك ،قد يكون هناك تعب من المضغ الذي قد يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية

المربع  5توصيات العناية بالفم
• يجب على األشخاص المصابين بمرض دوشين ،في سن مبكرة ،رؤية طبيب أسنان يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة مفصلة
بالمرض .يجب أن تكون مهمة طبيب األسنان هي السعي للحصول على عالج ذي جودة عالية وصحة الفم والرفاهية
والعمل كمورد في مجتمع منزلك.
يجب أن يكون طبيب األسنان على دراية باالختالفات المحددة في تطور األسنان والهيكل العظمي لدى مرضى دوشين
ويتعاون مع أخصائي تقويم أسنان على دراية وخبرة جيدتين
• تعتمد العناية بالفم واألسنان على تدابير وقائية بهدف الحفاظ على صحة الفم واألسنان بشكل جيد
• من المهم تعليم اآلباء وغيرهم من مقدمي الرعاية كيفية تنظيف أسنان شخص آخر ،وخاصة مرضى دوشين ،حيث إن
اللسان الكبير وفتحة الفم المحدودة في بعض األحيان تزيد من صعوبة األمر
• تتميز األجهزة المساعدة المعدلة بشكل فردي والوسائل المساعدة التقنية للنظافة الشخصية بأهمية خاصة عندما تبدأ القوة
العضلية لليدين والذراعين والفك والفم والعنق في االنخفاض أو في حالة وجود انقباضات في الفك

دليل العائلة
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المربع  6معالجة الكالم واللغة  -التفاصيل
• توجد أنماط موثقة جيدًا للعجز في الكالم واللغة لدى مرضى دوشين ،بما في ذلك مشكالت تطوير اللغة والذاكرة اللفظية
قصيرة األجل والمعالجة الصوتية ،باإلضافة إلى خطر اإلصابة بضعف الذكاء واضطرابات التعلم المحددة.
• ال تؤثر تلك األشياء على جميع األشخاص المصابين بمرض دوشين ولكن يجب أخذها بعين االعتبار ويجب تنفيذ التدخالت
إذا كانت موجودة
• إن مراجعة أخصائي علم أمراض الكالم واللغة ( )SLMأو أخصائي تقييم الكالم واللغة والعالج أمر ضروري عند الشك
في وجود مشكالت تتعلق بالكالم واللغة.
• قد تكون التمارين الرياضية للعضالت المشاركة في الكالم والتعبير مناسبة وضرورية لألطفال الذين يعانون من
صعوبات في الكالم واللغة ،وكذلك لألفراد األكبر سنًا الذين يعانون من ضعف قوة العضالت الفموية و/أو ضعف
وضوح الكالم.
• إن اإلستراتيجيات التعويضية والتمارين الصوتية وتضخيم الكالم مناسبة إذا أصبح من الصعب فهم مريض دوشين
بسبب مشكالت الدعم التنفسي
• قد يكون تقييم مساعدات االتصاالت الصوتية ( )VFKMمناسبًا في أي عمر إذا كان اخراج الكالم محدودًا
• قد تؤدي مشكالت اللغة إلى صعوبات في المدرسة ولكن يمكن المساعدة في ذلك بالتقييم والتدخل المناسبين

.14

المعالجة النفسية واالجتماعية

يمكن أن يكون التنقل في الحياة مع مرض دوشين معقدًا ،والدعم النفسي واالجتماعي والعاطفي ضروري لكل من مريض دوشين
وأسرته (المربع .)7
قد تظهر مشكالت نفسية واجتماعية في أي وقت ومن المهم أن تخبر فريق امراض االعصاب و العضالت ما إذا كنت تواجه
مشكالت مع أي من األشياء المدرجة أدناه.
• صعوبة في التفاعالت االجتماعية و/أو تكوين صداقات (مثل عدم النضج االجتماعي أو ضعف المهارات االجتماعية أو
االنسحاب أو العزلة عن األقران)
• مشكالت التعلم
• قلق  /ترقب مفرط أو مستمر
• تكرار الجدل والنوبات السلوكية وصعوبة في السيطرة على الغضب أو الحزن
• زيادة خطر االضطرابات السلوكية العصبية والنمو العصبي ،بما في ذلك اضطرابات طيف التوحد واضطراب نقص االنتباه مع
فرط النشاط ( )MP Pواضطراب الوسواس القهري ()FKP
• مشكالت في التكيف العاطفي والقلق و/أو االكتئاب
تعد المشكالت النفسية والعاطفية جز ًءا مه ًما من صحتك ويجب أال تتجاهلها .إذا كانت لديك مخاوف أو شكوك أو أسئلة حول تشخيصك
أو أي شيء آخر ،فمن المهم أن تحصل على إجابات .يجب أن تُسأل ،بشكل رسمي أو غير رسمي ،عن القلق واالكتئاب في كل زيارة
لقسم امراض االعصاب و العضالت ،وإذا كانت هناك مشكالت ،فيجب إحالتك للتقييم والعالج في أسرع وقت ممكن.

64 // 52

المربع  .7لألسر
اآلباء المنفتحون والمستعدون لإلجابة على األسئلة سيسهلون على األطفال طرح األسئلة.
من المهم أن يجيب اآلباء على األسئلة بصراحة ولكن بطريقة مناسبة للعمر ،واإلجابة فقط على السؤال الذي يتم طرحه (بدون
إسهاب) .ونحن ندرك أن هذا يمكن أن يكون محادثة صعبة للغاية.
ويمكن لمجموعات المناصرة والموظفين في عيادتك تقديم المساعدة فيما يتعلق بالمعلومات والتوجيه والموارد .يجب أن يعرف
فريق امراض االعصاب و العضالت أن األطفال يحاولون التواصل وأن هذا الدعم سيكون موضع تقدير .ويمكنهم المساعدة في
توصيل العائالت بالمزود الطبي األنسب للمساعدة في المحادثات الحساسة.
على الرغم من أنه من المهم بالنسبة لمريض دوشين أن يحصل على الدعم النفسي واالجتماعي والعاطفي ،إال أن هذا التشخيص
يؤثر على جميع أفراد األسرة .فاآلباء واألشقاء قد يتعرضون أيضًا لخطر العزلة االجتماعية واالكتئاب .ومن المهم أن تخبر فريق
رعاية االعصاب و العضالت عن حال عائلتك في كل زيارة ،وإذا كنت تشعر أنك قد تستفيد من االستشارة ،فتأكد من الحصول
على إحاالت لألشخاص المناسبين.
هناك العديد من التدخالت المعروفة للمساعدة في مجاالت مختلفة من العالج النفسي .وتشمل تدريب اآلباء على محاولة التكيف مع
السلوك والصراعات ،والعالج الفردي أو العائلي ،والتدخالت السلوكية .قد يساعد تحليل السلوك التطبيقي في سلوكيات معينة
متعلقة بالتوحد.

دليل العائلة

دليل العائلة
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التقييمات (الشكل )13
يجب أن يغطي تقييمك النفسي االجتماعي السنوي التطور المعرفي واللغوي ،والتكيف العاطفي ،وتنظيم السلوك ،والمهارات
االجتماعية ،وجميع المجاالت األخرى المثيرة للقلق.
وعلى الرغم من أنه لن يكون لدى كل عيادة وصول مباشر إلى جميع التقييمات والتدخالت المدرجة ،فإن هذه التوصيات يمكن أن
تكون بمثابة دليل للرعاية النفسية واالجتماعية الخاصة بك.

الشكل  133التقييم النفسي االجتماعي واإلدارة النفسية االجتماعية

دليل العائلة
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تدخالت الرعاية والدعم
• منسق رعاية امراض االعصاب و العضالت هو عضو ال غنى عنه في الفريق ويمكنه تيسير اإلحالة إلى أطباء الصحة
واألخصائيين االجتماعيين والمستشارين وأخصائيي الرعاية التلطيفية .إذا كان فريقك ال يتضمن منسق رعاية المراض
االعصاب و العضالت ،فاسأل عمن تتصل به إذا كانت لديك أسئلة/مخاوف/حاالت طارئة بين المواعيد المحددة.
• من المهم بالنسبة لك المساعدة في تثقيف موظفي مدرستك بمرض دوشين حتى يتسنى لهم االطالع على تشخيصك
والمساعدة في تسهيل وصولك إلى كل ما تحتاجه بخصوص تعليمك ومشاركتك االجتماعية والتعليم المستقبلي والوظيفة
• يجب وضع خطة فردية خاصة للتعليم ( )GXMلمعالجة أي مشكالت محتملة خاصة بالتعلم قد تواجهها ولتعديل األنشطة التي قد
يثبت ضررها على عضالتك (مثل التربية البدنية) أو تضفي مزيدًا من الضعف على طاقتك أو تزيد من تعبك (على سبيل المثال:
المشي لمسافات طويلة من/إلى الغداء) ،وتضر بسالمتك (مثل أنشطة الملعب) ،ومعالجة مشكالت سهولة الوصول لديك
• إن تعزيز المناصرة الذاتية واالستقالل والمشاركة في صنع القرار (ال سيما القرارات المتعلقة بالرعاية الطبية) والتعود على
المساعدين (بخالف اآلباء) الذين يقدمون الرعاية ضروريًا وله أهمية كبيرة لتعزيز االستقاللية (انظر القسم )17
• يساعد تطوير المهارات االجتماعية والتعلمية على تسهيل العثور على وظيفة وانخراطك في الحياة اليومية في مرحلة النضوج
• باإلضافة إلى إدارة األلم (المربع  ،)4قد تتمكن فرق الرعاية التلطيفية أيضًا من تزويدك بالدعم العاطفي والروحي ،ومساعدة أسرتك
في ترتيب الرعاية المؤقتة والمريحة عند الحاجة ،وتوضيح أهداف العالج عند اتخاذ القرارات الطبية الصعبة ،وتسهيل االتصال
بينك وبين فريقك الطبي ،ومعالجة المشكالت المتعلقة بالحزن والفقد والموت
العالج النفسي والتدخالت الدوائية
إذا كنت تواجه مشكالت تتعلق بالقلق أو االكتئاب ،فقد تستفيد من استخدام مضادات االكتئاب الموصوفة .يمكن وصف هذه األدوية
ومراقبتها عن كثب عندما يتم تشخيص هذه المشكالت التي تناسبها على وجه التحديد.

.15

اعتبارات تجب مراعاتها عند الخضوع للجراحة

ستكون هناك مواقف متنوعة ،سواء المرتبطة بمرض دوشين (مثل خزعة العضالت ،أو جراحة انقباض المفاصل ،أو جراحة العمود
الفقري ،أو استئصال المعدة) وغير المرتبطة بمرض دوشين (مثل العمليات الجراحية الحادة) عند الحاجة إلى الجراحة و/أو التخدير
العام .فإذا كنت تخضع لعملية جراحية ،فهناك عدد من المشكالت الخاصة بالحالة التي يجب أخذها في االعتبار من أجل سالمتك.
يجب إجراء الجراحة في المستشفى حيث يكون المشاركون في العملية والرعاية بعدها على دراية بمرض دوشين وعلى استعداد للعمل
معًا للتأكد من أن كل شيء يسير بسالسة.
تجب مراعاة صرف جرعات اإلجهاد من الستيرويدات .يمكن االطالع على إرشادات صرف جرعات اإلجهاد في بروتوكول
 PJ Nicholoff Steroid Protocolعلى الموقع التاليwww.parentprojectmd.org/PJ. :
جميع األشخاص المصابون بمرض دوشين معرضون لخطر اإلصابة بانحالل الربيدات .حيث يحدث انحالل الربيدات عند وجود قدر
كبير من انهيار العضالت .يطلق انهيار العضالت هذا الميوغلوبين والبوتاسيوم في مجرى الدم .والميوغلوبين خطر على الكليتين وقد
يسبب الفشل الكلوي ،وكذلك قد يكون البوتاسيوم خطرًا على القلب.ونظرًا لخطر انحالل الربيدات ،هناك مخاوف محددة تتعلق
بالتخدير ومرض دوشين.

دليل العائلة
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• السكينيكوالت سوف يسبب انحالل الربيدات ويجب أال يستخدم أبدًا

• تجنب التخدير المستنشق؛ يوجد خطر متزايد النحالل الربيدات عند استخدام التخدير المستنشق
• عوامل التخدير الوريدي آمنة عادة
• توخ الحذر عند استخدام أي عوامل تخدير في مرض دوشين
• يمكن االطالع على قائمة عوامل التخدير التي تعتبر آمنة وغير آمنة على الموقع اإللكتروني لـ  MMPPعلى العنوان
www.parentprojectmd.org/Surgery

• ذكر فريقك الطبي بأنه يجب استخدام األكسجين بحذر (انظر القسم )11
• من الضروري توخي الحذر عند استخدام المواد األفيونية ،واألدوية المهدئة األخرى ،ومرخيات العضالت  -فقد تؤثر على معدل
التنفس وعمقه ،مما يجعل التنفس ضحالً وأبطأ
الرعاية القلبية
يجب استشارة طبيب القلب قبل جميع العمليات الجراحية
يجب أن يدرك أطباء التخدير أن مرضى ضمور العضالت دوشين معرضون لخطر المعاوضة القلبية في أثناء
الجراحة

الشكل  142اعتبارات جراحية يجب االنتباه لها في مرض دوشين

العمليات الجراحية الكبرى
• يتسم مرضى ضمور العضالت دوشين بخطر خاص لإلصابة بضعف القلب في أثناء العمليات الكبرى
• يجب إجراء تخطيط صدى القلب وتخطيط القلب الكهربي على مقربة من أي جراحة مخططة
العمليات الجراحية الصغرى
• في المرضى الذين لديهم وظيفة القلب طبيعية ،يقترح تقييم القلب إذا كان الفحص األخير قبل> من عام واحد

الرعاية التنفسية
التدريب قبل الجراحة على تقنيات السعال المساعد واستخدامها بعد العملية الجراحية
• تقنيات السعال ضرورية للمرضى الذين يعانون و يبلغ الخط األساسي لذروة تدفق السعال
لديهم < 270لترًا/دقيقة أو أقصى ضغط زفيري أساسي < 60سم H2O
التدريب قبل الجراحة على التهوية غير الغازية واستخدامها بعد العملية الجراحية
• التهوية غير الغازية ضرورية للمرضى الذين لديهم خط أساس قدرات حيوية قسرية قلبية < %30
• التهوية غير الغازية موصى بها بشدة للمرضى الذين لديهم قدرات حيوية قسرية قلبية < %50
يجب تجنب إزالة األنبوب إلى األكسجين التكميلي وحده دون االستخدام المصاحب
للتهوية غير الغازية
ال يشار إلى مقياس التنفس الحافز ألنه من المحتمل أن يكون غير فعال مع المرضى
الذين يعانون من ضعف العضالت التنفسية ،وتتوفر البدائل المفضلة

التخدير
يوصى بشدة بالتخدير الكلي الوريدي
يمنع تما ًما استخدام مزيالت استقطاب مرخيات العضالت ،مثل كلوريد سوكسميثونيوم
بسبب خطر التفاعالت المميتة
خطر انحالل الربيدات وفرط بوتاسيوم الدم
• يتعرض مرضى ضمور العضالت دوشين لخطر اإلصابة بانحالل الربيدات عن
طريق التخدير االستنشاقي أو عند إعطاء كلوريد سوكسميثونيوم
• كثيرا ما يتم الخلط بين مضاعفات انحالل الربيدات وفرط الحرارة الخبيث

فقد الدم
ال ينصح باستخدام أدوية التخدير الخافضة للضغط لتقليل فقد الدم بسبب خطر
ديناميكا الدم مع اعتالل عضلة القلب لدى مرضى ضمور العضالت دوشين.
يمكن االخذ في االعتبار تقنية توفير الخاليا ،إلى جانب استخدام حمض
أمينوكاربويك أو حمض تانيكساميك ،للمساعدة في إدارة فقدان الدم في أثناء
العملية.
من غير المناسب استخدام الهيبارين أو األسبرين لمنع تخثر الدم بعد العملية الجراحية مع مرضى
الضمور العضلي دوشين
قد يوصى بارتداء جوارب الضغط للضغط المتتابع للوقاية من تجلط األوردة العميقة
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 .16اعتبارات الرعاية في حالة الطوارئ
إذا وجدت أنك بحاجة إلى الذهاب إلى المستشفى في حالة الطوارئ ،فهناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار.
• يجب على مقدم الرعاية األولية أو أخصائي امراض االعصاب والعضالت االتصال بالمستشفى قبل وصولك .فسيتيح ذلك
لموظفي المستشفى استقبالك وتوفير الرعاية المناسبة لك
• إذا وجدت نفسك في غرفة الطوارئ ،فتأكد من االتصال بأخصائي امراض االعصاب و العضالت أو فريق عالج امراض
االعصاب و العضالت.
• يجب التوضيح لوحدة الدخول تشخيصك بمرض دوشين ،واألدوية الحالية ووجود أي مضاعفات في الجهاز التنفسي والقلب
واألشخاص الذين يمثلون فريقك الطبي الرئيسي في الحاالت الطبيعية
ضا
• نظرًا ألن العديد من المهنيين الصحيين ال يدركون إستراتيجيات اإلدارة المحتملة المتاحة لمرض دوشين ،ينبغي أي ً
توضيح متوسط العمر المتوقع الحالي ونوعية الحياة الجيدة المتوقعة
معلومات الطوارئ
من الناحية المثالية ،يجب عليك دائ ًما حمل بطاقة الطوارئ والوصول
إلى ملخص طبي موجز مقدم من أخصائي امراض االعصاب و
العضالت و يتضمن:
• التشخيص
• قائمة األدوية
• الحالة الطبية األساسية بما في ذلك نتائج دراسات
وظائف الرئة والقلب الحديثة
• أي تاريخ سابق من المشاكل الطبية المتكررة (مثل
االلتهاب الرئوي ،وقصور القلب ،وحصوات الكلى،
وخزل المعدة [تأخر إفراغ المعدة])
• مناقشة موجزة للتقييم األولي واإلدارة
هناك أيضًا معلومات حول ما يجب فعله في أثناء الطوارئ على
تطبيق الهاتف المحمول  MMPPللهواتف الذكية
( ،)AAA.OthS aOhJeS aio. Jhp/MOOوقد يكون متاحًا في
بلدان أخرى من خالل مجموعات الدعم المحلية.
الستيرويدات
يجب توضيح استخدام الستيرويد اليومي المزمن لمقدمي رعاية غرفة
الطوارئ.
أخبر فريق غرفة الطوارئ عن مدة استخدامك للستيرويدات اليومية
وما إذا كان قد فوت جرعة (جرعات) .من المهم أيضًا إعالم موظفي
غرفة الطوارئ بما إذا كنت قد استخدمت الستيرويدات في الماضي،
حتى لو لم تتناولها اآلن.

المربع  .8النقاط الرئيسية
للرعاية في حالة الطوارئ:
 .1أحضر بطاقة معلومات الطوارئ أو تفضل بتنزيل
تطبيق PPMD
( )www.parentprojectmd.org/Appأو
التطبيق المتاح في بلدك ،الستخدامه عند التحدث مع
األطباء والممرضات وإدارة المستشفى
 .2اتصل بأخصائي امراض االعصاب و العضالت
الخاص بك بعد التقييم األولي لمناقشة إدارة
المرض
 .3أخبر فريق الطوارئ إذا كنت تتناول الستيرويدات
 .4إذا أمكن ،فأحضر نس ًخا من أحدث نتائج اختبارات
القلب والرئة ،مثل القدرات الحيوية القسرية وتخطيط
كهربية القلب والكسر القذفي للبطين األيسر
 .5إذا كان لديك جهاز للمساعدة على السعال و/أو معدات
التنفس (مثل  ،)PvMMMفأحضرها معك إلى المستشفى
 .6إذا انخفض مستوى األكسجين ،فيجب أن يكون الفريق
حريصًا جدًا في إعطاء األكسجين دون دعم التنفس
(جهاز التنفس الصناعي).
فقد يتسبب ذلك في موقف يتم فيه التخلص من الرغبة في
التنفس (انظر المربع )8
 .7إذا كنت تعاني من كسر في العظام ،فكن مصرًا
على التحدث مع أخصائي امراض االعصاب و
العضالت أوأخصائي العالج الفيزيائي .راقب
عالمات وأعراض متالزمة االنصمام الدهني
(القسم )9
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قد يكون ذلك مه ًما نظرًا لما يلي:
• يمكن أن تقلل الستيرويدات من استجابة الجسم لإلجهاد ،لذلك قد تكون هناك حاجة لجرعات إضافية من الستيرويدات في
غرفة الطوارئ
• يمكن أن تزيد الستيرويدات من خطر تقرح المعدة .ينبغي على فريق غرفة الطوارئ مراعاة ذلك
• في حاالت نادرة ،قد تظهر مضاعفات أخرى مرتبطة بالستيرويدات بشكل حاد ويجب أن يتم أخذها في االعتبار
من قبل فريق غرفة الطوارئ
وظائف القلب
• يمكن أن تكون نتائج االختبارات الحديثة المتعلقة بوظيفة القلب مفيدة (مثل نتائج تخطيط كهربية القلب أو الصدى أو
التصوير بالرنين المغناطيسي)؛ فأحضرها معك إن أمكن
• ذكر فريق غرفة الطوارئ بأنه بالنسبة لمرضى دوشين ،فإن تخطيط كهربية القلب عادة ما يكون غير طبيعي في جميع
األعمار؛ وأحضر نسخة من تخطيط كهربية القلب معك إذا استطعت
• أثناء المرض الحاد ،قد تكون هناك حاجة إلى مراقبة قلبية مستمرة للتأكد من عدم وجود مشكلة في معدل ضربات القلب أو النظم
وظيفة التنفس
• يمكن أن تكون نتائج االختبارات الحديثة المتعلقة بوظيفة الجهاز التنفسي مفيدة (مثل القدرات الحيوية القسرية)؛ فأحضرها
معك إن أمكن
• من المهم إحضار أي جهاز تستخدمه (مساعد السعال ،PvMMM ،وما إلى ذلك) معك إلى المستشفى في حالة عدم وجود معدات
لتستخدمها .ويجب اإلصرار على استخدام فريق غرفة الطوارئ لمعداتك للمساعدة في رعايتك
• إذا كنت تستخدم جهاز التنفس الصناعي في المنزل ،فيجب إشراك فريق الرعاية التنفسية في المستشفى بأسرع وقت ممكن
• من الضروري توخي الحذر عند استخدام المواد األفيونية ،واألدوية المهدئة األخرى ،ومرخيات العضالت  -فقد تؤثر على معدل
التنفس وعمقه ،مما يجعل التنفس ضحالً وأبطأ (انظر القسم )15
• إذا كانت هناك حاجة للتخدير ،فيجب استخدام التخدير الوريدي وتجنب التخدير المستنشق؛ يحظر تما ًما وبشكل صارم استخدام
سكسينيل كولين مع مرضى دوشين ،وينبغي أال يعطى (انظر القسم )15
تضعف عضالت التنفس والسعال بدرجة أكبر عندما تكون مريضًا ،ويزيد خطر هذه المضاعفات بشكل كبير.
وبالتالي ،إذا كانت لديك عضالت تنفس ضعيفة للغاية:
• قد تحتاج إلى المضادات الحيوية لمنع العدوى الصدرية
• من المحتمل أن تكون هناك حاجة أو ضرورة إلى دعم التنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي غير الغازي لفترة أطول من
المعتاد
• عند الحاجة إلى األكسجين ،استخدمه بحذر (انظر المربع )9
• االستخدام المتواصل للتهوية غير الغازية في أثناء االستيقاظ ،يتم إيقافه حسب الضرورة للسعال المساعد المتكرر ،يجب أن
يكون نهجًا قياسيًا ألمراض الجهاز التنفسي في غرفة الطوارئ

64 // 57

دليل العائلة

64 // 58

المربع  .9األكسجين  -احذر!
• نتنفس جميعًا الستنشاق األكسجين ( )O2وطرد ثاني أكسيد الكربون ()CO2
• إذا كنت قد قللت من وظائف الرئة ،فإن إعطاء األكسجين قد يقلل من حركة الجسم للتنفس ويؤدي إلى مستويات
عالية من ثاني أكسيد الكربون (يطلق عليه "حبس ثاني أكسيد الكربون" أو "الحماض التنفسي") .قد يكون ذلك
خطيرًا ،وحتى قد يهدد الحياة.يجب إعطاء األكسجين اإلضافي بحذر شديد وينبغي مراقبة ثاني أكسيد الكربون
• يجب فحص مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم إذا انخفض تشبع األكسجين في الدم (يقاس بواسطة مقياس تأكسج
نبضة اإلصبع) إلى < 95بالمائة .إذا كان ثاني أكسيد الكربون في الدم مرتفعًا ،فمن الضروري استخدام السعال
المساعد اليدوي والميكانيكي ودعم التنفس غير الغازي
• إذا كانت هناك حاجة إلى األكسجين ،فيجب تزويده بتهوية غير غازية (تهوية بالضغط اإليجابي ثنائي المستوى) ومع
مراقبة ثاني أكسيد الكربون في الدم بعناية

العظام المكسورة
األشخاص المصابون بمرض دوشين معرضون لخطر كسر العظام  .قد يجعل كسر عظمة الساق المشي مرة أخرى أمرًا صعبًا،
وال سيما إذا كان المشي أكثر صعوبة قبل الكسر .أخبر فريق امراض االعصاب و العضالت ،وال سيما معالجك الفيزيائي ،بما
إذا كان هناك كسر حتى يتمكنوا من التحدث إلى الجراحين إذا لزم األمر.
• غالبًا ما يكون التثبيت الجراحي ،إذا كان مناسبًا للكسر ،خيارًا أفضل من الجبيرة للساق المكسورة إذا كان شخص ما
• زال قادرًا على السير (غالبًا ما يكون تحمل الوزن أقرب مع التثبيت الجراحي من التجبير)
• من الضروري بشدة إشراك أخصائي العالج الطبيعي للتأكد من أنك ستقف على قدميك مرةً أخرى في أسرع وقت ممكن
• إذا كانت العظمة المكسورة واحدة من الفقرات (فقرات العمود الفقري) وكان هناك ألم في ظهرك ،يلزم إشراك طبيب
العظام أو أخصائي الغدد الصماء لتوفير العالج المناسب (انظر القسم )9
تعد متالزمة االنصمام الدهني ( )OXSخطرًا في مرض دوشين وتمثل حالة طبية طارئة (انظر القسم .)9
أخبر فريق الطوارئ على الفور بشكوكك في اإلصابة باالنصمام الدهني .تشمل أعراض متالزمة االنصمام الدهني:
• التشويش والتوهان
• "تتصرف على غير طبيعتك"
• سرعة التنفس وارتفاع معدل ضربات القلب
• قصر النفس

 .17نقل الرعاية
أثناء االستعداد لمزيد من االستقاللية ،يجب مراعاة احتياجاتك الصحية والرعاية.
عادةً ما تتطلب القدرة على تحقيق مستوى االستقالل الذي تريده تخطيطًا دقيقًا ومستمرًا.
توتيت التخطيط لنقل الرعاية
بداية من مرحلة الطفولة المبكرة ،يجب على مقدمي الخدمات والمعلمين واآلباء البدء في إشراكك في الرعاية الصحية
والتخطيط المستقبلي.
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وفي العديد من الحاالت ،قد يتطلب التقدم نحو سن البلوغ نقل بعض من  -أو كل  -مقدمي الخدمة الطبية .يجب أن تبدأ أنت وعائلتك في
دراسة خطط نقل الرعاية الصحية الخاصة بك (من رعاية األطفال إلى رعاية امراض االعصاب و العضالت للبالغين) بحلول عمر
 12عا ًما ،مع بدء مناقشات النقل والتخطيط بوصولك إلى سن  13إلى  14على األقل.
• يجب أن تتضمن خطتك الخدمات التي يجب تقديمها ،ومن الذي سيقدمها ،وكيف سيتم تمويلها
• يجب أن تستند خطتك االنتقالية إلى االحتياجات والرغبات والقيم التي تشعر أنت وعائلتك بأنها مهمة
• يجب أن تتضمن خطتك النتائج التي تشعر أنها مهمة في أربعة مجاالت :التوظيف/التعليم (ما تريد القيام به) ،والحياة المستقلة
(أين تريد أن تعيش ومع من) ،والصحة (بنا ًء على أولوياتك الشخصية) ،واالندماج االجتماعي (كيف تريد أن تظل نشيطًا مع
أصدقائك ومجتمعك)
• يجب أن يتضمن تخطيط التمويل خطة تمويلية طويلة األجل
• يجب تضمين خطة قانونية لك عندما تبلغ عمر  18عا ًما فأكبر .قد يختلف هذا باختالف البلد ،ولكن في الواليات المتحدة
يتضمن مناقشة الوالية أو الوصاية (شخص آخر سيكون "الولي" أو "الوصي" ويتخذ القرارات القانونية نيابة عنك) وتوكيل
الرعاية الصحية (ستعطي شخصًا ما السلطة التخاذ القرارات المتعلقة برعايتك الصحية إذا لم تستطع)
تنسيق الرعاية (الشكل )15
يمكن لمنسق الرعاية و /أو األخصائي االجتماعي العمل كمصدر مركزي ألية أسئلة قد تكون لديكم حول إدارة الصحة وتقديم الرعاية
لمرضى دوشين .يساعد منسقو الرعاية في تسهيل التواصل بين فريق امراض االعصاب و العضالت ومقدمي الرعاية األولية واألسرة
والمجتمع ،ويمكنهم المساعدة في توقع احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك
وربطك بالموارد لتلبية هذه االحتياجات .في كثير من األحيان ،يمكنهم المساعدة في التنقل عبر المنافع والحصول على المعدات
والموارد .بدون تنسيق الرعاية وإشراك األخصائي االجتماعي ،يمكن أن تصبح الرعاية مجزأة ،ولن يكون هناك اهتمام بالتوصيات،
ولن تلبى احتياجاتك.
الرعاية الصحية
يجب أن يتضمن التخطيط االنتقالي خطة الستمرار الرعاية مع مقدمي خدمات طب األطفال حتى يتم تحديد رعاية البالغين .يجب أن
يساعد منسق االنتقال في تسهيل اإلدارة الذاتية لرعايتك الصحية ،وتسهيل اإلحاالت إلى مقدمي خدمات البالغين المناسبين ،والتأكد من
نقل السجالت الطبية.
• يجب تشجيعك من سن مبكرة على المشاركة في المناقشات المتعلقة بصحتك ،وفي نهاية المطاف (عند عمر  14عا ًما تقريبًا)
يكون لديك وقت تنفرد فيه مع مقدمي الخدمات
• عندما تبدأ في إظهار اهتمامك وقدرتك على مناصرة نفسك بشأن الرعاية واالحتياجات ،فأنت على استعداد للبدء في االنتقال
من طب األطفال الذي يتمحور حول األسرة إلى تفاعالت البالغين المتمحورة حول المريض
• تعد المواضيع الحساسة أكثر شيوعًا في سنوات المراهقه والشباب وقد تشمل االنزعاج والقلق والتكيف والخسارة ،ويجب
تقييمها ودراستها مع المحترفين .وستسمح مناقشة هذه المواضيع في العلن مع فريق امراض االعصاب و العضالت لفريقك
العمل معك للوصول إلى خدمات طبية أو خدمات داعمة إضافية قد تحتاجها
• من المهم نقل قيمك وتفضيالتك الشخصية حول الصحة لفريق امراض االعصاب و العضالت .يمكن لآلباء ومقدمي الخدمات
مساعدتك في التخطيط المسبق للرعاية مع بدء التفكير في خيارات الرعاية الطبية الحرجة في حياة البالغين
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التعليم ،والتوظيف ،وممارسة المهن
إن التخطيط للتعليم والتدريب المهني بعد المدرسة الثانوية يحوز على اهتمام تفصيلي .فقد يستطيع موظفو المدارس ،وخدمات
االستشارات المهنية ،وعيادات االنتقال الرسمية تقديم توجيه إضافي لك .فليس الجميع يبحثون عن تعليم إضافي بعد المدرسة الثانوية.
يجب فهرسة نقاط قوتك ومواهبك الخاصة لوضع برنامج لألنشطة اليومية بحيث يكون هادفًا ومثمرًا.
• يجب عقد اجتماعات تخطيط التعليم سنويًا على األقل بد ًءا من سن الـ 13تقريبًا وتتضمن تقييم نقاط قوتك واهتماماتك الشخصية
مع التركيز على احتياجاتك وأهدافك
• من المهم وضع خطة لتحقيق تُوازن بين احتياجاتك الطبية ووقت الراحة مع تقديم اقتراحات عملية لالمور المتعلقة بالحضور في
المدرسة والمعايير األكاديمية/متطلبات العمل
• من المهم تحديد الموارد الالزمة للوصول إلى المعدات والتكنولوجيا الالزمة التي ستحتاج إليها ،فضالً عن وسائل النقل
• إن تمكينك من عيش حياة منتجة ومثمرة وهادفة ،بأي قدرة ممكنة ،لهو أمر بالغ األهمية

السكن والمساعدة في أنشطة الحياة اليومية
أثناء انتقالك من مرحلة المراهقة إلى مرحلة البلوغ ،يجب عليك استكشاف المستويات المطلوبة من الحياة المستقلة ،فضالً عن
الموارد والدعم الالزمين لتيسير االستقالل األمثل .وعلى أفراد األسرة دعم أنشطة الحياة اليومية عندما تكون أصغر سنا ،ولكن كلما
نضجت ،من الشائع بالنسبة لك أن تبدأ في تجنيد مقدمي الرعاية من خارج األسرة .يمكن للحاضرين المستأجرين أو المعلمين
المتدربين في المدرسة تقديم المساعدة في جوانب النظافة والوجبات واالنتقاالت باإلضافة إلى تدخالت الرعاية الصحية .وتستطيع
وكاالت الرعاية المنزلية غالبًا تقديم خدمات مرخصة الحتياجات الرعاية الصحية األكثر تقد ًما .يرجى سؤال فريق امراض
االعصاب و العضالت عن الخدمات المتاحة للشباب/البالغين الذين يعيشون في بلدك.
نتيجة للطبيعة المعقدة والمجزأة في الغالب ألنظمة استحقاقات العجز ،فقد تحتاج إلى مشورة وفهم مالي يتجاوز
تلك األمور الخاصة باألشخاص الطبيعيين.سيساعدك فريق امراض االعصاب و العضالت ،وخاصة األخصائيين االجتماعيين ،على
تثقيفك أنت وعائلتك بخصوص التأمين الخاص والبرامج الحكومية أو اإلقليمية وأنظمة الدعم االجتماعي الوطنية.
إذا كنت تفكر في العيش بشكل مستقل ،فهناك بعض الخيارات التي تد ترغب في أخذها بعين االعتبار:
• قد تشمل البيئة السكنية العيش في منزل عائلي أو العيش في الحرم الجامعي أثناء الدراسات األكاديمية أو في منزل جماعي أو
منشأة منظمة أو في منزل أو شقة مع أو بدون شريك في الغرفة
• قد تكون هناك حاجة إلدخال تعديالت على أماكن اإلقامة لتسهيل الوصول إليها (تشاور مع الخبراء ،وافهم القوانين
والحقوق ،والموارد المالية ،وخيارات التكنولوجيا المساعدة)
• قد تحتاج إلى مساعدة فيما يتعلق بالعناية الشخصية وأنشطة الحياة اليومية (أجهزة  MKMsالمستأجرة مقارنةً بمقدمي خدمات
الرعاية األسرية ،وتوافر مقدمي الخدمات وموارد التمويل ،وإدارة مقدمي الرعاية وتدريبهم)
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النقل
قد تؤثر مشكالت النقل على استقالليتك واستقاللك وفرصك في العمل والتعليم والمشاركة في األنشطة االجتماعية .يجب أن يناقش
فريق امراض االعصاب و العضالت خياراتك للنقل اآلمن بما في ذلك:
• القيادة المستقلة مع إدخال تعديالت على السيارة
• تعديالت على السيارات التي تمتلكها األسرة
• وسائل النقل العام
العالتات الشخصية
• تعتبر الروابط االجتماعية مهمة جدًا لضمان الصحة والرفاهية ونوعية الحياة
• في بعض األحيان ،تكون فرص التواصل الشخصي والمشاركة االجتماعية أقل بشكل طبيعي وتتطلب المزيد من الجهد
المتعمد لتعزيز الروابط االجتماعية وتيسيرها .يوجد العديد من المجموعات االجتماعية للشباب والبالغين المصابين
بمرض دوشين ويمكن العثور عليها من خالل االتصال بمنظمات التأييد الكبرى .قد يكون لدى األخصائي االجتماعي
ضا
قائمة بالمجموعات االجتماعية التي قد تكون مهت ًما بها أي ً
• يعد التوجه الجنسي والزواج من الموضوعات ذات األولوية العليا بين بعض األشخاص المصابين بمرض دوشين .فحاول
ضا
بدء هذه المناقشات حول العالقات والتوجه الجنسي والزواج مع صديق موثوق به أو أحد أفراد األسرة .وقد يمكنهم أي ً
التحدث معك حول استكشاف المعوقات التي تحول دون تطوير العالقات االجتماعية والمشاركة في المناسبات االجتماعية
وحلها .وقد يكون من المفيد أيضًا التحدث مع شخص ما في فريق امراض االعصاب و العضالت.
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السكن
• فحص مكان إقامتك (منزل العائلة
ً
مقارنة بمكان آخر)
• تعديل المنزل لتسهيل الحركة
والوصول والسالمة
• استخدام التقنية المساعدة

النقل
• تعزيز القيادة المستقلة مع
إدخال تعديالت على السيارة
• تعديل السيارة المملوكة لألسرة
• دراسة خيارات النقل العام
التي يسهل الوصول إليها

العالقات مع اآلخرين
• تطوير المهارات للتواصل مع
اآلخرين إلدارة شؤونك الخاصة
(على سبيل المثال ،الرحالت
االجتماعية والمواعيد)
• العمل نحو المستوى المطلوب
من االستقاللية واالستقالل

المريض البالغ
المصاب بمرض
دوشين
الرعاية الصحية
• االنتقال من الرعاية الصحية لألطفال إلى
الرعاية الصحية للبالغين
• االنتقال من تفاعالت مقدمي
الرعاية المتمحورة حول
األسرة إلى تفاعالت مقدمي
الرعاية المتمحورة حول
المريض
• مناقشة التغيرات المتعلقة بالعمر
في مزايا الرعاية الصحية
• تقييم الحاجة إلى تفويض ثابت
للرعاية الصحية

أنشطة الحياة اليومية
• استكشاف مصادر تمويل الرعاية
ومزاياها
• تعلم كيفية توظيف مقيمي الرعاية
الشخصية وتدريبهم
• ضمان توفير مدة كافية
لمقدمي الرعاية من األسرة
• التفكير في الحاجة إلى الوالية أو
الوصاية

التعليم أو التوظيف
• التخطيط المبكر للمهنة المستقبلية
• التفكير في الفصول على اإلنترنت
ً
مقارنة بالحرم الجامعي
• االتصال بالجهات المعنية ببرامج الحرم
الجامعي للطالب ذوي االحتياجات
الخاصة
• التخطيط للتوظيف أو التخطيط
المهني

الشكل  153اعتبارات خاصة بالبالغين الذين يعيشون مع مريض دوشين

خاتمة
نأمل أن يكون هذا الدليل مفيدًا وأنت تتنقل خالل رحلتك في العيش مع مرض دوشين.
وتذكر دائ ًما أن هناك مجموعات مؤيدة ،ومراكز وفرقًا لعالج امراض االعصاب و العضالت ،وعائالت ،وأصدقاء
موجودين هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق.
ودائ ًما ما يكون التواصل هو أصعب خطوة ،لكنه أول الخطوات .فلست وحدك في هذه الرحلة.
www.mda.org
www.parentprojectmd.org
www.treat-nmd.eu
www.worldduchenne.org

الصور مقدمة من  Parent Project Muscular Dystrophyمرجع الصور:

Rick Guidotti, Positive Exposure.
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