
 دلــیـــل العائـــالت
0  /64 

من  ضالتضمور العمرض   یصختش
 ومعالجتھدوشان   نوع

THE DIAGNOSIS AND 
MANAGEMENT OF DUCHENNE 
MUSCULAR DYSTROPHY 

A GUIDE FOR FAMILIES 
 

 َدلـِیـُل العَـائِالت



 دلــیـــل العائـــالت
1  /64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دلــیـــل العائـــالت
2  /64 

 
 جدول المحتویات

 

 مقدمة  .1
 

4 

 استخدام ھذا الدلیل كیفیة  .2
 خطوة -خطوة  دوشانالتعاطي مع مرض 

 

7 

 عند التشخیصالرعایة  .3
 "  دوشانالشك في اإلصابة بضمور العضالت من نوع  "

 

17 

  دوشانتشخیص مرض  .4
 

20 

 ادارة صحة الجھاز العصبي العضلي  .5
 على القوة الجسدیة وسالمة وظائفھالحفاظ 

  

23 

 ادارة نظام الستیروید  .6
 ، الجرع المناسبة والتأثیرات الجانبیةالنظم

 

24 

 لغدد الصماء ادارة صحة ا .7
 النمو، البلوغ، ومراقبة الغدة الكظریة

 

33 

 صحة العظام .8
 ھشاشة العظامالمراقبة والتدابیر العالجیة ل

 

  
 

37 

  يالعظم ادارة الجھاز .9
 كسور الوالعمود الفقري التواء مراقبة 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 



 دلــیـــل العائـــالت
3  /64 

 
 
 
 
 

 جدول المحتویات (تابع)
 
 

 إعادة التأھیل ادارة .10
 العالج الفیزیائي والعالج الوظیفي           

 

39 

 الرئویةادارة الصحة  .11
 مراقبة العضالت المساعدة على التنفس           

 

43 

 لقلبا ادارة صحة .12
 ب القلمراقبة            

 

46 

 ادارة صحة الجھاز الھضمي  .13
  بالجھاز الھضميالتغذیة، البلع، ومسائل ذات صلة             

 

48 

  النفسانیة واإلجتماعیةادارة الصحة  .14
  DMD بعد التشخیص بدوشانمع الحیاة  فالسلوك، التعلم، والتكی           

 

51 

 ة یجراحالالتدابیر .15
 

54 

   في قسم بالعنایة الطبیة إعتبارات خاصة  .16
 الطوارئ

 

56 

 البلوغ الرعایة الطبیة خالل مرحلةانتقال  .17
 

58 

 62 الخاتمة .18
 

           إبراء من مسؤولیة
عن الخدمات الطبیة التي ھي من صلب مھمات وواجب الطبیب أو الممرضة او الطبیب  المعلومات والنصائح في ھذا الكتیب لیست بدیالً الغایة من إدراج ھذه یرجى أخذ العلم بأن 

طبیبك المختص ال سیما مع المشورة الطبیة التي تحصل علیھا من تتالقى عالقة مریض بطبیبھ. إن أخذ المشورة من ھذا الكتیب یجب أن لیست شرًحا عن الممرض الخ..، كما أنھا 
على عاتقك. وأنھ بالرغم من أن ستكون ة تتخذھا باإلعتماد على مكونات ھذا الكتیب رشعر بھا والتي قد تستوجب تشخیًصا أو معالجة طبیة.  إن ایة مبادما یتعلق باألعراض التي تب

 .الفردي الطابعالعنایة بكل حالة لذا تكتسب و ،المعلومات المتوفرة ھنا تعتمد الدقة والصوابیة إال أننا ال نعطي ضمانة بھا على اإلطالق
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 المقدمة 
بصعوبة  "دوشانوالعصبي "الضمور العضلي یتمیز مرض 

التعرف علیھ وتشخیصھ وفھمھ وعالجھ. ال یدخل المرء عالم ھذا 
ـ المرض بملئ ارادتھ. إن جمعیة مرض ضمور العضالت ال

MDA 1لضمور العضالت ، الجمعیة المتحدة  UPPMD ،
 دوشانومنظمة مرض TREAT NMD  وجمعیة
جمیعھم    World Duchenne Organizationالعالمیة

ً على أبنائھم یعرف ً قلوب الوالدین التي تفطر حزنا ون تماما
المصابین بھذا المرض وقلقھم المتزاید ساعة معرفتھم 
 بالتشخیص، فضالً عن الھم الذي یعتریھم ویرافقھم في دعم

ھذا  تباًعا. وخالل رحلتكم مع المصاب وتحمل عْبء ھذا المرض
رعایة أن یحصل طفلكم، على أفضل التشخیص یصبح من المھم 

صحیة، ودعمھ وتوفیر الموارد المطلوبة لھ.  ولھذا السبب، في 
على تطویر وإعداد دلیل العائالت ھذا  عملنا، 2018العام 

 .دوشانالخاص بمرض 
 

العضالت ویعرف بــ ھو أحد أمراض  دوشان
"dystrophinopathies االناجمة عن فقدان بروتین "

" المبینة والظاھرة phenotype. تتراوح االصابة بھ من اعراض " dystrophin “  العضالت المعروف بــ "دیستروفین
، إلى اإلصابة بـ Duchenne muscular dystrophy" دوشانخطورة  وتعرف بـ ضمور العضالت "األكثر للعیون و

. ولتسھیل األمور أكثر. لقد جاء األخف ظاھریا Becker muscular dystrophy اعراض ضمور العضالت "بیكر"
 " بذاتھ. دوشاندلیل العائالت لیركز بمجملھ على مرض "

 
، وأیًضا من أجل خالل تشخیص المرض والمرحلة المبكرة بعد التشخیصاألھالي  للتوجھ الىلقد وضعنا دلیل العائلة 

. إن كلمة "أنت" المشار إلیھا في متن ھذا المستند تشیر إلى الشخص دوشانالشخص المصاب الذي یعیش مع مرض 
 نفسھ.  دوشانصاب الذي یعیش مع مرض الم

 
 ومراعاة العنایة: دوشانخلفیة مرض 

في الوالیات المتحدة األمیركیة" والخطوط التوجیھیة المعتمدة من قبل تلك المراكز المتعلقة  مراكز مراقبة الداء والوقایةان 
منھا السابقة راعاة في توفیر العنایة . إن تلك االعتبارات والم"اعتبارات العنایةتعرف "ب، دوشانبالعنایة بمرض 

ھ، بحیث تم اختیارھم والعنایة ب دوشانبمرض  متخصصین  والمستحدثة، تعتمد على دراسات مكثفة من قبل خبراء دولیین
 دوشان. قام ھؤالء بتصنیف وسائل عنایة  تستخدم في التدابیر العالجیة لمرض لتمثیل مجموعة واسعة من التخصصات

. لقد قاموا دوشانوھي المراحل المختلفة لمرض  "ضروریة"، "مالئمة"، و"غیر مالئمة"التالي:  وھي على النحو
، األمر الذي وفر لھم فرصة وضع خطوط توجیھیة بموافقة األكثریة، تمثل سیناریو 70,000كثر من باإلجمال بمراعاة أ

 إلعتماد على نفس النمط.. تم تطویر الخطوط التوجیھیة بالدوشان" لتوفیر العنایة أفضل ممارسة"
 

، یلخص نتائج مستحدثة تتعلق بالعنایة الطبیة لمرض ضمور 2018الصادر في العام  دوشانإن دلیل العائلة الخاص بمرض 
الخطوط التوجیھیة المستحدثة والمزودة بآخر النتائج، مؤیدة ومدعومة من مراكز المراقبة ، دوشانالعضالت المسمى 

أیید أیضاً لوالیات المتحدة األمیركیة بالتعاون والتنسیق مع جمعیات الدفاع عن حقوق المریض وبتوالوقایة من الداء في ا
وھي متوفرة للعموم " Lancet Neurology. تم اصدار ونشر المستندات في مركز األعصاب " TREAT-NMD من شبكة

  على مواقع الشبكة العنكبوتیة (االنترنت) على الصفحات الرئیسیة التالیة
PPMD, MDA, UPPMD, TREAT-NMD, and CDC . 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 

یتناول ھذا الدلیل حاالت مرض دوشان 
ویفید بأن العالج الطبي ال یغنیكم عن كل 
شيء. فاألمثولة ھنا ھي انھ من خالل 

الطبیة بإمكان األعباء تخفیف وطأة 
طفلكم أن یعیش حیاة عادیة، وبإمكانكم 

لة طبیعیة. من أنتم أیًضا أن تعیشوا عائ
أن تتذكروا بأن معظم المفید ھنا أیًضا 

األطفال المصابین بمرض دوشان ھم 
 ذینسعداء، كما أن معظم العائالت ال

لصدمة تشخیص أولیة لھذا  واتعرض
، ھم المرض جراء اصابة أحد أفرادھا بھ

 في أحسن حال بعد تلك الصدمة.
 )UPPMDالعالمیة (دوشان منظمة داء  –روم ـڤالیزابیت 
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 تابع -المقدمة 
 .TREAT-NMDتتوفر ترجمات متعددة في ھذا الخصوص من خالل   UPPMDو  TREAT-NMD بفضل

 
بتطویر مقال مستقل للتعمق أكثر بناحیة مخصصة من العنایة. تنشر المقاالت  اختصاص ثانوي  قامفضالً عن ذلك، إن كل 

في ملحق طب األطفال لتؤلف جزًءا من صحیفة طب األطفال وھي الصحیفة الرسمیة الصادرة عن األكادیمیة األمیركیة 
 ، وستكون متوفرة على مواقع اإلنترنت المذكورة تباًعا. 2018لطب األطفال في العام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مراجع تتعلق بالمستند األساسي
 
www.mda.org 
www.parentprojectmd.org 

nmd.eu-www.treat 
/https://worldduchenne.org 

 
 إصدار ونشر خطوط التوجیھ الخاصة بمرض دوشان 

تشخیص مرض ضمور العضالت من نوع دوشان والتدابیر العالجیة لھ، معلومات مستحدثة وجدیدة ،  •
[جھاز الغدد الصماء]، مِعدَة وأمعاء،  : تشخیص، اعصاب وعضالت، اعادة تأھیل، اندوكرین1الجزء 

 وإدارة التغذیة. 
 

تشخیص مرض ضمور العضالت من نوع دوشان والتدابیر العالجیة لھ، معلومات مستحدثة وجدیدة ،  •
 العظام. وجراحة: الجھاز التنفسي، القلب، صحة العظام، 2الجزء 

 
معلومات مستحدثة وجدیدة ،  تشخیص مرض ضمور العضالت من نوع دوشان والتدابیر العالجیة لھ، •

: العنایة األولیة، التدابیر العالجیة الطارئة، العنایة باألمراض النفسیة، استمراریة توفیر العنایة 3الجزء 
 الطبیة بكل مراحل الحیاة.

 
 :الھامة نرجو تصفح ھذه المواقع

 
• 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/ 

 
 

http://www.mda.org/
http://www.parentprojectmd.org/
http://www.treat-nmd.eu/
https://worldduchenne.org/
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 استخدام ھذا الدلیل  -2
 

 تین الطریقتین المختلفتین: ھایمكنكم استخدام ھذا الدلیل عبر اختیاركم 
 

 . دوشانتركیز على مرحلة معینة من مرض ال -1
 .دوشانمرض بمعینة للعنایة ناحیة تركیز على ال -2
 

المقصود من  خرآلشخص ویختلف من خطوة خطوة  دوشانمرض بوضوح تقدم یشرح  ،1جدول رقم بما فیھ القسم التالي 
 نظرة شاملة عن اإلحتیاجات المتعلقة بتوفیر العنایة التي تتصورونھا.  ءاعطاھذا الدلیل، 

 
إضافة إلى ذلك، إذا اردتم قراءة أقسام من ھذه الوثیقة تتعلق بتدابیر عالجیة خصوصیة ترافقھا عنایة تكون من صلب 

 المحتویات. م ایجادھا بسھولة في جدول كالموضوع الذي یھمكم، فبإمكان
 

 الطبي الذي یقدم الرعایة الطبیة لكفریق تكوین ال
 

ھذا سلوبًا متعدد اإلختصاصات للتعاطي والتعامل مع ھذا المرض، یفرض أ دوشانعالجي األفضل لمرض إن التدبیر ال
ثالً، أخصائي طب یتجلى بتعیین اختصاصیین في مجاالت طبیة متعددة من شأنھم توفیر عنایة شاملة ومفیدة لك. فماألسلوب 

الطبي المعالج لمرض األعصاب فریق ) یشرف على الNeuromuscular Specialist- NMSاألعصاب والعضالت (
ي تتعالج منھ في مستوصف أو مشفى، ومن مسؤولیاتھ توفیر العنایة الالزمة لك في كل ذوالعضالت الذي تعاني منھ وال

من عنایة قسم األطفال الطبي إلى عنایة قسم البالغین الطبي، فقد یتبدل الطبیب مراحل حیاتك. وفیما تتحول العنایة الطبیة لك 
األخصائي من طبیب أعصاب وعضالت مختص بطب األطفال إلى طبیب أعصاب وعضالت مختص بطب البالغین 

بین من عضًوا ھاًما  الطبي السریري المعالج. ویعتبر المنسق لتوفیر العنایة الطبیةفریق والراشدین، لكن یستمر في قیادة ال
الطبي فریق فراد الأالطبي المعالج یساعد على ضمانة أن تبقى اإلتصاالت والعنایة خاضعة للتنسیق فیما بین فریق أعضاء ال

الطبي وبین الطبیب األساسي الموفر فریق الطبي من جھة ثانیة، وكذلك األمر بین الفریق أنفسھم من جھة، وبینك وبین ال
الطبي فریق ي طبیب األطفال وطبیب العائلة، الخ...) من جھة ثالثة. أما في حال لم یتوفر داخل الألك العنایة الصحیة 

المختص باالعصاب والعضالت اي منسق یقوم بتوفیر العنایة األساسیة لك تأكد من بإمكانھ أن یقوم بمھمة تنسیق المواعید 
 نت بحاجة لخدمة طبیة طارئة.كإذا حتى ، أو المتفاوتة  لك، فتطرح أسئلتك علیھ، أو تعبر لھ عن قلقك

 
لك معلومات أساسیة تعطیك فرصةً للمشاركة بشكل فعال في حصولك على عنایة شاملة وكاملة. لذا  دلیل العائلةیوفر 

یكون لدیھ ) أن Neuromuscular Specialist- NMSیقتضي على طبیبك األخصائي في طب األعصاب والعضالت (
ھذه  یتمتع بسرعة البدیھة والتدخل الالزم في الوقت المناسب، ، ودوشانالمحتملة التي تحیط بمرض  بكل القضایاإلمام 

أیًضا للحصول على عنایة مالئمة واستدعاء أخصائیین ثانویین جوھریین أساسیة ال بل تأسیسیة تشكل نقطة تصرفات 
ربما بعض التدخالت الطبیة، أو لحاح التي تھیمن على اإلعندما تتقدم بالسن وتعّمر، تتغیر طبیعة ف. إلعطاء الید في العمل

). 1(مصور  دوشانتعیین بعض األخصائیین الثانویین. یرافقك دلیل العائلة في مراحل مختلفة من توفیر العنایة بمرض في 
المھم بمكان  إلى كل األخصائیین الثانویین في حیاتك أو عبر المراحل التي تمر بھا، لكن منتكون بحاجة بالطبع سوف لن 

أن یكون ھؤالء بمتناول یدك وغب الطلب، عندما تكون بحاجة إلیھم. ویبقى الدعم كل الدعم ذاك الذي یقدمھ المنسق العام 
 حول ماھیة العنایة الطبیة التي سوف یوفرھا من أجلك.

 
الوسط. طاقمك الطبي حولك. من المھم بمكان أنك أنت مع عائلتك، تتعاملون مع اخصائیین طبیین  في . أنتإذاً  أنت المھم

 ). 1(مصور  فین ینسقون ویھتمون بكافة أمجاالت العنایة السریریة الخاصة بكمحتر
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 )1التعامل خطوة خطوة مع مرض دوشان (جدول 
لمساعدتك على  دوشاند قمنا بتجزئة المراحل األساسیة التي یمر بھا مرض حالة تتغیر ببطء مع مرور الزمن. لق دوشان

استباق اي توصیات ترید من خاللھا الحصول على العنایة الالزمة. بالرغم عن كون تلك المراحل المشار الیھا ضبابیة غیر 
عتماد علیھا واستخدامھا لتحدید نوع واضحة المعالم جیدًأ، ال تستطیع تمییزھا بدقة، إال أنك قد تجدھا مفیدة ومساعدة لإل

الطبي الموفر العنایة فریق العنایة التي أنت بحاجة لھا، والتدخالت الطبیة المزمع تلقیھا، في اي زمن، وما أنت تتوقعھ من ال
 الطبیة لك في أي وقت. 

 
 مرحلة التشخیص (للرّضع واألطفال) -1

األعراض (أي المرحلة   من دون تشخیص خالل مرحلة ما قبل حدوث دوشانحالیًا یبقى معظم األطفال المصابین بمرض 
دوث إصابات فیھا بھذا الداء، التي یُظھر األطفال القلیل من األعراض في حال وجدت) اال إذا وجد تاریخ مرضي للعائلة وح

مضة بالغة الرقة، والنطق، لكنھا تبقى غازحف أجري فحص دم السباب شتى. فاألعراض تتجلى بالتأخر في المشي والأو 
 غالبًا ما تمر من دون انتباه في تلك المرحلة. 

 
ً ما یكون األھل اول العارفین بوجود تغییرات في النمو عند طفلھم، وھم أول السائلین عن حالھ، واول من یطالب  غالبا

دیمیة األمیركیة المعنیة بطب ي النمو عند طفلھم. لذا، قامت األكاالمتوقع ف أخرتشرح لھم التبإجراء فحوصات تكمیلیة لھ، 
األطفال بتطویر أداة أو وسیلة لمساعدة األھالي على تقییم نمو طفلھم، والقیام بالبحث یثبت لھم حقیقة وسبب تأخر نموه، 

: 2وإطالع مقدمي العنایة األولیة عما یساورھم من قلق في ھذا المضمار. ھذه األداة أو الوسیلة موجودة على الموقع التالي
motordelay.aap.org  

 
 . إندوشاناإلجتماعي والعاطفي وھو بغایة األھمیة بعد أن یظھر التشخیص الجدید وجود مرض -إن الدعم النفساني

جدًا. ھناك العدید من األسئلة ما زالت من دون إجابة، وغالبًا ما تشعر  ھو صعب دوشانمرض  الحصول على تشخیص
العائالت بانسحاق نفسي ینتابھم القلق والریبة بشأنھ، ویشعرون بالوحدة وال یجدون سوى قلة قلیلة من األماكن یشكون إلیھا 

ین في طب األعصاب والعضالت وجعھم ویطرحون ھواجسھم. إن مقدمي العنایة األولیة، باإلضافة إلى أطباء أخصائی
)Neuromuscular Specialists- NMS مفیدون للغایة لتسھیل اإلستفادة من العنایة المناسبة، كما واإلتصال بمنظمات  (

للوقوف إلى جانب عائالتھم.  في الوالیات المتحدة األھالي  تساند مؤیدة ومدافعة تساعد على توفیر المواراد والمعلومات 
 Parent Project Muscularامت الجمعیة األھلیة الخاصة بمرض ضمور العضالت األمیركیة ق

Dystrophy  صفحة خاصة على شبكة اإلنترنت تتضمن موارد بإمكان األھل اإلستعانة بھا لمساعدتھم في األشھر
. (ParentProjectMD.org/for-newly-diagnosed)الثالثة األولى بعد التشخیص وعنوانھا التالي: 

 MDAوجمعیة ضمور العضالت   PPMDلكل من الجمعیتین: الجمعیة  األھلیة الخاصة بمرض ضمور العضالت كما
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، دوشانلدیھما موارد تمكنھما من التواصل مع أطفال وأقاربھم، والشریحة الواسعة من العائلة حول تشخیص مرض 
 موارد المتوفرة لك. فاإلتصال بالمجموعات المحلیة الداعمة یساعدك حتًما على التعرف على ال

 
 

 (مرحلة الطفولة)  القدرة على المشي في مرحلة مبكرة -2
في المراحل األولى من الحركة والتنقل أو مرحلة المشي، یُظھر األطفال ما ھي بالتمام المؤشرات الكالسیكیة لمرض 

 وھذه المؤشرات قد تكون غامضة وبالغة الرقة قد تتضمن ما یلي:  دوشان
 العنق أو الرأس صعوبة في رفع .
 شھراً  15عدم المشي عند بلوغھ  .
 كثرة التعثر والسقوط أرًضا .
 صعوبة في النط والقفز .
 قدرة على الحكي كما یحكي األطفال في عمرهال عدم .
"غاورز یحتاج للمساعدة للنھوض عن األرض أو المشي واضعًا یدیھ أعلى رجلیھ للتھیئ للوقوف (یرجى مراجعة  .

 أدناه). 2صورة      neuvers Ma’Gower3مانوفر" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gower’s Maneuver.  غاورز مانوفر  2صورة 
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 –أكبر من حجمھما العادي (الضخامة الكاذبة أو النمو الشاذ بدوان ت تان،الساق أو الربل تابط .
pseudohypertrophy ( 

 نیمتباعدتالرجلین المشیة و .

 Waddlingالمشیة على ابھام الرجل والمشیة المتھادیة أو المتمایلة  .

 Saddle، لدیھ ظھر سرجي  Sway Backالمشیة والصدر ناتئ أو بارز إلى األمام (او یترنح أو یتأرجح     .
back  أو ظھر محدودب أومقوس ،Arched back ( 

من األنزیمات التي یطلقھا العضل عندما نوع ) CK CPK 4Creatine Kinase( كیناز كریاتین مرتفع ویسمى  .
أكبر من  CKفي الدم. فعندما یكون مستوى  CKیتعرض األخیر للتلف أو لعطب أو عطل ما. یقاس مستوى الـ  

 )دوشانھناك حاجة الستكمال فحوصات الـ  200
مؤشر الستكمال فحوصات  ALTوالـــ  AST ) إن إرتفاع نسبة الـــALTأو  AST أو أنزیمات یطلقھا الكبد  ( خمائر .

 . دوشان. ال یجوز إجراء تقییم تكمیلي للكبد إال بعد استكمال فحص الـ دوشانال
 

 تشخیص دوشان:
فحص دم لتبیان عما إذا كان مستوى المصل ھو سیكون الفحص األولي  دوشانبوجود مرض  عندما یتكون الشك 

  100إلى   10بمعدل   CKمستوى مرتفع جداً من  دوشانبمرض  في الدم عالیًا. غالباً ما یحمل المصابون CK(السیروم )
 الطفرة الجینیة أو الوراثیة  ن أجل تحدیدم  DNAمعینة جینیة تطلب فحوصات لة حاھذه المرة أكثر من القیمة الطبیعیة. وفي 

) genetic mutation  والمستشارین في . ھنا تندرج مساھمة األخصائیین دوشان) المسؤولة عن أسباب حدوث مرض
الجینات الوراثیة في سیاق تفسیر تلك الفحوصات الوراثیة ومناقشة مدى تأثیر النتائج على الطفل وربما على أفراد األسرة 

 .القدرة على المشي في مرحلة مبكرة مرحلة البًا ما یتم التشخیص خاللاآلخرین. غ
 

 العامل النفساني واإلجتماعي، التعلّم والسلوك: 
تحدیات كبیرة على المستوى التعلیمي والمسلكي، بعضھا یعود لنقص  دوشانألشخاص الذین یعانون من مرض یواجھ ا

عقاقیر كالستیرویدات  التي المحدودة. إن بعض ال ائیةالدیستروفیین في الدماغ، والبعض اآلخر للتعاطي مع الحركات الفیزی
ي األسفل)، تلعب ھي األخرى دورھا. إن بعض األوالد الذین یأخذون (أنظر فمن المشيالمبكرة أو المتأخرة  تبدأ مع المرحلة

.  أما في حال جھون اضطرابات في التحكم، غضب، تغیرات في المزاج، صعوبات في التركیز والذاكرةستیرویدات  قد یوا
عصاب (أي علم النمو و/ أو في التعلم، یقوم الطبیب النفساني أو الطبیب االختصاصي بسیكولوجیة األ تأخر فيحدوث 

) بتقدیم المساعدة بتحدید مسائل معینة في ھذا الخصوص كما وإعطاء توصیات Neuropsychologyالنفس العصبي 
العاطفیة و المسلكیة لیست أشیاء غیر عادیة بل ھي تعالج جیداً إذا . ان المشاكل تساعد على التوصل إلى اإلحاطة الكاملة 

ك المجاالت. كما یجب تقییم في تل لنفسیین قد یعطون المساعداتفأطباء األطفال واألطباء اتم اكتشافھا في مراحل مبكرة. 
النطق واللغة، وعند الضرورة، إعطاء العالج بأسرع فرصة ممكنة. أما في حال واجھت عائلتك عراقیل بالوصول 

ك إلى الموارد الخاصة بحالتكم. لذا، من أواإلستفادة من الموارد، فیلعب العاملون اإلجتماعیون دوراً  في مساعدتك لتوصیل
مساھمة خبراء طب وأخصائیین للتعاطي مع العوامل النفسانیة والتعلیمیة والعائلة الدعم الالزم،  ىعطَ الضروري بمكان أن تُ 

 ). 14والمسلكیة (القسم 
 

 العالج الفیزیائي:
تمارین التمدد نظام لة المبكرة تسمح لك ممارسة ) في ھذه المرح10الطبي المعالج فیزیائیًا (قسم فریق التعرف على ال

عادة التأھیل بإمكانھ أیًضا إتجعل من عضالتك مرنة وتحمیك من انقباضات المفاصل. الطاقم الذي یساعدك في تدریجیاً، 
تقدیم مشورة تقدیم مشورة طبیة بشأن التمارین المناسبة لك خالل فترات اللعب أو فترات الراحة أو اإلستجمام،  كما بإمكانھ 

لك حول التربیة الفیزیائیة المطابقة لطفلك لحمایتھ في المدرسة. إن برنامج العالج الفیزیائي یركز على التمدد واإلحتفاظ 
(وغالبًا ما تعرف بــ      Night splintأكثر من التقویة. إن الجبیرة المثبتة في الجسم اثناء اللیل  بمجال أو نطاق الحركة لدیھ
Ankle –foot orthoses – AFOs  قویمیة لمفصل الكاحل والقدم)  قد یوصى بھا في ھذه عبارة عن ادوات عالجیة ت

الفیزیائي باتباع برنامج  وتمنع أي نقص أو تراجع في مدى حركیة الكاحل. یوصي المعالج التمددلتعطیك المزید من  المرحلة
 مك.لألرجل في منزلك كي یكون جزًءا ال یتجزأ من رتابة یو إس
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 الستیرویدات  
) أي عند 6في تلك المرحلة (القسم Steroidsأو الــ ستیرویدات    Corticosteroidsمن األفضل مناقشة مسألة تناول 

استكمال أخذ كافة المناعات (أو  طة البدء بتناولھا من الھام مناقشة فوائدھا،التشخیص والبدء بتلقیھا. وفور اعتماد خ
التطعیمات) كما واألخذ بعین اإلعتبار العوامل التي تحمل مخاطًرا قد تسببھا أیة أعراض جانبیة للستیرویدات ، ھذا فضالً 
عن تدارك تلك المخاطر والعمل بسرعة على التقلیل من عواقبھا. ومن محسنات النقاش حول الستیرویدات ، اتباع حمیة 

وذلك للمساعدة على تجنب األعراض الجانبیة كزیادة الوزن وحدوث Dietitian مدروسة على ید إختصاصي تغذیة غذائیة 
 تغیّر صحة العظام.

 
 صحة العظام والھرمونات 

إن تناول الستیرویدات  یضعف العظام  كما  یؤثر على مستوى الكثیر من الھرمونات على سبیل المثال ھرمون النمو 
). التغذیة ھامة لعظام قویة، كما 7(أي الھرمون الموجود عند الذكور) (القسم  testosteroneتیرون وھرمون التستوس

). وعندما تزورون طبیب 13و 8علیكم اإلكثار من الحمیات الغذائیة التي تحتوي على فیتامین "د" والكالسیوم (القسم 
ع إختصاصي تغذیة. وفي كل مرة تزورون فیھا طبیب االعصاب والعضالت سیكون مناسباً مناقشة اإلحتیاجات الغذائیة م

األعصاب والعضالت، ینبغي قیاس الطول والوزن الذي یبین في مصور بیاني وذلك لمراقبة النمو والوزن بمرور الزمن 
). إن قیاس طول عظمة الزند (الساعد) أو عظمة الساق (قصبة الساق)، او جمع قیاس عظام الید والساعد معًا 7(القسم 

طول الذراع الجزئي) ھي طرق بدیلة لمعرفة دقیقة للطول وینبغي تعقب األطوال ھذه لتأسیس وتكوین قاعدة مقاییس. لذلك (
من الواجب الحصول على أساس مستوى كثافة العظم من خالل استخدام الطاقة الثنائیة بامتصاص اشعة اكس (أو "دیكسا" 

DEXA ،( أنظر عند البدء)  8القسم بتناول الستیرویدات .( 
 

 عضالت القلب والتنفس
لن تظھر في ھذه المرحلة جلیاً أیة أمور لھا صلة بالقلب أو التنفس، لذا یستوجب البدء بالمراقبة فور إنجازك التشخیص من 
أجل وضع الخطوط االساسیة لصحتك (أي ما ھو "عادي"  بالنسبة إلیك)، ومؤازرة ذلك بزیارة الطبیب في مواعید دوریة 

ة. إن البدء بفحص عمل الجھاز التنفسي في مرحلة مبكرة من عمرك یساعدك على التعّود على استخدام اآللة ومنتظم
  ECGو"الممارسة" علیھا، الضروریتین للزیارات التي ستقوم بھا. نوصي بمراقبة عمل القلب (تخطیط كھربائیة القلب

) عند التشخیص وأیًضا سنویًا حتى بلوغ -Echocardiogram تخطیط صدى القلبو MRI وصورة الرنین المغناطیسي 
). من المھم أیًضا تحصین جسدك باللقاح ضد التھابات الرئة (أو 12سنوات، ثم غالبًا عندما تدعو الحاجة (القسم  10عمر 

الكریب) تجنبًا  )  واألنفلونزا (تطعیم باإلبر ضد اإلنفلونزا او الرشح أوPneumococcalما یعرف بالمكّورات الرئویة 
 ).11لألمراض (القسم 
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 وأول مراحل البلوغ) /المراھقةالمتأخرة (الطفولة المتأخرة/  المشي في مرحلة-3

 مثل صعود الدرج والنھوض من األرض.  النشاط الحركي، یزداد المشي صعوبة، مع صراع كبیر مع في ھذه المرحلة 
 

 العامل النفساني، التعلّم، والسلوك
وال سیما االختصاصیین  ھام في ھذه المرحلة. إذ أن أطباء علم النفس ي التعلّم أو الصعوبات التعلمیةف المـستمر التقییم

بسیكولوجیة األعصاب (أي علم النفس العصبي) یساعدون على تحدید التدخالت الفضلى التي من الممكن اللجوؤ الیھا لتلبي 
التدخالت وواإلختصاصیین ضروري لمساعدتك في التعلّم وفھم السلوك  حاجتك من التعلّم. إستمرار الدعم من الخبراء

). في 14الضروریة التي من شأنھا مساعدتك على التأقلم مع واقع خسارتك القوة الجسدانیة ووظائف عمل األعضاء (القسم 
أسالیب التعلیم والتدریب  ھذه المرحلة، یتعین علیك البدء في تحدید األھداف للمستقبل تعمل إلى جانب عائلتك على تنظیم

بكل ما تحتاج الیھ لتحقق تلك األھداف. إن تقییم سیكولوجیة األعصاب عند البعض تساعد على معرفة امكانیة ومع مدرستك، 
حدوث عجز ادراكي وتوفیر استراتیجیات تعتمد في برنامجي عمل كل من المنزل والصف معًا لمساعدتك على ان تعطي 

 األفضل لدیك.
 

یم العنایة والرعایة یتطلب عاطفة وحنان مصحوب بطاقة جسدیة. إن استجماع الوقت من اجل الذات ومن اجل ترسیخ إن تقد
عالقاتك مع اآلخرین ھو بالغ األھمیة. لذلك یأتي تطویر شبكات دعم تتضمن أعضاء من الشریحة العائلیة الموسعة والمجتمع 

 للعمل من جدید.الطاقات والرعایة المزید من الوقت للراحة واعادة استجماع عطاء مقدمي العنایة كعون إلاألھلي ذات الثقة، 
 

 العالج الفیزیائي 
). 10استقاللیتك (القسم  من أجل والوظائف على مدى أو نطاق حركتك، وقوتك ةحافظإعادة التأھیل على الممساھمة تستمر 

انة بتدخالت من قبل طبیب زیائي، فقد یكون ضروریًا اإلستعوإذا لم یتم التحكم بتضییق أو انقباض المفاصل عبر العالج الفی
. إن لدى المعالج الفیزیائي المختص الكثیر من األدوار التي یؤدیھا إلى جانب طاقم العنایة بما في مختص في تقویم العظام

، كما والتشجیع standersات أو الَمْسنَدَ  التوصیة في تأمین آالت طبیة مثل الكراسي المتحركة والوقافیات، وذلك نظم التمدد 
یتم على تحمل الوزن والوقوف العامودي (كل ذلك من شأنھ المحافظة على صحة العظام والھضم). من المھم إذاً التأكد بأن 

الكراسي المتحركة بأدوات تساعد على الجلوس المریح وتساعد الجسد في وضعیة مستقیمة وتموضع جید. إن تجھیز 
 . مستمرةلھ فوائد لتمدد البرنامج الیومي من ا

 
 الستیرویدات 

)، وكذلك 6ھام في ھذه المرحلة مع مراعاة النظم الخصوصیة والجرعة المعتمدة (القسم العالج المتواصل بالستیرویدات 
أیًضا تحاشي التأثیر الجانبي، وتوفیر المراقبة، واعتماد حسن أخذ العالج. وفي ھذا السیاق، من المھم إجراء التقییم مرتین 

أو نحو تخفیف الَمیل الوزن یتطلب األخذ بالحسبان  مراقبة. إن استمرار الھیكلیة ووظائفھاعضالت الفي السنة لرصد قوة 
 ).13الوزن أو زیادتھ مع تدخل مالئم في حال اعتراك قلق بھذا الشأن (القسم انقاص 

 
 صحة العظام والھرمونات

إن المراقبة المتواصلة لصحة العظام وخطر حدوث كسور فیھا ھامة طالما تناول الستیرویدات  مستمر ال سیما حین تضعف 
 -Neuromuscular Specialistأن یراقب األخصائي في طب األعصاب والعضالت ( قدرة على الحراك. ومن الھامال

NMS") "ھیدروكسي  25) خطر حدوث كسور في العظام من خالل احالتك إلى اجراء فحص دم یقیّم مستویات فیتامین "د
 النخاع( الفقري لعظام أو صورة شعاعیة للعمودفیتامین "دي") وصورة شعاعیة ال سیما "داكسا" لفحص قوة وكثافة ا

). یوجب ھنا تقییم ومراعاة النظام الغذائي المتبع 8التي من شأنھا قیاس قوة العظام وصحة تلك العظام (القسم  )الشوكي
للتأكد من أنك تتناول الكمیة الكافیة من الغذاء الذي یحتوي على Dietitian  لــ إختصاصي تغذیة خالل كل زیارة تقوم بھا 

عالمات التأخر في أي فیتامین "د" والكالسیوم. إلى ذلك، توجب أیًضا مراقبة طول  الجسد وطول االطراف والوزن لتبیان 
 ). 7النمو (القسم 
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الت القلب والتنفس. من الواجب إجراء فحوصات لمراقبة عمل القلب من الضروري مواصلة الخضوع لتقییم صحة عض
 تخطیط صدى القلب وMRI وصورة الرنین المغناطیسي  ECG- Electrocardiogram(تخطیط كھربائیة القلب 

Echocardiogram- من  10) باإلضافة إلى أنواع فحوصات آخرى، على األقل سنویًا بعد التشخیص وغالباً بعد سن الـ
أو في صورة  ECGالعمر. یوصي طبیب القلب بتدخالت طبیة في حال كانت ھناك تغیرات تظھر في تخطیط كھربائیة القلب 

 ). 12لقسم ) (اEchocardiogram-أو في صورة صوتیة للقلب  MRIالرنین المغناطیسي 
 

 / وأول مراحل البلوغ) المراھقةمبكرة (الطفولة /  القدرة على المشي في سنعدم -4
(عربة  ، قد تجد صعوبة في المشي لمسافات طویلة.  وعندما یحدث ھذا الشيء فقد تكون بحاجة إلى سكوترفي ھذه مرحلة

 ).10ك لمساعدتك في تحركاتك (القسم سناد، اذا كان ھذا الشيء مناسبًا أو كرسي متحردواسة) أو  عربة لإل
 

 العامل النفساني التعلّم والسلوك
على األقل. وفي حین تتلقى  14أو  13" من مرحلة المراھقة إلى مرحلة البلوغ یبدأ في عمر إن الحدیث حول "االنتقال

من عامل إجتماعي، من خبراء في المدرسة، أو من آخرین بشأن  ي متخصص باألطفال أو البالغین، طبفریق المساعدة من 
العالج العصبي العضلي بإعطائك التوجیھات لتطویر فریق وضع خطة لك لتأمین "تحول" ھادئ، یقوم واحد أو اثنین من 

 تربویةال كأھدافوعلى سبیل المثال: مخطط الشخصي التابع لك. فاألحادیث المتعلقة بأھدافك وتطلعاتك المستقبلیة ال
الطبیة فیھ. وعندما تصبح بالغًا من  رعایتكفي العیش في مكان معین، ودراستك، وعملك،  تك، ورغبوالتحصیل العلمي

المھم أن تحافظ على استقاللیتك لتتنعم بإحیاء النشاطات في المنزل والمدرسة، ومع أصدقائك. من الھام لك أن تحافظ على 
ن عالقات وأن تحفاظ علیھا في ھذه المرحلة. وفي حین یعیش بعض المصابین من المھم  –اتصاالتك مع إصدقائك  أن تكّوِ

یتعلق  screening . من الواجب اجراء تنظیر طبي أن البعض یعانون منھامن دون مشاكل نفسانیة، إال دوشانبمرض 
باألمور العصبیة والعضلیة. وإذا ثبتت المعاناة من القلق واإلكتئاب فیجب أخذ التدابیر خاصة بالقلق واإلكتئاب في كل زیارة 

 العالجیة مبكًرا وبشكل مناسب. 
 

 العالج الفیزیائي 
وباإلضافة إلى برنامجك الیومي للتمدد یجب أن یسترعي انتباھك وضع التضییق أو اإلنقباض في األطراف العلویة من 

والكوع والمعصم واألصابع) وھذا األمر بغایة األھمیة كما ھي حال قدرتك على الوقوف على قدمیك جسمك (مثالً: الكتفین 
) scoliosisاذا لزم األمر). یتضاءل وجود تقوس أو، إعوجاج في العمود الفقري (-إذا دعت الحاجة (مستعیناً بدعم أو مساعدة 

. سیما عندما تفقد القدرة على اامشيقبة حدوث ذلك التقوس ال عند استعمالك الستیرویدات  إنما من المھم أن ال تھمل مرا
نت بحاجة إلى )، لذا فإ9، غالبًا خالل أشھٍر (القسم بشكل سریعھذا التقوس في العمود الفقري یتطور في بعض الحاالت، قد 

سبب ألًما أو عدم تقویم العظام) للتعاطي مع مسألة وضعیة القدم،  التي قد تمساھمة أخصائي عظام (طبیب مختص في 
ارتیاح وتقید حریة انتعال الحذاء. لذا یُنصح بمناقشة خیارات إجراء جراحة لمساعدتك على حل مشكلة التضییق أو اإلنقباض 

 ، أو القدم، إذا كان ذلك مناسباً. ankleفي مفاصل الكاحل 
 

 الستیرویدات 
إذا ) 6زًءا من التدابیر العالجیة األساسیة (القسم یشكل جإن اإلعتماد على العالج بالستیرویدات  یستمر على أھمیتھ وھو 
 تم البدء بھ من ھنا وصاعدًا. یبوشر بھ في السابق، أو یتواصل العالج بھ في ھذه المرحلة  أو 

 
 صحة العظام والھرمونات

على العمود الفقري إن المراقبة الدقیقة والمتواصلة لصحة العظام ھامة مع مراعاة خاصة لظاھرة أي كسور تنجم عن ضغط 
). توجب أیًضا مراقبة طول الجسم وطول األطراف والوزن لتبیان عالمات النمو. إن مقاییس الطول المتفاوتة بدًءا 8(القسم 

من الساعد (طول الزند) حتى الِرجل السفلى (طول عظمة الساق أو، القصبة)، ھذا فضًال عن تقفي قیاس الساعد األعلى 
من العمر یھم جدًا مراقبة ومتابعة مسائل  9المجزء للید) عندما یصبح الوقوف صعباً. أنھ منذ سن الـ واألسفل معًا (الطول 

غدد صماء  ، دونك استشارة طبیب14سن البلوغ أي المراھقة. ھذا، وفي حال لم یأِت البلوغ أو المراھقة في سن الـ 
)Endocrinologistوفي حال تبین بأن مستوى ھرمون التستوستیر .( ونtestosterone أي ا) لھرمون الموجود عند

 ). 7، فقد تحتاج إلى عالج التستوستیرون (القسم الذكور) متدنٍ 
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جود تلیّف أو ندب في والقلب أو أي دلیل حول وظائف أیة تغیرات في . القلب مرة في السنة أمًرا حیویًاعمل مراقبة تعتبر 
على الفور  تھایقتضي معالج - Cardiac MRIعبر صورة الرنین المغناطیسي للقلب فقط مشاھدتھا یمكن -عضلة القلب 

أشھر من خالل فحص أداء الرئتین. أما في حال بدأ عمل التنفس  6تجرى أیًضا مراقبة عمل التنفس كل ). 12(القسم 
 لتنفس وإراحتك من عناء السعلة.ى اتستوجب مناقشة مسألة التدخالت الطبیة المالئمة لمساعدتك علفبالتقلص 

 
 Palliative Care لآلالمالملطفة الطبیة الرعایة 

ى درجات الراحة في حیاتك ویزیل عن كاھلك تحقیق أعلل لألالم یساعدكالمخففة والملطفة الطبیة عمل الرعایة فریق إن 
الرعایة فخیاراتك العالجیة. أھدافك الحیاتیة ووتتالقى معًا ن تنسجم أیعطي ضمانة باألوجاع واآلالم ویخفف الضیق عنك. 

تساعدك ھي لفاألولى البعض؛ ھا فی یخطئ كما لآلالم ھي لیست الرعایة في مرحلة اإلحتضار المخففة والملطفة الطبیة 
 االنتقالتشخیصك وھي مورد داعم لك دوًما ولعائلتك في مراحل  مرحلة منعلى تخطي التحدیات التي تواجھك في كل 

 العدیدة مدى العمر. 
بما معناه  -أخذ القرار المناسب بشأن العنایة الطارئة اأو غیر المصابین بھ یتعین علیھم جمیعً  دوشانالمصابین بمرض كل 
الطورائ، وغیر المتوجب علیھم فعلھ، ومن ھم وكالؤھم الطبیون ركز علیھم فعلھ بشأن صحتھم الجسدیة في میتوجب ما 

لآلالم على المخففة والملطفة الطبیة عمل الرعایة فریق الذین یقررون عنھم عندما یعجزون عن أخذ القرار بأنفسھم. إن 
في أي مكان و ما یتضمنھ ھذا المخططاإلعالن عأھبة اإلستعداد لوضع مخطط عنایة طوارئ لك وأخذ القرار والتصرف و

 . یحفظ
 

 أول مرحلة البلوغ /سن البلوغ)متأخرة (عدم القدرة على المشي في مرحلة -5
 والمحافظة على القوة األساسیة في الجسم وقوة األطراف العلیا قد تضعف، محولة وضعیة الجلوس ، في ھذه المرحلة

 . ة بشكل متزایدبمع وظائف األعضاء صع الجیدة الوضعیة
 

 العالج الفیزیائي 
ممكنة تلبي مستوى رغباتك في الحفاظ  أفضل مساعدةمنحك وأنواع التمارین واآلالت التي تكیفیة التمدد مناقشة من المھم 

بإمكانھ  یلالتأھ ةعادإفریق جانب  إلى عمل المعالج الوظیفيسیر على استقاللیتك وعلى حسن عمل وظائف جسدك. إن 
استعمال الحمام واإلنتقال إلى الفراش والتقلب فیھ، إذا لزم األمر. تجرى والمأكل والشراب كالمساعدة في دعم نشاطاتك 

 أیًضا تقییمات تقنیة مساعدة إلطالة فرص وحالة استقاللیتك وحمایتك. 
 
 ستیرویدات ال

العنایة العصبیة فریق والتحكم بالوزن مع والتغذیة ومرحلة البلوغ ستیرویدات الیتعین علیك متابعة النقاش حول نظم 
على حسن عمل  ) من اجل الحفاظ6العمر (القسم مدى  على متابعة تناول الستیروید والعضلیة. فالتوصیات اآلنیة تشجع

 الجھاز التنفسي وعلى صحة وقوة األطراف العلیا. 
 

 صحة العظام والھرمونات
إن المشاكل التي تتعرض لھا العظام قد تؤدي إلى أوجاع إن المراقبة الدقیقة لصحة العظام یجب أن تستمر طول العمر. 

 ). 8العنایة باألمراض العصبیة العضلیة علیھا (القسم فریق یقتضي اطالع 
 

 عضالت القلب والتنفس
بھذا األمر، تحقق النوصي بمراقبة صحة القلب والتنفس مرة على األقل كل ستة أشھر، غالباً ما قد تحتاج إلى المزید من 

 ). 12و  11تدخالت طبیة تقوم بھا مرات عدة  (القسمان عن فضالً 
 

 لآلالمففة والملطفة الرعایة الطبیة المخ
یتضمن فریق ھذا الفي ھذه المرحلة. وكما ھو مذكور آنفًا، لألالم ففة والملطفة الرعایة الطبیة المخفریق صل أھمیة عمل اتتو

ى درجات الراحة في حیاتك ویزیل عن كاھلك األوجاع تحقیق أعلالالزم لیولي مساعدتك اإلھتمام بین أفراده جسًما طبیًا 
 واآلالم ویخفف الضیق عنك. 
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لألالم یولي مساعدتك اإلھتمام الالزم لتحقیق أعلى درجات المخففة والملطفة الطبیة أو الصحیة عمل الرعایة فریق إن 
الضیق عنك. كما یضمن في أن تنسجم وتتالقى معًا أھدافك الراحة في حیاتك ویزیل عن كاھلك األوجاع واآلالم ویخفف 

لآلالم ھي لیست الرعایة في مرحلة اإلحتضار كما یلتبس ففة والملطفة الرعایة الطبیة المخالحیاتیة وخیاراتك العالجیة. ف
دوًما عم لك بھا البعض؛ فاألولى ھي لتساعدك على تخطي التحدیات التي تواجھك في كل مرة یتم تشخیصك وھي مورد دا

أو غیر المصابین بھ یتعین علیھم  دوشانالعدیدة مدى العمر. إن جمیع الناس المصابین بمرض  ولعائلتك في مراحل االنتقال
بما معناه ما ھو المتوجب علیھم فعلھ بشأن صحتھم الجسدیة في مكان  -جمیعًا أخذ القرار المناسب بشأن العنایة الطارئة

لیھم فعلھ، ومن ھم وكالؤھم الطبیون الذین یقررون عنھم عندما یعجزون عن أخذ القرار الطورائ، وغیر المتوجب ع
 بأنفسھم. 

 
  دوشانالعیش كبالغ مع مرض ال

 معینًا. تحدید وتطویر مخطط االنتقال لحیاتھ نمًطایرسم  اع مخططً ضو دوشانحمل مرض على البالغ المستقل الذي ییتوجب 
تعین على أن تؤسس مخطط یلذا، سنة.  14أو  13من سن المراھقة إلى سن البلوغ على أن یبدأ ھذا المخطط في سن الـ 

یقتضي على المخطط أن یتضمن مستقبلك. لالشخصي على مبدأ التطلعات واألھداف التي وضعتھا نصب عینیك  االنتقال
ألھلي وعلى أن تغیر العنایة الطبیة ن والنقل والحركة ضمن المجتمع اإعتبارات شتى أھمھا التربیة والتعلیم والتوظیف والسك

إنما قد ال  تضطر إلى أن تقوم بھذا التغییر إذا استطاع أطباؤك مواصلة -الخاصة باألطفال إلى عنایة طبیة تعنى بالبالغین 
فإن مواردك  ،ر أطباؤك أو لم یتغیرواتغیإذا . أنھ وبصرف النظر عما دوشانتقدیم العنایة الطبیة للمصابین البالغین بمرض 

ومنافعك وأنت تنتقل من مرحلة المراھقة إلى مرحلة البلوغ ستتأثر ھي األخرى. إن وضع المخطط للتأقلم مع تلك التغیرات 
ھذا  .یعنون بصحتكیجب أن یشملك أنت شخصیاً، ویشمل عائلتك، وكل من مدرستك وطواقم المعالجین الطبیین الذین 

وأنت بالغ مكلف مادیًا أكثر من  دوشان. إن العیش مع مرض 17ما یستوجبھ من أمور شتى یناقش في القسم  المسار وكل
لمصلحة تحقق ما أنت ترغب بھ ل. فأنت بحاجة إلى موارد تساعدك على تغطیة المساعدات التي تتلقاھا ھالعیش معافى من

الموارد المتاحة لك وأھلیتك للحصول لإلطالع على ي الطبي العصبي العضلي یوفر لك الدعم الواففریق صحتك. إن ال
الوالیات الفیدرالیة األخرى سعیًا وراء فضال عن أنظمة یساعدك أیًضا على الولوج إلى أنظمة الوالیة فریق ھذا ال علیھا.

. بالتغیرحیاتك تشعر بأن في ھذه المرحلة ال سیما عندما مفتوحة مع اصدقائك  تكتصاالإبقاء إالدعم. كما یساعدك أیًضا على 
بین بھ یشعرون بالقلق إال أن بعض البالغین المصا دوشانصابتھم بمرض إمعظم المصابین نفسانیًا من یعاني في حین ال 

المتعلق بالقلق والكآبة یجب أن یتم في كل مرة تزور فیھا المعالج الفحص الشامل . منھ العالججراء ریھم الكآبة تعتفازاءه 
 . وبالسبل المالئمة القلق والكآبة فیجب علیك معالجة ذلك في مراحل مبكرةإذا كنت ال تزال تواجھ مشكالت لي. أما العض العصبي
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 .دوشان: التدابیر العالجیة األخصائیة الفرعیة المتخذة التي یؤمل تطبیقھا في كل مرحلة من مراحل مرض 1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

 
 
 
 
 

 عدم القدرة على المشي في مرحلة م -5 مرحلة عدم القدرة على المشي -4 المشي في مرحلة متأخرة-3 مرحلة مبكرةالمشي في -2 : التشخیص1 
صبي

العالج الع
- 

ضلي
الع

 
 والعائلة الدعم الكامل والتعلیم والمشورة الوراثیة.یقود ھذا العالج الخدمات الطبیة العیادیة المتعددة اإلختصاصات؛ ویقدم استشارات حول المعالجات الجدیدة المتوفرة، ویوفر للمریض 

 أشر على األقل لتحدید مرحلة المرض.  6یقیم حالة وظائف أعضاء الجسد والقوة ومدى الحركة كل  یضمن انجاز كامل جدول اللقاحات للمناعة 
یناقش استخدام الستیرویدات القشریة السكریة 

glucocorticosteroids 
 ویستخدمھ عالجیًا  glucocorticosteroidsیعتمد الستیرویدات القشریة السكریة 

 المساعدة في قرار الرعایة     یحیل اإلناث حامالت المرض إلى طبیب القلب
 في نھابة الحیاة

إعادة التأھیل
 

 األقل.أشھر على  6یجري تقییًما شامالً ومتعدد اإلختصاصات بما في ذلك التقییم القیاسي كل 

 خصیصھ على االنفراد.یقوم بمعالجة مباشرة على ید معالج فیزیائي ومعالج وظیفي،  كما یستعین بأخصائیي النطق واللغة وذلك باإلستناد إلى تقییمات المریض وت
یساعد على تحاشي االنكماش والعاھات وفرط اإلجھاد والسقوط ویشجع الحفاظ على الطاقة واعتماد 

 Ankle –footالتمارین المناسبة أو األنشطة الناجعة و ادوات عالجیة تقویمیة لمفصل الكاحل والقدم 
orthoses – AFOs.أجھزة، ھذا فضالً عن  الدعم التربوي التعلیمي، 

اإلجراءات السابقة تطبیقًیا وتوفیر اآلالت التي تساعد على الحركة، والجلوس ومسندات األذرع كما وتقنیات مساعدة متابعة كافة 
أخرى؛ المساعدة في تحاشي األوجاع واآلالم والكسور وتدبیرھا عالجیًا، المطالبة بتحصیل الدعم المالي، وحریة الولوج 

 والكبر. والمشاراكة والتكیف الشخصي مع مرحلة البلوغ

صحة
ادارة 

 
 

صماء
الغدد ال

 

   أشھر. 6أخذ قیاس الطول وقوفًا كل 
 أشھر. 6تقییم حالة النمو كل 

 سنوات.  9تقییم مؤشرات البلوغ  ابتداًء من سن الـ  
 glucocorticosteroidsاذا كان في طور المعالجة بالـ الستیرویدات القشریة السكریة    stress doseتوفیر التعلیم للعائلة للتوعیة حول المرض، وحول جرعات ستیرودز و ال 

صحة 
ادارة 

 
ضمي

الجھاز الھ
 

 ائد أو انعدام الوزن ال سیما خالل مراحل االنتقال عبر العمر. أشھر، تأسیس إستراتیجیة مكافحة البدانة أو السُّمنة الزائدة، مراقبة عن كثب الوزن الز 6رسمي مسجل كل Dietitian إختصاصي تغذیة  یتضمن تقییًما عیادیًا على ید 
 ھیدروكسي فیتامین "د" و الكالسیوم. -25توفیر تقییما سنویا لمصل الدم 

 أشھر.  6كل  gastroparesis، وداء خزل أو شلل المعدة gastro-oesophageal معاینة وتقییم سوء البلع واإلمساك وداء اإلرتداد أو اإلرتجاع المعوي المریئي 
 دوریة.كجزء من العنایة ال#gastrostomy tubeبدء النقاش السنوي حول وصل الطعام إلى المعدة بإنبوب   

صحة الجھاز  
ادارة 

 
التنفسي

 

إضافة إلى اتباع درس  النوم   spirometryالتدریب على استخدام مقیاس التنفس  
 مع مشاكل ذات خطر ضعیف).ھذا إذا لزم األمر (كما التعاطي 

 اشھر مرة على األقل. 6تقییم الجھاز التنفسي كل 

 ومنع اإلصابة باألنفلونزا.  Pneumococcalضمانة تجدید المناعة: تلقیح سنویًا ضد المكوّرات الرئویة 
 LVRالشروع في استخدام  ماكینة ضخ الھواء في الرئتین    

5(Lung Volume Recruitment) . 
 بدء استخدام التھویة اللیلیة ومساعد السعال   
صح  استخدام التھویة النھاریة    

ادارة 
 

القلب
 

استشارة طیب القلب؛  تقییم الحالة من خالل إجراء (تخطیط 
وصورة الرنین  Electrocardiogram كھربائیة القلب

تخطیط صدى القلب  † MRI المغناطیسي 
Echocardiogram( 

القلب سنویًا والشروع في تقییم حالة 
تناول "أنجیوتنسین المحول لألنزیم" 

)ACE(  راسابتور  2و"أنجیوتنسین
) وھي عقاقیر توسع ARBبلوكرز" (

 .6الشرایین وتخفض ضغط الدم

 قاعتقییم حالة القلب أقلّھ مرة في السنة وأكثر إذا ظھرت أعراض أو بیّنت الصور أموًرا غیر عادیة مع مراقبة انتظامیة اإلی
 اللجوؤ إلى تدخالت قیاسیة لمعالجة القلب في حال تبین ھناك قصور في القلب وتدھور في وظائفھ.

صحة 
العظام 
 

ومرة كل   glucocorticosteroidsسنوات للمرضى الذین یتناولون الستیرویدات القشریة السكریة  2-1أخذ صورة أشعة جانبیة للعامود الفقري (النخاع الشوكي)، مرة كل  
 glucocorticosteroidsسنوات للمرضى الذین ال یتناولون الستیرویدات القشریة السكریة  2-3

أو أعلى أو، عند أول كسر یصیب  1درجة  7Genant G1مراجعة خبیر في صحة العظام في وقت مبكر بعد التعرض لكسر في العظم (كسر في العامود الفقري من نوع   
 عظمة طویلة). 

جراحة العظام
 

 أشھر على األقل. 6تقییم مدى الحركة مرة كل 
 أشھر.  6مراقبة الجنف :  مرة كل  مراقبة الجنف :  مرة كل سنة.  

اللجوؤ إلى جراحة في العظم إذا لزم األمر (إنما نادًرا ما قد 
 تلجأ لذلك).

أوالمشیة أو اإلحالة إلى جراحة في القدم ووتر أو ًطنُب كعب القدم لتحسین الخطى 
 الوقفة وذلك فقط في حاالت أو وضعیات محددة.

مراعاة تحسین وضعیة القدم على الكرسي المتحرك یفتح الباب لمراعاة اإلندماج في 
 العامود الفقري لجھة الخلف لوضعیات محددة.

صحة 
ادارة ال

 
النفسیة 

 
واالجتماعیة

 والعائلة من جھة أخرى، وذلك عند كل زیارة عیادیة یقومون بھا ھؤالء وتوفیر الدعم المتواصل لھم.تقییم الصحة النفسیة لدى كل من المریض من جھة  
 نفساني وتدخالت للتعلیم مع مراعاة التأثیرات العاطفیة والمشاكل المسلكیة.-تقییم عصبي

 تقدیم برامج تربویة المخصصة لألفراد) ؛ تقییم الحاجة للدعم التقني والمھني للبالغین.: التركیز على 504تقییم الحاجات التربویة والتعلیمیة والموارد المتاحة (المخطط  
 تشجیع اإلستقاللیة العمریة المناسبة واإلنماء اإلجتماعي. 

مرحلة 
االنتقال 
 

المشاركة في مناقشات ایجابیة حول المستقبل والحیاة في 
 مرحلة البلوغ.

والتوقعات حال الرعایة البدیلة للبالغین 
المستقبلیة  لعیشھم حیاتھم كبالغین. تقییم 
ایًضا استعدادھم للتكیف مع ھذا االنتقال 

 12(یعطى ھذا البرنامج لذوي األعمار 
 سنة).

الشروع في وضع مخطط انتقالیي لتحصین العنایة بالصحة بشكل عام والتربیة والتوظیف والحیاة كبالغین (یحضر ھذا البرنامج 
سنة)؛ مراقبة ذلك عن كثب أقلھ سنویًا؛ وضع اسم المنسق أو العامل اإلجتماعي على الالئحة لطلب  14 -13لذوي األعمار 

 التوجیھ والمراقبة منھم.
 توفیر الدعم لمن ھم في طور االنتقال عمریًا واستباق توفیر التوجیھ لھم حول التغیرات التي ستطرأ على صحتھم.
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 عند التشخیص رعایة ال-3
عند اإلشتباه بوجود مرض  بوجود خلل طبي. من الضروري بمكان القیام بالتشخیص المناسأسباب "التشخیص" یحدد 

) قد یكون primary care provider -PCPیتوقف على النظام الصحي، فإن مقدم العنایة األولیة ( . وإذا كان األمردوشان
، ممرضون، العنایة األولیة ھم أساًسا أطباءٌ  يمقدمإن طفلك.  أخر عندمشاكل الضعف والتستمع الى یسطبیب متخصص أول 

أسر، ومساعدو أطباء، اختصاصییون في طب األطفال، والممارسات الطبیة العامة، والطب العائلي، أو الطب   أطباء
 "البیت الطبي".إعداد الداخلي الذین یساعدون على 

 
بأسرع وقت ممكن. فالتشخیص السریع یساعد الجمیع في العائلة أولویة التشخیص الدقیق  عنایة في اعطاءالغایة من توفیر ال

ة  والتعرف على الخطة العالجیة یالوراث بمعلومات حول االستشارةیزودون سالذین و دوشانلى اخذ العلم بوجود  مرض ع
األخصائي حیویة وأساسیة في ھذه المرحلة. من حیث المبدأ، یقوم كلھا عنایة المناسبة والدعم المتواصل والتربیة ل. فاالمعدّة

) بتقییم الحالة الصحیة لطفلك وھو بأمكانھ Neuromuscular Specialist- NMSفي طب األعصاب والعضالت (
الوراثیة بطریقة صحیحة، مقدًما  بذلك الجینیة أو المباشرة بأخذ اإلجراءات المخبریة الضروریة وإجراء الفحوصات 

 ). 4تشخیًصا دقیقًا (القسم 
 

تساعد وسیلة فعالة ه: ضعف العضالت عند الطفل) ھو (الذي معنا  ChildMuscleWeakness.orgإن الموقع التالي: 
التشخیصات الالزمة المتعلقة إجراء ولدرء مخاطر التأخر بالنمو والتقدّم، الخبراء الطبیین على تقییم حالة المریض 

 باألعصاب والعضالت. 
 

ن تماًما بأن األھالي یعرفو )The American Academy of Pediatrics - AAPاألكادیمیة األمیركیة لطب األطفال (
طفلھم. لذا قاموا بتطویر أداة للتعرف على ذلك تسمى بـ  "محرك التأخیر". ھذه  في نموالتأخیر بھم غالبًا أول العارفین 

بشأن ذلك. للمزید  نالنمو المتأخر ومتى یقلقووطبیعي اللنمو لمسألة ااألداة تساعد األھالي على  مراقبة نمو طفلھم وتقییمھم 
علومات حول طریقة عمل ھذه األداة یمكنكم زیارة ھذا الموقع األلكتروني على شبكة اإلنترنت: من الم

www.HelathyChildren.org/MotorDelay 
 

، عندما یخضعون للتشخیص. بدوشان على درایةیزور األطفال أخصائي في طب األعصاب والعضالت نوصي بأھمیة أن 
  تجدونھا على ھذه المواقع األلكترونیة التالیة على شبكة اإلنترنت: دوشانأما المراكز التي تعنى بمرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مساعدًا لھم كما أن patient advocacy organization إنھ أیًضا مناسبة لیكون اإلتصال بمنظمة المدافعة عن المریض 
 www.treatnmd.eu/dmdpatientorganizations منظمات المرضى مدرجة على ھذا الموقع اإللكتروني التالي: 

 
 ) 3(صورة   DMDالشك باإلصابة بضمور العضالت من نوع  "دوشان "  

ھور العالمات والمؤشرات التالیة: (حتى لو لم ظبعد  دوشانمن نوع العضالت ضمور الشك بوجود مرض یساورك قد 
 )دوشانلعائلة أي تاریخ مرضي بمرض یكن لدى ا

  تأخر في النمو و/أو تأخر في النطق •
ة التقلیدیة ) وھي العالم2(صورة  Sign Gower’s"غاورز"   مؤشر  ـالعضالت، مصحوبة  بمشاكل في وظیفة  •

 دوشانلإلصابة بمرض 
 ) pseudohypertrophy –أكبر من حجمھا العادي (الضخامة الكاذبة تبدو   عضالت بطة الساق أو الربلة •
نوع من األنزیمات التي یطلقھا  ینالكریاتِ  كینازُ Creatine Kinase CK CPK كیناز كریاتني مرتفع ویسمى (  •

 في الدم  CKالعضل عندما یتعرض األخیر للتلف أو عطب أو عطل ما. یقاس مستوى الـ  

اأمیركفي  جمعیة ضمور العضالتمراكز العنایة التابعة ل  
www.mda.org/services/your-mda-care-center 
 

ضمور العضالت في أمیركا الجمعیة  األھلیة الخاصة بمرض   
www.ParentProjectMD.org/CareCenters 
 
 معالجة األمراض العصبیة والعضلیة 
http://www.treat-nmd.eu 
  
  المنظمة العالمیة لمرض دوشان :
  www.worldduchenne.org 
 

http://www.mda.org/services/your-mda-care-center
http://www.parentprojectmd.org/CareCenters
http://www.treat-nmd.eu/
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الستكمال  مؤشر   ALTوالـــ  AST ) إن إرتفاع نسبة الـــALTأو   ASTأو أنزیمات یطلقھا الكبد  (  خمائر •
  دوشان. ال یجوز إجراء تقییم تكمیلي للكبد إال بعد استكمال فحص الـ دوشانفحوصات 

تشخیص لیبین الخطوات الممكن اتخاذھا في األسفل الجدول البیاني الظاھر فن أن الشك یساورنا بطرق مختلفة مھذا وبالرغم 
 3صورة  -  دوشانمرض 

 DMD-Duchenne Muscular Dystrophy دوشانالعضالت ضمور متى نشك بوجود 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دوشانت األولى واألعراض األكثر شیوًعا عند المرضى المصابین بمرض المؤشرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غیر مسبوقة یادة ز
 سامیناسترانفي معدل 

في حال وجود مرض دوشان 
 في العائلة: سابقًا 

 وجود خلل في وظائف العضالت

في حال عدم وجود مرض دوشان سابقًا في 
 العائلة: 

 شھًرا،  18-16وجود عجز في المشي بعمر 
(في  غاورز، أو المشي على إبھام الِرجل مؤشر 

 سنوات) 5أي عمر ال سیما دون الـ 

 CKكیناز الكریاتین
 فحص مصل كیناز الكریاتین  غیر متكاثر

   كیناز الكریاتین
CK   متكاثر 

فحص وراثي لمرض ضمور 
 العضالت زوالھ أو استنساخھ

طفرة وراثیة ال وجود لـ 
no genetic mutation 

طفرة وراثیة وجود 
genetic mutation 

طفرة وراثیة ال وجود لـ   
no genetic mutation 

   أخذ خزعة عن العضل

وجود دیستروفین
   

ال وجود لـ دیستروفین
   

 تسلسل الحمض النووي
 الریبوزي المنقوص األوكسیجین

 تشخیص مرض دوشان  إستبعاد وجود مرض دوشان: مراعاة تشخیص بدیل

وراثیة طفرة وجود 
genetic mutation 

 األعراض الحركیة
 مشیة غیر طبیعیة •
 بطة ساق تظھر بدانة كاذبة •
 عدم القدرة على النط •
 تراجع القدرة على التحّمل •
 تراجع القدرة على تثبیت الرأس عند الجلوس •
 صعوبة في صعود الدرج •
 مسطحةقدم  •
 وقوع مفرط أو خراقة في الحركة •
 غاورز عند النھوض من األرض مؤشر   •
 تأخر في الحركة االجمالي •
 نقص في التوتر / إرتخاء العضالت •
 اترابھ مواكبةعدم القدرة على  •
 الحركیةمھارات فقدان ال •
 ألم في العضالت وتشنج عضلي •
 المشي على اصابع رجلیھ •
 صعوبة في الركض أو التسلّق •

 األعراض الغیر الحركیة
 

 قضایا مسلكیة  •
 تأخر في اإلدراك  •
 زیادة وزن ضعیفة  •
 قضایا تعلم وانتباه •
تعثر النطق أو التأخر بالنطق وصعوبات تشوب  •

 حركات مفاصل 
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 3صورة 
 
 طاقم العنایةفي كعضو ) Primary Care Provider- PCPالعنایة األولیة (الذي یلعبھ مقدم دور ال

إلى  دوشانرد حول ابعد أن یتم التشخیص على ید اخصائي في طب األعصاب والعضالت، ترسل المعلومات والمو
أسر، ومساعدو أطباء،   الشخص الذي یقدم لك العنایة األولیة. إن مقدمي العنایة األولیة ھم أساًسا أطباٌء، ممرضون، أطباء

ون في طب األطفال، والممارسات الطبیة العامة، والطب العائلي، أو الطب الداخلي الذین یساعدون على توفیر اختصاصی
"البیت الطبي". إن استمراریة التعاون مع مقدم العنایة األولیة لك یوفر موردًا من اإلستقرار النفسي والدعم الوافي انت 

 ما، وتشمل مسؤولیاتھ:بأمس الحاجة إلیھ
 الحادة والمزمنةإیالء اإلھتمام بالحاالت الطبیة في درحة أولى  .
 في كافة مراحل النمو ھذاوالنمو مع تقدم العمر بشأن توفیر الرعایة  .
 ل تقدیم العنایة المناسبةالتنسیق مع األخصائیین حو .
 فحص عام شامل سنوي للسمع والبصر .
 األطباع، واإلساءة المعنویة؛ ومشاكل الصحة العقلیةفحص عام شامل سنوي الضطراب  .
الرشح اخذ الحقنة المضادة ضد السنویة ضد األنفلوزا واللقاحات المجددة كافة بما فیھا اللقاحات التأكد من إجراء  .

 روسات واألوبئة العمریة)األنفي ضد الفیعوًضاعن الرذاذ 
كارتفاع والشرایین رض األوعیة الدمویة للقلب عام شامل سنوي ضد عوامل مسببة لخطر االصابة بمفحص  .

-، الكولسترول (ھیبرأو، ومستویات مرتفعة من الشحم بالدم (hypertension) ضغط الدم (ھیبرتانشن)
 (hypercholesterolemia)كولستروالمیا) 
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 تشخیص مرض دوشان  -4
 ؟دوشانمرض أسباب 
الوراثیة التي تصیب اإلنسان ویعزو سببھ األساسي إلى وجود طفرة وراثیة الجینیة أو من األمراض  دوشانمرض یعتبر 

)mutation في كل المتواجد بروتین ھو الوجود الدستروفین. الدستروفین إلى رمز تي تالالجینة أو المورثة ) أو تغیر في
یعطي العضل القدرة على اإلنقباض والتراخي دون التعرض الي ضرر ونسیج عضلي في الجسم. وظیفتھ خماد صدمات 

ضافة إلى ذلك، فالنسیج إح ذاتھا بذاتھا بشكل جید. ج أو تصلِ ذ انھا ال تستطیع ان تعالِ إكان. من دونھ ال تعمل العضالت جیدًا 
قات رفیعة ببة تمزّ الخارجي للعضل یتعرض للضرر بسرعة خالل النشاطات الیومیة التي یقوم بھا اإلنسان، مس

، ال تستطیع العضالت أن تصلح ذاتھا. إن كل التمزقات الرفیعة أیًضا دستروفینالالخلیة. من دون داخل بنیة میكروسكوبیة 
تسمح بدخول الكالسیوم إلى داخل الخلیة وھو مادة سامة بالنسبة للعضل. یلحق الكالسیوم الضرر بالعضل من خالل قتل 

تحل محلھا بقایا التمزقات الرفیعة مصحوبة بشحوم. خسارة خالیا العضل ینتج عنھ خسارة في لمجال الخالیا فیھ فاتًحا ال
 . الزمنمرور مع القوة وتراجع في وظائف الجسد 

 
 تأكید التشخیص

ذا المنوال تتم تلك الفحوصات من ھوعلى  الوراثیة.الجینیة أو عبر الفحوصات  دوشانیتم التأكد من تشخیص مرض 
 خالل عینات دم، كما وتجرى فحوصات أخرى أیًضا. 

 
 )2الوراثي (صورة  الجیني أو ) الفحص1

الوراثیة الجینیة أو الوراثي ضروریًأ على الدوام ویتعین اجراؤه لكل مریض. إن الفحوصات الجیني أو یعتبر الفحص 
وكسیجین األ حمض الریبي النووي المنزوعبة إلى أي تغیر یطرأ على الـ المتنوعة تعطي معلومات مفصلة أكثر بالنس

) Deoxyribonucleic Acid- DNA ،( الوراثیة الجینیة أو وتسمى ھذه بالـ الطفرةgenetic mutation إن تشخیص .
 . خاصةتجارب سریریة تحدید إمكانیة اجراء على  ةبالغ األھمیة من شأنھ المساعد وراثیًا أمرٌ  دوشانمرض 

 
، یعطى األمھات عددًا من الفرص من اجل الخضوع لفحص الطفرة الجینیة أو الوراثیة وفي المرة التي نتعرف خاللھا على 

وراثي لمعرفة أذا كن حامالت للمرض. ھذه المعلومات بالغة األھمیة أیًضا بالنسبة لإلناث األخریات في العائلة لجھة األم 
التھا وعموم األنسباء واألقارب) لمساعدتھن على تفّھم ذواتھن وعما إذا كن حامالت للمرض (شقیاتھا، بناتھا، عماتھا خا

على السواء. ھذه المعلومات تساعد على التوالي العائلة برمتھا لنیل المعلومات حول المخاطر في انجاب المزید من األطفال 
إنجاب المزید من ذي یسبق الوالدة وأیًضا قرارات وصنع القرارات المناسبة المتعلقة بالتشخیص ال دوشانن مرض ویحمل

 ).2مربع الوراثیة بعد التشخیص (البالمسائل الجینیة أو . فالعائالت تحصل على استشارات متخصصة األوالد
 

 الوراثي وفئاتھ: الجیني أو الفحص
محو العلى  Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification – MLPA  تركز فحوصات  الـ •

 . دوشانالمتعلقة بمرض  الطفرات الجینیة أو الوراثیة بالمئة من  70نسبة ستنساخ وھي قادرة على تحدید اإلو
أو التسلسل الجیني تبعات لسلبیة فاMLPA وفي حال جاءت نتیجة الــ   :  Gene Sequencingالتسلسل الجیني •

(على سبییل (أي تكرارھا) ھا أو استنساخھا محوعوض  الطفرة الجینیة أو الوراثیة ستطیع التقاط ی أو الوراثي
 small و ،missenseأو   non-sense ( الطفرة الجینیة أو الوراثیة المثال:  نقطة 

duplications/insertions  (الطفرات الجینیة أو بالمئة من   30إلى  25نسبة ھذا الفحص قادر على تحدید و
 .أن یحددھا MLPAالـ   فحص  یستطیعالتي ال  دوشانلمرض  الوراثیة 

 
 تالعضالخزعة  -2

لطفرة أثر ، لكن ال وجود دوشانوتظھر علیك عالمات مرض  اأو متكاثرً  امستوى كینازالكریاتین مضاعفً حجم وإذا كان 
سحب خزعة من العضل یتم سحب خزعة من العضل. ل، فقد تكون بحاجة اوراثیً  افحصً بعد أن تكون أجریت وراثیة من 

تعني أن الجسم  دوشانبمرض الخاصة الطفرة الجینیة . ھاتؤخذ خاللھا عینة من عضلك لتحلیل ةعملیة جراحیة بسیطعبر 
لم یعد قادًرا على انتاج بروتین الدستروفین أو أنھ ال ینتج ما یكفي من ھذا البروتین. إن إجراء الفحوصات على خزعة من 

 .)1د في خالیا العضل (انظر المربع حجم الدستروفین الموجومعلومات جد قیمة حول توفیر العضل من شأنھا 
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 سحب خزعة من العضل لال یحتاجون بدوشان المصابین عظم م

ھناك نوعان من الفحوصات تجري عادة على خزعة العضل:  فحص 
، والفحص البقعي الغربي immunochemistryكمیاء المناعة للعضل 

western blot test ھذه الفحوصات تجري لتحدید وجود دستروفین .
ة للعضل تتطلب وضع في العضل من عدمھ. إن كیمیاء المناعة النسجیَّ 

جزء صغیر من العضل على شریحة انزالق زجاجیة واضافة بقعة على 
العضل ثم التمعن جیدًا بخلیة العضل عبر المجھر للتأكد من وجود 

الغربي ھو دراسة كیمیائیة یختبر وجود  دستروفین. الفحص البقعي
 كیمیائیة الدستروفین. 

 
 ) فحوصات أخرى3

في الماضي كان یعرف فحص بإسم تخطیط كھربائیة العضل 
electromyography (EMG) ختبار قوة التوصیل في العصب  وھو ا

وھذا  nerve conduction studies (needle tests)(شك اإلبر) 
الفحص كان یشكل جزًءا من تقییم تقلیدي لإلشتباه  بوجود خلل في المكّون 

 العصبي. -العضلي
 

على أن فحص تخطیط كھربائیة العضل المشار إجماالً الخبراء  یوافق
العصب فضالً عن الفحص في ة التوصیل درالیھ أعاله، واختبار ق

ضروریة للتأكد من  مالئمة وغیرغیرتبقى التقلیدي المتمثل بشك اإلبر 
 وجود دوشان.

 
 
 

 
 
 

 طبیعي

 وجود مرض دوشان

 1مربع رقم 
) خزعة عن :عضل طبیعي(صورة في األعلى 

یظھر بحیث العضل تدل على أن العصب طبیعي 
فیھ  Dystrophinالدستروفینتقطیعات 

 . محیًطا باألنسجة العضلیةباللون االبیض 
) عضل عضل متھالك: (صورة في األسفل

 .Dystrophin الدستروفینمتھالك معدوم 
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 لماذا یعد اإلثبات الجیني أو الوراثي ھام
 

 :مرض دوشان ناقلوإجراء تحالیل ل الوراثیة اإلستشارة
الطفرة بال یتوقعھا أحد. ویسمى ھذا األمر وبصورة بشكل عفوي  دوشانأحیانًا تسبب الطفرة الجینیة مرض  .

أبدًا. لذا فإن ثالثین بالمئة  دوشانمرض ال یبین التاریخ المرضي للعائلة وجود  وفي تلك الحاالت  .الجینیة التلقائیة
بمثابة تشفیر للدستروفین ھي تلقائیة یعانون من طفرة جینیة  دوشانمن األشخاص الذین ولدوا مع مرض 

dystrophin  .عوًضا عن داء موروث سابقًا من احد افراد األسرة 
 

". carrierھا، والتي تنقلھ بدورھا إلى طفلھا، حاملة الجین "الخاص بDNA في طفرة جینیة التي تحمل  األمتدعى  .
الطفرة الجینیة "یرثون" .  فاألطفال الذین %50 الى االطفال بنسبةحامالت الجین ینقلن عادة الطفرة الجینیة  إن

الطفرة الجینیة سیحملن الجین أنفسھن وحسب. أما في "یرثن" ، اما البنات اللواتي دوشانسیعانون من مرض 
ل مرة بالحمتصنع قرارھا قبل أن علًما حال تبین بعد الفحص أن األم لدیھا طفرة جینیة فیتعین علیھا احاطة نفسھا 

الشقیقة والعمة أو الخالة وبناتھا بنوع خاص) اجراء فحوصات مخبریة كنسیباتھا اإلناث (بإمكان أخرى، كما 
 .(أو المرض) لمعرفة عما أذا كن یحملن الجین

  
(المتمثل بضعف عضلي، تعب وإرھاق، أوجاع، الخ..) تدعى  دوشان التي  تحمل الجین ولدیھا عالمات إن األنثى .

أو وصات لتبیان عما إذا كانت األنثى "حاملة . ال فحmanifesting carrierشان" ولمرض د ظاھرة"حاملة 
 ".دوشانلمرض  ظاھرةناقلة 

 
ل معھا مرض أن یحمل الحم معرضة لخطرفھي ال تزال  دوشانین مرض جلحتى اذا لم تكن األنثى حاملة  .

فقط داخل البویضة أو خالیا البیضة عوض  دوشان. فقد تتكون الطفرة الجینیة المسببة لمرض ولو ضعیفًا دوشان
" حالیًا ال یوجد فحص دم متعلق بـ  germline mosaicismأن یصیب كامل الخالیا. إن ھذا یدعى "

"germline mosaicism" 
  

لیة وتعطل عملھا.لذا مخاطر اإلصابة بوھن القلب أو بتھالك العضلة الھیكلزیادة فاألنثى حاملة الجین تتعرض  .
 وصورة الرنین المغناطیسي  ECG- Electrocardiogramاجراء فحص قلب (تخطیط كھربائیة القلب  ینصح
MRIتخطیط صدى القلب وEchocardiogram- الفحوصات طبیعیة (أو جاءت سنوات في حال  5أو  3) كل

سیواجھھا والتحضیر یساعد كثیًرا على تحدید المخاطر التي  معرفة حالة الناقلغالبًأ كما ینصح بھ طبیب القلب). 
 للمشورات المالئمة وثم العالج المالئم.

 
 بإمكانھ شرح كل ذلك بالتفاصیل.  النستشارالوراثي إن .

 
 عیادیة:السریریة أو ال األھلیة للتجارب

تھدف بمجملھا إلى تحدید نوعیة الطفرات  دوشانھناك العدید من اإلختبارات السریریة امامك تتعلق بمرض  .
. إن الفحوصات الجینیة ھامة لمعرفة عما اذا كنت مؤھالً إلجراء تلك اإلختبارات. دوشانالجینیة المسببة لمرض 

التعرف علیك من المفروض التسجیل على صفحة امانة السجل  دوشانومن أجل مساعدة المواقع اإلختباریة بشأن 
http://www.treat-وھنا على ھذا الموقع تجد القائمة المذكورة: عنوان الموقع:  دوشانالوطنیة لمرضى 

/BMD-registries/list/DMD-nmd.eu/resources/patient 
 

الفحوصات الجینیة السابقة المقاییس المعترف بھا والمقبولة والتي تسمح بتحدید حجم الطفرات  وفي حال لم تستوفِ  .
یستحسن عندئٍذ إجراء معاودة الفحوصات مرة أخرى. علیك مناقشة ذلك مع اخصائي فالجینیة والوراثیة بدقة، 

للتسجیل في امانة التسجیل األعصاب والعضالت و/أو المستشار الجیني. إن حجم الطفرة الجینیة مطلوب بدقة 
. بإمكانك العثور على معلومات مشروحة في المستند الرئیسي حول ھذا الموضوع وعن نوع دوشانلمرضى 

 الفحوصات التي یجب اجراؤھا ومدى فعالیتھا في كشف الطفرة الجینیة.
 

م بحاجة إلجرائھا من جدید إن البالغین الذین لم یجروا فحوصات جینیة في السابق، أواجروا تلك الفحوصات ولكنھ .
معتمدین على وسائل فحص متطورة (یرجى الطلب من المستشار الجیني عما اذا كنت بحاجة ألن تعید الفحص 

لمشاركة في اإلختبار مرة أخرى)، یتعین على ھؤالء مراعاة الحصول على الفحص الجیني العتبار أھلیتھم في ا
 . السریري

 

http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD/
http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD/
http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD/
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 العضلي ادارة صحة الجھاز العصبي  -5
 

بروتین الدستروفین. علیك اجراء فحوصات للكشف تخسر تصاب العضلة الھیكلیة بوھن وتھالك ألنھا  دوشانومع مرض 
) المعتاد على اخذ التدابیر Neuromuscular Specialist- NMSعنھا لدى األخصائي في طب األعصاب والعضالت (

ونوا المساعدة لك ولعائلتك ایًضا لتك یقدم.  إن اخصائي طب األعصاب والعضالت دوشانالوقائیة والعالجیة بشأن مرض 
أن یعرف األخصائي في طب األعصاب والعضالت  المھمالطبیة. من یة اعالروة التالیة في رحلة طخعلى اإلستعداد لل

)Neuromuscular Specialist- NMS( الصحیحة في اقرب یبدأ العالجات كي ل كیفیة تجاوب العضل واداء وظیفتھ
 فرصة ممكنة. 

 
 ألعصاب والعضالتاتقییم  

أشھر  6) مرة كل Neuromuscular Specialist- NMSاألخصائي في طب األعصاب والعضالت ( زیارةنوصي ب
القرار أخذ ھام یتیح لك الأشھر. ھذا األمر  4طبیبك األسري و/أو المعالج الفیزیائي لتقییم الوضع العام لك مرة كل  وأیًضا

في اقرب فرصة ممكنة، كما وترقب وقوع المشاكل  الذي تجریھ،الحالي في العالج أو التعدیالت بالنسبة إلى العالج المناسب 
 وتجنبھا بأقصى مدى ممكن. 

نفس بین عیادة وأخرى. أن تقوم بتقییم لحالك من خالل اجراء بشدتھا إن الفحوصات التي تجرى لتقییم تقدم المرض تتفاوت 
التدخالت المناسبة لتلك المرحلة. یم تقد من أجلالغ األھمیة ب، ھو أمٌر وتقدم المرض یراتفحوصات كل مرة لكشف التغال

 ھذه التقییمات تتضمن: 
 

 معیار القوة: •
 إن معیار قوة العضلة الھیكلیة یقاس في طرق متعددة لمعرفة عما اذا كانت ھذه القوة المحركة أو الدافعة للعضل تتغیر.

 حركة المفصل: مدى •
لتدخالت التي من و/أو ا التمددلمساعدتك على تحدید نوع  صلیجرى ھذا التقییم لمراقبة عن كثب اإلنقبضات أو تقلص المف

 المساعدة لك.  شأنھا تقدیم
 الفحوصات الزمنیة •

بالنھوض عن األرض، أو األنشطة كتلك المتعلقة مخصًصا لبعض تحدد معظم العیادات زمنًا معینًا  ،عند اجرائھا التقییم
وفق تدخالت  لمعلومات تنالھا لمعرفة مدى تغیر العضالت وتجاوبھاالسیر لمسافة معینة، أو صعود بضع درجات. ھذه ا

 مختلفة. 
 مقاییس الوظائف الحركیة •

. ولكن تقییمكل  بالمقاییس نفسھا فيلكن العیادات الخاصة من المفترض أن تستعین  ،ھناك عدد كبیر من المقاییس المختلفة
 ضروریة. أیًضا مقاییس مختلفة قد تكون اللجوء إلى من وقت آلخر فإن 

 النشاطات في الحیاة الیومیة العادیة •
النشاطات في الحیاة الیومیة تسمح لطاقم العنایة أن یحدد المساعدات اإلضافیة التي من شأنھا مساعدتك في خصوصیتك 

 واستقاللیتك. 
 یكلیةالعالج بالعقاقیر لعضل الھ •

تضمن توصیات . ان دلیل العنایة المجدد یدوشانتنصب البحوث حالیًا على جھة مخصصة من العالجات الجدیدة لمرض 
دعم تلك ة تجدید أدلة ظھر. تلك التوصیات تتغیر في المستقبل عندما یةوافی ةعالجی أدلةبشأن المعالجات التي یتوفر لھا 

 وتجدیدھا فور صدور النتائج الجدیدة.إلطالع على التوصیات العالجات. باإلمكان ا
تبقى محدودة بعض الشيء آنیًا أي انھ في ھذا ولكنھا توفر مجموعة واسعة من الخیارات العالجیة في المستقبل المتوقع ن م

ذلك، كون  ویعزو دوشانالزمن تبقى الستیرویدات ھي الدواء الوحید الموصى بھ لمعالجة أعراض العضلة الھیكلیة لمرض 
. 6. تتم مناقشة السترویدات بإسھاب في القسم الذي یوصي بھ أنھ العالج الوحید ذات االدلة الكافیةالخبراء یدركون تماًما 

 والحقًا تناقش مسألة العالجات بالعقاقیر المقویة التي تخص أعراًضا أخرى من المرض كعالج مشاكل القلب.
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 ادارة نظام الستیروید -6
 

بالحقیقة العالم. حول طبیة عدیدة  تفي حاالSteroids ستیرویدات أو الــ   Corticosteroidsتستخدم الھرمونات المنشطة
مع مراعاة  ،وٍ رتمتزن وب ط أن یكون ھذا اإلستخدامرش، دوشانـ یساعد المرضى المصابین ب ستیرویدات ناول التن فإ

لمحاربة  ستیرویدات . من المھم جدًا استخدام الالممكن اي یسببھا ھذا العالجالتي من اطر الناجمة عن أعراض جانبیة خالم
 .تصاب أیة وظائف في الجسم بالتراجعقبل أن تناقش مسألة ھذا اإلستخدام لكن یجب و دوشانمرض 

 
 األساسیات

. إن الھرمونات دوشانعند المصابین بمرض  فقدان القوة العضلیة والوظیفة الحركیة للعضلتعرف الستیرویدات بأنھا تبطئ 
والتي یسیئ  anabolic steroidsالبنائیة او اإلبتنائیة  تختلف عن الستیرویدات  Corticosteroidsالمنشطة المسماة 

أجسامھم. الغایة من استخدام الستیرویدات لمكافحة مرض یسعون إلى تعمیر ھذه القوة في استخدامھا الریاضیون الذین 
على القوة العضلیة في الجسم ووظائف العضل، فتساعدك على المشي مسافة أطول، كما وتحفظ اطرافك  ظھو للحفا دوشان

 اعوجاج العمود الفقري تقوس أو اجراء جراحة لمعالجة  وتجنبك احتمالالعلیا ووظائف التنفس، 
  

قبل  المشيالوقت المفضل للبدء بھ ھو في مرحلة  إن . ع الستیرودات خالل فترة التشخیصیجب مناقشة موضو .
 ).4(أنظر الصورة  بالتدھور الجسديان تصاب 

 
وجود مناعة ضد التحقق من یجب ولكن إن برنامج التلقیح الوطني یجب ان یستكمل قبل البدء بعالج الستیرویدات  .

في  CDCلتي تقدمھا جمعیة الـ التوصیات والنصائح ا). varicella or chicken poxجدري الماء أو الُحماق (
 .www/parentprojectmd.org/vaccinationsت المتحدة األمیركیة تجدونھا على الرابط التالي: االوالی

 یجب مراجعة السلطات اإلقلیمیة للحصول على النصائح بشأن التلقیح في بلدك. 
 

التأثیرات د ضخذ التدابیر الوقائیة أیجب اعتماد التحضیرات المسبقة وأخذ المواقف اإلستباقیة فیما یتعلق بحسن  .
 )1حدوثھا (أنظر الجدول الحؤول دون الجانبیة التي یسببھا الستیروید و

  
 ستیرودالـ جرعات لنُُظم مختلفة من 

یة ھذه الخطوط التوجیھ .ستیرودالنُُظم مختلفة من قد یوصف لك اخصائي األمراض العضلیة والعصبیة جرعات ل
ستیرودات بشكل فعال وآمن على اساس اجراء تقییمات انتظامیة  الستخدامجاءت محاولة لتؤسس وسیلة واضحة ال

 ).4وللتأثیرات الجانبیة (أنظر الصورة  للوظائف عملیة
 

ت المتحدة األمیركیة بإسم "امفالزا")، االوالیالعقاقیر التالیة مثل: "برادنیسون"، و"دفالزاكور" (تباع في  .
. فاإلختبارات المتواصلة بشأن دوشانن من الستیرویدات تستخدم بنوع أساسي لمرض ینوع كنایة عن ھي

 من شأنھا مساعدتنا على فھم المنافع المناسبة لكل منھا بشكل أفضلوتلك العقاقیر ھامة 
 

خدم یتوقف علیك بالدرجة األولى وعلى األفضلیة التي تولیھا الخیار بشأن أي من أنواع الستیرویدات ستست .
دات، والتأثیرات ویدات في بلدك، وثمن تلك الستیروأسرتك وطبیبك األخصائي بھا، وأیًضا على توفر الستیر

التي من الممكن التكھن بھا. الدواء "برادنیسون" لدیھ حسنات على أنھ زھید الثمن. لكن  ،الجانبیة ذات الصلة
مشاكل و أخف عض یفضل الدواء "دفالزاكور" على "برادنیسون" ألن ھناك احتماالت زیادة الوزن الب

 ، إال أنھ یصحب معھ بعض حاالت التأخر في النمو ونمو الـ كتراكت (العدسة).مسكلیة أقل
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  )2 ، جدول4تأثیرات الجانبیة (صورة والعالجیة والجرعة الستیروید، التدابیر الوقائیة 

اإلدارة الحكیمة في تناول عالج الستیروید والوقایة من تأثیراتھ الجانبیة التي قد یحملھا حیویة وجوھریة. تنتھجھا الیقظة التي 
، فإن دوشانالدعامة والسند األساسي بین باقي العالجات الطبیة لمرض  عالج بالستیروید في الوقت الراھنوفیما یشكل ال

بالخبرات  إشراف اخصائي األعصاب والعضالت الذي یتحلىتحت یتم فقط بل م عرضیًا أو مصادفةً، تناول ھذا العقار ال یت
 .الوافیة والمعرفة

العوامل التي تراعى مسالة المحافظة على الجرعات نفسھا لدواء ستیروید أو زیادة تلك الجرعات تأخذ بعین اإلعتبار ف
تأثیرات جانبیة ووجود ، وصحة العظام، والسلوك، والعدسات، فترة البلوغالوزن، والنمو، ویأتي بعده التجاوب مع العالج، 

 .والتحكم الكامل التأثیرات تحت المراقبة المحكمةكانت تلك إذا و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جانبیةالتأثیرات والعالجیة والوقائیة التدابیر الجرعة الستیروید،  - 2؛ جدول  4صورة     
 
 

 النقاش األولي 
 یدور أول نقاش مع العائلة حول استخدام الستیرویید

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الستیرویدالبدء بنُُظم 
 قبل أي ظھور لتردي في القوام الجسدي .
 بعد أن تتم مناقشة التأثیرات الجانبیة .
 و إجراء استشارة تغذیة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أخذ الجرعة ب تغیرات
في حال تبین بأن التأثیرات الجانبیة ال تطاق أو غیر 

 قابلة للتحكم بھا: 
 %  33 – 25خفف من تناول الستیروید بمعدل  .
 راجع التقییم مرة كل شھر؛ .
 أما في حال تدنت مستویات االداء الحسن : .
زیادة معدل جرعة الستیروید بالوزن على اساس  .

 الجرعة المأخوذة في البدء. 
 التقییم كل شھرین أو ثالثة أشھر.عاود كرة  .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Adrenal Insufficiencyالقصور الكُْظري 
 تعلیم المریض والعائلة حول الوقایة.

التعلیم قضایا ھامة مثل: عالمات القصور الظاھرة، یتناول  .
 Adrenalاألعراض، والتدابیر الوقائیة من أزمة ُكْظریة 

crisis. 
داخل العضل یؤخذ ھذا  الھیدروكورتیزونوصف عالج من  .

 العالج في المنزل.
 ملغ لألطفال بعمر اقل من سنتین. 50 .
 البالغینو غ لألطفال من عمر سنتین واكبرمل 100 .
 2ملغ / م 12أكثر من  stress dosingت اإلرھاق جرعا .

للمرضى الذین یأخذون دواء الـ برادنیسون و، یومیًأ
 والدفالزوكار یومیًا. 

قد یكون أخذه ضروریًا ضد األمراض الشدیدة والصدمات  .
 الكبیرة أو الجراحة. 

 یومیًا 2ملغ /م 100-50روكورتیزون عیار دأخذ الھی .
 
 
 
 

 الجرعة القیاسیة الموصى بھا
ملغ /  75 – 0دواء برادنیسون أو برادنیسولون   .

 كلغ یومیًا ؛  أو 
 ملغ / كلغ یومیًا  9-0دفالزاكور  .

 
 
 
 
 
 
 

 

 عدم المشياإلستخدام في مرحلة 
تابع تناول الستیروید بجرعة أقل عند الضرورة  .

 للتحكم بالتأثیرات الجانبیة. 
المرضى القدامى الذین لم یتناولوا الستروید قد  .

یستفیدون من مبادرة استخدام نظم الستیروید 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ال توقف أخذ جرعة الستیروید على نحو مفاجئ
 طبق طریقة بي جاي تیتشولوف .

 PJ Nicoloff steroid tapering protocol  
 % كل اسبوعین 25 – 20حاول التخفیف من الجرعة من  .
 2ملغ / و 3عندما تنتھي من اخذ الجرعة الفیزیولوجیة (   .
یر لتناول في الیوم من دواء برادنیسون أو دفالزاكور)  غ .

جرعات  3یومیاً مقسمة على  2ةلغ /ة 12ھیدروكورتیزون 
 متساویة.

% كل اسبوع إلى حین 25-20تابع التخفیف من الجرعة بین  .
 ن الھبدروكورتیزونملغ م 25تتوصل إلى اخذ جرعة عیار 

بعد مرور اسبوعان على الجرعة كل یوم بعد یوم توقف عن  .
 استخدام ھیدروكورتیزون 

زول أو ھرمون الغدة الكظریة: سي آر اتش  أو راقب الكورتی .
المحث أو المحفّز حتى یصیر محور الـــ آي سي تي أتش 

  طبیعیًاالـــ أتش بي آي 
تابع الجرعة المخصص لإلرھاق إلى حین یستعید محور الــ  .

 أشھر أو أكثر) 12أتش بي آي عافیتھ (قد یأخذ ھذا اإلجراء 
 



 دلــیـــل العائـــالت
27  /64 

 )Adrenal Insufficiency( القصور الُكْظرياألزمة التي یسببھا 
 

في الجھة العلیا من الكلیتین وتفرز الــ "كورتیزول "   أي الھرمون الكظري الذي یساعد الجسم بتلتصق الغدد الكظریة 
فال الستیروید بشكل یومي خالل متابعتك أنھ األمراض واألصابات الخطیرة). مثالً بسبب واإلجھاد (  اإلرھاقلتغلّب على ا

أما في حال توقفت عن تناول عمل. فتتوقف عن الالكظري مسببةً القصور الكظري  تفرز الھرمونالغدد الكظریة تعد 
ن الستیرویدات، فقد تحتاج إلى أسابیع أو أشھر لیبدأ جسمك في انتاج الكورتیزول مرة أخرى. من دون  الكورتیزول لن مكّوِ

ال تقدر أن توقف تناول الستیرویدز  ولھذا السبب،تھدد حیاتك. قد جسدك تحمل اإلرھاق ما یسبب "أزمة كظریة" یستطیع 
 ساعة. 24الیومي فجأة (أو من دون مساعدة الطبیب)، أو ترجئ أخذ الجرعة المحدد لك أكثر من 

لك، عندما تكون تحت وطأة اإلرھاق المتزاید (مثالً؛ الحمى العالیة، الجراحة، الكسور العظمیة) فقد تكون ذإضافة إلى 
. إن المعلومات حول الجرعة واكتشاف stress doses إلرھاقاالستیرویدز أو جرعات ن بحاجة ألخذ الجرعات الزائدة م

حاد أو التعرف الیھ، أو معالجتھ أو حتى تجنبھ، بإمكانك العثور علیھا في  Adrenal Insufficiencyقصور ُكْظري وجود 
 PJ Nicholoff Steroidي. جاي. نیكولوف ستیروید بروتوكول" پالموقع التالي على شبكة اإلنترنت تحت عنوان "

www.parentprojectmd/org/pjProtocol (. 
 

 Other Drugs and Dietary Supplements مكمالت النظم الغذائیةأدویة عالجیة أخرى و
 51والتي تشمل ما یلي: اكزودینس  دوشانعقاقیر أخرى تؤخذ لمحاربة مرض أنھ بموازاة تناولك الستیرویدز ھناك 

 Food and Drugإدارة الطعام واألدویة (أف دي آيالذي یحظى بموافقة Exondys 51 (eteplirsen) (اتابلیرسن) 
Administration FDA( واتالورین (ترانسالرنا)في الوالیات المتحدة األمیركیة ،Ataluren (Translarna)  الذي

العدید من ویستخدم في European Medicines Agency-EMAیحظى بموافقة مصلحة األدویة األوروبیة (إي أم آي) 
 51دیس ناكزو واألدویة التالیة: استخدامھ في الوالیات المتحدة األمیركیة ال یسمح لكن ھذا الدواء  ،الدول األوروبیة

یستخدمان لمعالجة أشخاص یحملون فئة معینة من الطفرة  ،رنا) الحائزین على الموافقة(اتابلیرسن) واتالورین (ترانسال
 . دوشانالجینیة لمرض 

 
لدیھم طفرة جینیة معینة  دوشانالمسموح استخدامھ لمعالجة أشخاص یحملون مرض Exondys 51دیس نالدواء اكزو

بالمئة من الحاالت). ھذا الدواء یركز على  13(حوالي exon 51 skippingالمتخطي للخلل"   51ینصاع مع "إیكسون 
 جزئیًا.یعمل دستروفین (اكسون) إلنتاج تخطي أي جزء مشوب بخلل 

 
عدیمي الطفرة  دوشانمخصص لألناس الذین یحملون مرض  Ataluren (Translarna)اتالورین (ترانسالرنا)الدواء 

عمل أتالورین غیر معروفة جیدًا إال أنھا تتفاعل مع جزء من الخلیة ن أن آلیة المئة من الحاالت). أنھ وبالرغم مب 13(حوالي 
 إلنتاج بروتین یعمل. non sense mutuationلخلیة بأن "تقرأ عبر" طفرات جینیة التي "تقرأ" بروتینات تسمح ل

 
ختبار الجیني ھام مسببة للمرض. إن اإلمعینة و  جینیةموجھة لطفرات  دوشانھناك العدید من اإلختبارات العیادیة لمرض 

الوطني  دوشانفي سجل  لتخضع لإلختبارات، وفي ھذه الحال علیك التسجیل على الالئحة لمعرفة عما اذا كنت مؤھالً 
 بصفتك مریض یعاني من ھذا المرض وباإلمكان العثور على ھذه الالئحة في المكان التالي: 

http://www.treat-nmd.eu/resources/patient-registries/list/DMD-BMD 
 

، التي قد تستخدم في العالج المتمماتتي تم التطرق إلیھا أعاله، توجد كمیة كبیرة من األدویة ولأنھ باإلضافة إلى األدویة ا
 Food and Drug Administration"إدارة الطعام واألدویة" (أف دي آيولكن ال تحظى بموافقة  دوشانضد مرض 

FDA (إي أم آي) في الوالیات المتحدة األمیركیة، وال بموافقة مصلحة األدویة األوروبیة (European Medicines 
Agency-EMAال یوجد انھا تستخدم على نطاق واسع، إال أنھ  3مربع . أنھ وبالرغم عن بعض العقاقیر المذكورة في ال

الضروري مناقشة ئیة تساعدك حقیقة أم أنھا تؤذیك. لذلك بات من المتممات الدوا نقول ونعترف عما اذا كانتل قاطعٌ  برھانٌ 
 . توقیفھاأو اولھا بشكل مسھب مع أخصائي األعصاب و العضالت قبل التفكیر بإضافة أدویة مسألة األدویة التي تتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parentprojectmd/org/pj
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 التأثیرات الجانبیة لستیروید: المراقبة والتدخل الطبي الموصى بھما. 2الجدول 
 

إن بعض التأثیرات الجانبیة المعروفة والشائعة، الناجمة عن اإلستخدام المطول لمنشطات ستیروید ھي مدرجة في ھذا 
النجاح للتدابیر الوقائیة  بعض الناس یتجاوبون مع الستیرویدات بشكل مختلف عن اآلخرین. إن مفتاح یھم أن نالحظالجدول. 

والعالجیة بمنشط ستیروید یراعي بشدة مسألة التأثیرات الجانبیة لھ والعمل على مكافحتھا وتجنبھا أو التخفیف من وطأتھا 
قدر اإلمكان. إن التخفیف من جرعة ستیروید قد تكون ضروریة ال سیما عندما تتحول التأثیرات الجانبیة غیر قابلة للتحمل 

). وفي حال ثبت عدم نجاح ھذا الستیروید مثالً، فالمالذ 4ئیة بشأنھا (أنظر الصورة ادارتھا أو اخذ التدابیر الوقا بأو یصع
بات ضروریًأ قبل اللجوؤ إلى التخلي عن استخدامھ  ،جدید اختیار نوع آخر من الستیروید أواإلعتماد على نظم ستیرویدفي 

 األعصاب والعضالت للقیام بھ. نھائیًا كعالج.  یترك ھذا األمر ألخصائي
 
 
 
 

 دوشانالعقاقیر األخرى ومتممات النظم الغذائیة التي ال تحظى بالموافقة ضد مرض  -3 المربع 
وضع الخبراء سلسلة من العقاقیر والمتممات الغذائیة التي لطالما وضعت في متناول المرضى لمعالجة 
بعض حاالت مرض دوشان. لقد قام الخبراء بمراجعة المعطیات التي تم نشرھا حول تلك المواد 

أن یقدموا  سالمتھا وفعالیتھا قبلیحكم  ا معرفة عما اذا كان ھناك برھان قاطعیبغون من خاللھ
 توصیات بشأنھا.

 
 ھذا ما یستنتجھ الخبراء:

ط ابتنائي oxandroloneال یوصي الخبراء باستخدام اوكزاندرولون . ، وھو ستیروید أو منّشِ
anabolic steroid. 

 .Botoxال یوصي الخبراء باستخدام البوتوكس .

 Creatine Kinaseال یدعمون أي إستخدام ممنھج للكریاتین كیناز كریاتین مرتفع ویسمى ( .
CK  CPK   . فالمراقبة العشوائیة لإلختبار بالكریاتین في مواجھة دوشان جاءت من دون فائدة

أما في حال كان الشخص یتناول الكریاتین ویشكو من مشاكل في الكلى فیجب علیھ التوقف 
 عن تناول ھذا المتمم العالجي.  

ممات العالجیة أو اي عالج بالعقاقیر ال یعطون توصیات في ھذا الوقت فیما یتعلق بالمت.
 المتعایش مع باألنزیم Q10یستخدم بعض االحیان لمكافحة مرض دوشان بما في ذلك الـ  

(الخمائر) والمختلط بھا، الكرنیتین، الحمض األمیني (غلوتامین واألرجینین)، مضادات 
والفیتامین  مثل زیت السمك، antioxidantsاإللتھابات ومضادات األكسدة والحموضات 

ومستخلص الشاي األخضر، والبانتوكسیفیلین)، والعالجات األخرى  vitamin Eإي 
. كما other botanical extractsالمتكونة من األعشاب والمستخلصات النباتیة األخرى

أجمع الخبراء على أن ال دلیل كافي على وجود ما یدعم موقفھم بشأن إستخدامھا، كتب أو 
 وضع في تقاریر.  نشر في مقاالت أو

بحاجة للمزید من الدراسة والبحوث. ھذا وقد تم تشجیع مشاركة  وافق الخبراء على أن مجال.
العائلة الحي في النشاطات التي تنمي المعرفة واإلحاطة بشأن المرض، وعلى سبیل المثال 

 نشاطاتھم مع أمانة تسجیل المرضى والخضوع الختبارات سریریة.
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التأثیر الجانبي 
 للستیروید

 

 التحدث مع أخصائي األعصاب والعضالت معلومات اضافیة

 زیادة الوزن والبدانة
Weight Gain, and 

Obesity 

یتوجب أن تكون حذراً من أن 
الستیرویدات یضاعفون الشھیة على 
الطعام؛ لذلك یتعین علیك الحصول 
على المشورات بھذا الشأن قبل اخذ 

 الستیرویدات.

تتناول تحتار تناول من المھم بأن كامل العائلة 
تجنب زیادة الوزن ل حكیمالطعام بشكل 

ور على برنامج الطعام ثالفائض. یمكنك الع
الصحي على الرابط التالي: 
https://www.choosemyplate.gov 

إطاللة الوجھ 
الكوشینغي أو الوجھ 
 البدري (الوجھ المدّور)

Cushingoid face 

المالءة في الوجھ والوجنتین تظھر 
 ا مع الوقتحً اكثر وضو

التخفیف من السكر واإلنتباه للحمیة الغذائیة 
فیف من والملح من شأنھ مساعدتك على التخ

الوجھ من اطاللة  زیادة الوزن وعلى التقلیل
 أو الوجھ البدريالكوشینغي 

نمو مكثف للشعر في 
كامل انحاء الجسم 

)(hirsuitism 

تسبب الستیرویدات نمًوا مكثفًا 
 للشعر في كافة أنحاء الجسم

ھذا ال یعتبر خطیًرا ما یكفي لیكون إنذاراً لك 
 العتبار تغییر الدواء

التھابات حب الشباب، 
األمراض الجلدیة 
والفطریات في البشرة 

)tinea ( باإلضافة إلى
  warts البثور والتآلیل

 

تالحظ بشدة عند المراھقین 
 والمراھقات 

 

(الوصفات الطبیة  استخدام العالجات المحددة
الموضوعیة) وال تستعجل في تغییر نظم 

رھاق الستیروید اال اذا كنت تشكو من إ
 عاطفي 

 قوام متعثر
Short Stature 

یجب قیاس الطول مرة كل ستة أشھر 
كجزء من العنایة على األقل 
 العمومیة بحالك

إذا كان النمو بطیئًا أو توقف النمو كلیًا، أو إذا 
 4انش (اي  1.5ازداد الطول بأقل من 

سنتیمترات)/ في السنة، أو اذا ازداد الطول 
بنسبة مئویة أقل من الثلث، فیتوجب علیك 
 مراجعة طبیب الغدد الصماء

Endocrinologist 
 غ تأخر  البلو

Delayed Puberty 
 یك مراجعة مرحلة البلوغ یتوجب عل

في كل زیارة عیادیة ابتداء من سن 
 التاسعة 

أخبر اخصائي األعصاب 
والعضالت المعاین لك بشأن أي 
تاریخ عائلي حول تأخر في النضوج 

 الجنسي
التستوستیرون (ھرمون النمو  عالج

وھرمون التستوستیرون 
testosterone  أي الھرمون)

الموجود عند الذكور)) أمٌر 
ضروري إجماالً للصبیان الذین لم 

 .14في سن الـ یبلغوا مرحلة البلوغ 
 

إذا ساورك القلق بشأن نموك الجنسي  أو اذا 
من  14لم تتحقق المراھقة عند بلوغك الـ 

عمرك فقد تكون زیارة طبیب الغدد الصماء 
 ضروریةً لتقییم ھذا األمر لك
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التأثیر الجانبي 
 للستیروید

 

 التحدث مع أخصائي األعصاب والعضالت معلومات اضافیة

 تأخر البلوغ 
Delayed Puperty 

 یك مراجعة مرحلة البلوغ یتوجب عل
في كل زیارة عیادیة ابتداء من سن 

 التاسعة 
أخبر اخصائي األعصاب 

بشأن أي  والعضالت المعاین لك
تاریخ عائلي حول تأخر في النضوج 

 الجنسي
العالج التستوستیرون (ھرمون 
النمو وھرمون التستوستیرون 

testosterone  أي الھرمون)
الموجود عند الذكور)) أمٌر 
ضروري إجماالً للصبیان الذین لم 

 14سن الـ  البلوغ فيیبلغوا مرحلة 
 

قلق بشأن نموك الجنسي  أو اذا اعتراك إذا 
من  14لم تتحقق المراھقة عند بلوغك الـ 

عمرك فقد تكون زیارة طبیب الغدد الصماء 
 ضروریةً لتقییم ھذا األمر لك

 تغیرات سلوكیة
(للمزید من المعلومات 
حول السلوك، یرجى 

 )10مراجعة القسم 
Adverse 

Behavioral 
Change 

تحدث مع اخصائي األعصاب 
والعضالت حول المزاج األساسي 

 8ADHDالمعتمد، األطباع وحاالت  
اضطرابات  تتمثل ھذه اآلفة بــ :

حركة زائدة مشوبة نقص اإلنتباه مع 
 / Attention-Deficitبالخلل

Hyperactivity Disorder 
والمعلوم بأن تلك غالبًا ما تتردى ولو 

األولى من لحین في الستة أسابیع 
 متابعة العالج بالستیروید

العالجیة لمسائل السلوك قبل  توفیر األسس
البدء بالعالج بالستیروید مثالً: نیل 

 ADHDاإلستشارات عن حاالت  
 والوصفات المنوطة بھا

أخذ المساعدة في إرجاء وقت ھذه من شأنھا 
وقت متأخر من نفس حتى دواء الستیروید 

تشارة اخصائي الیوم؛ لذا من الضروري اس
األعصاب والعضالت الذي یوصي بإحالة 

 بشأن الصحة المسلكیة 

أدویة تثبیط المناعة أو 
 كبحھا

Immune 
Suppression 

تناولك الستیروید من شأنھ أن یخفف 
المناعة أي القدرة على مكافحة 

 اإللتھابات
إنتبھ لمخاطر اإللتھابات الشدیدة 
والحاجة إلى مكافحة اإللتھابات 

 اللطیفة

 chicken poxالُحماق  قم بتحصین ذاتك ضد
قبل البدء في العالج بالستیروید؛ وإال راجع 

 طبیبك المختص في حاالت الُحماق
أما في حال تفشى مرض السل في المنطقة 
وشكل مشكلة صحیة فیتعین اتباع مراقبة 

 خصوصیة
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التأثیر الجانبي 
 للستیروید

 

 التحدث مع أخصائي األعصاب والعضالت معلومات اضافیة

 قمع الغدة الكظریة
Adrenal 

Suppression  

یتعین علیك اعالم الجسم الطبي بأنك 
یرویدات وأنھ في تتابع عالج بالست

 حوزتك بطاقة تنبیھ
دم تخطي جرعات الستیروید المھم ع

 24ألكثر من وتمریرھا دون تناولھا 
ساعة إذ ان ذلك یسبب لك أزمة 

 كظریة
ذ جرعة إعرف متى یجب علیك أخ

 stress dose لإلرھاقالستیروید 
الصدمات  وأألمراض الشدیدة ل(

تجنب أي أزمة لالكبیرة أو الجراحة) 
 كظریة

إعرف العالمات واألعراض 
الناجمة عن األزمة الكظریة (مثالً 
 اوجاع المعدة، التقیوؤ والخمول

 والمیل للنعاس)
احصل على وصفة طبیة لـ 
ھیدروكورتیزون داخل العضل 
یؤخذ ھذا العالج في المنزل (علیك 
أن تعرف كیفیة التدبیر وحسن 
اإلدارة في حال حدوث أزمة 

 كظریة)
 
 
 
 
 
 

اسأل اخصائي األعصاب والعضالت 
برنامج جرعة الخاص بك من اجل وضع 

ما الذي یفسر لك  stress doseالستیروید 
 یلي: 
فعلھ في حال تخطیت أخذ یتوجب ماذا 

ساعة (نتیجة  24الجرعة بمدة اكثر من 
الصیام، المرض، أو عدم توفر الوصفة 

 الطبیة)
 stressجرعة الستیرویدات متى تؤخذ 

dose  وبأي شكل (عبر الفم، عبر حقن
العضل أو عن طریق الحقن في الورید)؛ 

ي. جاي. نیكولوف پیرجى استشارة "
 PJ Nicholoffستیروید بروتوكول" 

Steroid Protocol  لوللحصول على مثا 
حول الخطة یرجى زیارة الموقع التالي:  

www.parentprojectmd/org/pj(. 
أما إذا أردت توقیف جرعات الستیروید إسأل 

عضالت لتطبیق خطة أخصائي األعصاب وال
الجمعیة   . یمكنھم مراجعة الخفض التدریجي

  PPMDالعضالتضمور األھلیة الخاصة بمرض 
ي. جاي. نیكولوف ستیروید بروتوكول" پ"

PJ Nicholoff Steroid Protocol   
حول الخطة یرجى  لوللحصول على مثا

زیارة الموقع التالي:  
www.parentprojectMD.org/PJ( 

 
 

 ضغط الدم المرتفع 
High Blood 

Pressure 
(Hypertension) 

الدم في كل یجب أن تفحص ضغط 
 ةمرة تزور العیاد

تناول : قلل من إذا كان ضغط الدم مرتفعًا
یشكل الخطوات وھذا الملح ، خفف وزنك، 

 الحسنة األولى 
مراجعة بأما في حال تبین عدم جدواھا فعلیك 

 Primary Careالعنایة األولیة (مقدم 
Provider- PCP ( لك الذي یراعي مسألة

 وصف عقاقیر اضافیة
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التأثیر الجانبي 
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 مع أخصائي األعصاب والعضالت التحدث معلومات اضافیة

 لوكوزكتحّمل الي خلل ف
Glucose 

Intelorance  
 

كوز إجراء فحص بول یتعلق بالكلو
 (السكر بالدم) بواسطة عود اختبار

 خالل الزیارة العیادیة
التكلم مع اخصائي األعصاب 
والعضالت بشأن در البول 

اللذین عطش المتزاید لواالمتزاید 
 تعاني منھما

اجراء فحص دم مرة یتوجب علیك 
لمراقبة عن كثب تطور في السنة 

الفئة الثانیة من مرض السكري إلى 
اعفات األخرى التي ضجانب الم

یرویدات في الجسم تترخیھا الس
 مسببة البدانة

قد تحتاج إلى المزید من فحوصات الدم للفئة 
الثانیة من مرض السكري في حال تبین بأن 

عراض ھي إیجابیة فحوصات البول أو األ
 للكلوكوز

اإللتھابات المعویة 
واإللتھابات المعویة 

أو، المریئیة واإلرتداد 
المریئي اإلرتجاع 

Gastritis / 
Gastroesophageal 

Reflux (GERD) 

یسبب  الستیروید أعراًضا تتمثل 
أو مریئي (حرقة إرتجاع في 
أخصائي األعصاب ). أخبر عسر

الخاص بك إذا كنت  والعضالت 
 تشكو من تلك األعراض

 

تجّنب تناول الـعقاقیر المضادة لإللتھابات 
-Non-Steroidal Anti غیر الستیرویدیة 

Inflammatory Drugs  مثل األسبیرین)
Aspirin   واإلیبوبروفینIbuprofen 

 )Naproxenوالنابروكسان
 antiacidیمكنك استخدام مضاد الحموضة 

 اذا شكوت من تلك األعراض 
القرحة الھضمیة في 

 المریئ والمعدة
Peptic Ulcer 

Disease 

غ عن األعراض التي تعتریك بلّ 
المصحوبة عادة بأوجاع في المعدة 
ألنھا مؤشر للضرر الذي اصاب 

 جدار المعدة
وج لتبیان عما اذا یجب فحص الخر

في حال كنت  دًماملطًخا كان 
ً بفق دم أو اذا كان یوجد  رمصابا

 نزیف في األمعاء

تجّنب تناول الـعقاقیر المضادة لإللتھابات 
-Non-Steroidal Anti غیر الستیرویدیة 

Inflammatory Drugs  مثل األسبیرین)
Aspirin   واإلیبوبروفینIbuprofen 

 ) Naproxenوالنابروكسان
وصفات طبیة ومضادة لألحمضة تستعمل في 

 أعراًضا مرضیةحال كنت تواجھ 
قد تكون بحاجة لمشاھدة طبیب معدة وأمعاء 

)Gastrointestinal - GI لتقییم الحالة (
 والعالج

واإلعتام  عدسات العیون
 الذي یصیبھما
Cataracts  

تسبب الستیرویدات اعتام عدسة 
من النوع الحمیدي لذا   9العین

نوصي بإجراء فحص نظر مرة 
 كل سنة 

مراعاة التغیر من دفالزاكور إلى برادنیسون 
في حال بات اعتام عدسة العین یؤثر على  

 "دفالزاكور"النظر (دلت التجارب على أن 
التسبب بتطور إعتام عدسة باكثرخطًرا ھو 

 العین)
في حال وجد إعتام في عدسة العین فقد تحتاج 

 ألخذ مشورة من طبیب العیون المختص
 فقط عندما یؤثر على النظرعالج اعتام العین یُ 
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التأثیر الجانبي 
 للستیروید

 

 التحدث مع أخصائي األعصاب والعضالت معلومات اضافیة

 ماالعظ ھشاشة
Osteoporosis 

أخصائي األعصاب إلى تحدث 
ظم عبشأن الكسور في ال والعضالت 

ھذا وأوجاع الظھر في كل مرة تزور 
 األخصائي

یجب علیك أخذ صورة أشعة للعمود 
الفقري مرة كل سنة أو سنتین 
لمراقبة عن كثب الضغط على 

 فقرات الظھر أو أیة كسور
كل سنتین أو  Dexaاجراء "دیكسا" 

سنوات لمراقبة عن كثب كثافة  3
 وصالبة العظام

 قیاس نسبة فیتامین "د" في الدم 
 25باالعتماد على فیتامین "د" ("

یدروكسي فیتامین "د") والوقت المناسب ھ
قد  . لذلك یكون في آخر موسم فصل الشتاء)

تكون بحاجة إلى متممات فیتامین "د" مع 
" في حال كانت المستویات 3ین "دم"فیتا

 متدنیة
الذي تتبعھ مرة  Dietتقییم النظام الغذائي 

في السنة للتأكد من أنك تأكل وتشرب الكمیة 
 المطلوبة لتأمین ما یكفي من الكلسیوم

أنت بحاجة إلى متممات فیتامین "د" حسب 
 مستواه الموجود في الدم

ھیدروكسي  25فیتامین "د" ("افحص مستوى 
فیتامین "د") كل سنة؛ واعتمد اخذ المتممات لھ عند 

 الضروري
تناول ما ت كنأمن تتبع نظام غذائي معین  عندماتأكد 

 یكفي من الغذاء المحتوي على كلسیوم 
مارس یعض النشاطات التي تتحمل الوزن كالوقوف 

 مثالً ھذا ما یساعد قوة  العظام وصحتھا
یتضمن قبل البدء بممارسة الریاضة أو اتباع برنامج 

أخصائي تشاور طبیبك یجب أن لوزن اتحّمل 
أو مقدم العنایة األولیة لك،  األعصاب والعضالت 

 بذلك
 
 

میوغلوبینوریا  (بیلة 
 -الغلوبین العضلي

Myoglobinuria 
یكون لون البول  مائل 
للون األحمر أو البني 
كونھ یحتوي على 
جزیئات لرواسب 
بروتینیة عضلیة. ھذا 
األمر یتطلب فحًصا 

 مخبریًا في المستشفى)

أخصائي األعصاب یرجى مراجعة 
في حال ظھر اللونان  والعضالت 

 األحمر والبني في البول
یجرى فحص البول بشأن 

 المیوغلوبین 
یقتضي فحص البول ایًضا للتثبت من 

 عدم وجود التھابات

حاول االبتعاد عن التمارین القویة وغیر 
العادیة مثل الركض نزوالً أو النط على 

 الترامبولین 
 ول السوائلیجب اإلكثار من تنا

في حال استمر ھذا الشيء نوصي بفحص 
 الكلى 
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 لغدد الصماء ادارة صحة ا -7
، واألكثر شیوعاً منھا دوشانبعض الھرمونات بصورة سلبیة بالستیرویدات المستخدمة كعالج ضد مرض عدد من تأثر ی

الھرمون (أي  testosteroneوھرمون التستوستیرون  ،إلى قصر القامة)یؤدي  یؤثر على النمو لكنھ( النمو ھرمون
لترى طبیبًا اخصائیًا  أخصائي األعصاب والعضالت المراھقة والبلوغ) لذا ینصح طبیبك یؤخر  الموجود عند الذكور لكنھ

 .ق بشأن النمو أو المراھقة وقمع الغدة الكظریةفي الغدد الصماء (طبیب الھرمون) ھذا إذا ساورك القل
 

 البلوغالنمو و
لتجد  أخصائي األعصاب والعضالت مع طبیبك یتعین علیك مناقشتھما للغایة أمران مقلقان  إن قصر القامة والبلوغ المتأخر

في نقص التستوستیرون یسبب فإن مؤشر لمشاكل طبیة وصحیة وكذلك  وراحة البال واالطمئنان بشأنھا. قصر القامة ھ
ت واألعصاب مرحلة النمو الطبي المتخصص بالعضالفریق أن یتابع الھاًما لذا بات  ،وقوة وقساوة العظمصحة تردي 
 ).5ومراقبة عن كثب تلك التطورات (صورة  والبلوغ

 
 معالجة ھرمون النمو

 لتعالج بھا قصر القامة في حال تبین أنك تعاني من نقص في الھرمونات. وصف لك أدویة تساعد نمووقد تُ  .

 ناستخدام ادویة نموالھرون عند الذی-في أو الفعالیة -من ر الحمایة اقدمم قیّ وصفة تبرھان أو منشور أو لیس ھناك  .
 لكنھم ال یعانون من نقص في ھرمون النمو. دوشانیعانون من مرض 

ارتفاع ضغط في : أوجاع الرأس، ةالتالیھي مخاطر لھا عالقة باستخدام أدویة نمو الھرمون احتمال التعرض ل .
إنزالق ، نین)ضغط كبیر في المخ والعی( idiopathic intracranial hypertensionالجمجمة مجھول السبب 

(خلل في حركة الورك تسبب  slipped capital femoral epiphysisرأس المشاشة أو كردوس عظمة الفخذ 
 scoliosisعوجاج العظم إأو  ، تقّوس ستوجب احیانًا عملیة جراحیة لتصحیحھ)، تردي اضافي في جنفت اأوجاعً 

 . diabetes ومضاعفة المخاطر المؤدیة إلى مرض السكري
معك  أخصائي األعصاب والعضالت عما اذا كنت ستستخدم أدویة نمو الھرمون ام ال، یناقش القرار خذ قبل أ .

 .من ھذا العالج أو اإلستفادة منھالمخاطر المحتملة 
 

  testosteroneعالج التستوستیرون 
النمو ھام جداً بالنسبة لصحة العظام، كما یدعم النمو والتطور النفساني  نلتستوستیرون أوھرموالجدیر ذكره ھو أن ا

 والعاطفي على حد سواء
 بلوغ طبیعيلاتزاد تدریجیاً وببطء لمحاكاة أوتقلید ثم ، بجرعات خفیفة من التستوستیرونیبدأ العالج  .
  عفي العضالت، الجل، والرق اتالحقنلتستوستیرون كلھناك أنواع عدیدة  .
الذي العالج قبل البدء بالتستوستیرون التجاوب مع مناقشة أمر  أخصائي األعصاب والعضالت یقتضي على  .

نمو مطرد وسریع، سد شرائح النمو، وتفاقم  لجسم، شعر الوجھ، ثآلیل وحب الشباب،ارائحة في تغیر تضمن  ی
 في الرغبة الجنسیة (شوق للجنس)

الجانبیة المحتملة تتضمن: التھابات في مكان شك الحقنة، ردة فعل بدافع الحساسیة، تأرجح في الطباع، التأثیرات  .
 ومضاعفة اعداد خالیا الدم الحمراء

 مراقبة تجاوب جسمك مع العالجلستحتاج إلى سحب الدم بصورة منتظمة عندما تأخذ التستوستیرون  .
 

 Adrenal Crisisاألزمة الكظریة  
الھرمون الكظري الذي یساعد  وأ  cortisol""كورتیزول الــھرمون تلتصق الغدد الكظریة بالجھة العلیا من الكلیتین وتفرز 

الستیروید عالج متابعتك مع األمراض واألصابات الخطیرة). أنھ نتیجة واإلجھاد (مثالً   لتغلّب على اإلرھاقعلى االجسم 
عن تناول  تتوقف عن العمل. أما في حال توقفتَ ثم القصور الكظري فتسبب الكظري  ال تعد الغدد الكظریة تفرز الھرمون

ن الكورتیزول لن  الستیرویدات، فقد تحتاج إلى أسابیع أو أشھر لیبدأ جسمك في انتاج الكورتیزول مرة أخرى. من دون مكّوِ
 یستطیع جسدك تحمل اإلرھاق ما یسبب "أزمة كظریة" قد تھدد حیاتك. 
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إن تثبیط الھرمون الكظري واألزمة الكظریة ینتج عنھما مضاعفات تشكل تھدیدًا لحیاتك بتناولك الستیروید الطویل األمد 
عن تناول الستیرویدات عندما تتوقف أنك قد تكون في خطر الوقوع بأزمة كظریة ان تعرف ). من المھم 5(أنظر الصورة 

بسبب مرض أو (اي لم تأخذ الجرعات الموصوفة لك في حینھا) ت سھًوا الجرعاموعد بصورة مفاجئة أو في حال تخطیَت 
ـ لك  ةأو ترجئ أخذ الجرعة المحددي سبب آخر أل إن جمیع المرضى الذین یتناولون الستیرویدات  ساعة. 24لمدة تتخطى الـ

تناول الجرعات  واطكیفیة التصرف في حال تخین الرئیسیة لوالیومیة بصورة مزمنة  یجب علیھم وضع خطة تظھر العنا
لزیادة تناول الجرعات بأمس الحاجة   واكونیفي وقتھا أو خالل أزمنة األمراض المستفحلة أو بسبب صدمة ما، في حین قد 

قصور ُكْظري إن المعلومات حول الجرعة واكتشاف وجود من الستیرویدات.  stress dose إلرھاقأو تناول جرعات ا
Adrenal Insufficiency  التعرف الیھ، أو معالجتھ أو حتى تجنبھ، بإمكانك العثور علیھا في الموقع التالي على حاد أو

 PJ Nicholoff Steroid Protocolي. جاي. نیكولوف ستیروید بروتوكول" پشبكة اإلنترنت تحت عنوان "
www.parentprojectmd/org/pj(. 

 
 األزمة الكظریةأعراض 

 یقتضي األمر مدك بالمعلومات الضروریة المفیدة حول عالمات وأعراض األزمة الكظریة والتي عادة تبدأ بالتالي: 
  تعب شدید   •
 وجع رأس  •
 لتقیؤ ا •
 نسبة سكر متدنیة في الدم   •
 ضغط دم متدني   •
 اإلغماء  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تقییم وتدابیر بشأن النمو والبلوغ خالل تناول الكورتیكوستیرویدز 5صورة 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

راجع طبیب 
 الغدد الصماء

أشھر  6النمو: تقییم طول القامة كل 
حتى انھاء مرحلة المراھقة وبلوغ 

 القامة النھائیة

 نوصي بما یلي: 
تقییم عمر العظم من خالل أخذ صورة اشعة  .

 أكس للید الیسرى 
 Thyroid Glandsاختبارات على الغدد الدرقیة  .
 شریحة سیلیاك .
 عوامل النمو  .
 شریحة شاملة للدم  .

تعداد كامل للدم 

 مراعاة ما یلي: 
 اختبار تحفیز وتنشیط ھرمون النمو

 خلل في النمو: أي من ھذه :
 قصور النسبة المئویة لطول القامة .
السنة یبلغ سرعة طول القامة في  .

 سم 4أقل من 
من النسبة   الطول أقل من الثالث .

 المئویة

راجع طبیب 
 الغدد الصماء

 

 سن البلوغ والمراھقة
تقییم فیزیكي لوضع البلوغ وفق 
مقیاس أو میزان الخبیر الطبي 

 Tanner"تانر" المعروف بـ 
Scale   كل  الذي یحسب مرحلیًا

ستة أشھر بدًءا من سن التاسعة من 
  العمر

 نوصي بما یلي: 
 إجراء فحوصات مخبریة على الشكل التالي:  .
 ھرمون الـ لوتاینیسینغ .
 نمظ "فوللیكل"الھرمون المحفز من  .
(ھو ( testosteroneالتستوستیرون ھرمون  .

 الھرمون الموجود عند الذكور))
 العالج في حالة الھیبوغونادیسم المؤكدة: .
یل استخدام التستوستیرون البدفي المبادرة  .

 ً  مع الوقت  بجرعات قلیلة لتتزاید تدیجیا
سنة ویمكن  14أكبر من ھم ن میوصى بھ ل .

واستخدامھ في عمر الـ مراعاة الحاالت الخاصة 
 سنة 12

 
 مراعاة ما یلي: 

 اختبار عمر العظم بأخذ صورة اشعة اكس للید الیسرى
 

 مرحلة البلوغ والمراھقة المتأخرة
في عمر  3سم 4حجم الخصیتین اقل من 

 سنة أو أكبر 14

http://www.parentprojectmd/org/pj
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 )6(صورة   OSTEOPOROSIS صحة العظام -8
 
یعانون من  فھم .ومرحلة عدم القدرة على المشي من دوشان ،القدرة على المشي مرحلة العظام ھامة خاللعتبر صحة ت

ما ینجم نسبة الكثافة المعدنیة في العظام تضعف الستیرویدات. فالستیرویدات یتبعون عالًجا بعظام ضعیفة ال سیما اذا كانوا 
ن ھامان لخطر ضعف العضالت وتراجع النشاط الحركي مؤشرا إنخطر كسور مقارنة مع باقي األشخاص العادیین. عنھ 

 . ھشاشة العظام
 

في العظام الطویلة مثل  كثافة المعادنلمقایس صورة أشعة "دیكسا" عبر بضعي اجراء اختبار غیر لذا یوصي الخبراء ب
 للكسور وأن مقیاس كثافة المعادنا ھي أكثر تعرضً و الناعمة ال تتمتع بصحة جیدة السلسة (الرجل والساعد).  إن العظام 

التي  Dexa "دیكسا" صحة العظام لذا نوصي بأن تجري صورة أشعة من نمط  لضمانة في العظام ضروریة جدًا باإلجمال 
 .سنوات لمراقبة عن كثب كثافة وصالبة العظام 3كل سنتین أو وذلك  تقیس كثافة المعادن

 
الستیرویدات یواجھون خطر الكسور نتیجة یتابعون العالج ب، وال سیما الذین دوشاناألشخاص الذین یحملون مرض أما 

الكسور نتیجة الضغط في العامود الفقري یحدث عندما تكون الفقرة أو عظمة ففقرات العامود الفقري. الجاسم على الضغط 
 وأالكسور تلك . فقرة أخرىفوق لك إلى تشوھھا وتداعیھا ذیؤدي تعرضت لكسر معین قد اع الشوكي والعامود الفقري خالن

أوجاع. فالكسور الناجمة عن ضغط أو تكدیس الفقرات فوق بعضھا باإلمكان رؤیتھا  ذلك اإلنھیار الفقري الناجم عنذلك 
یمكن  العامود الفقريالتي تصیب بصورة جانبیة لصورة أشعة للعامود الفقري حتى ولو لم تكن ھناك أوجاع. فالكسور 

. نوصي بإجراء وجود الوجعال سیما عند  bisphosphonates  10البیفوسفوناتثنائي الفوسفونات أو بواسطة تھا معالج
 صورة جانبیة للنخاع الشوكي أو أكثر، كل سنة أو سنتین  في حال كنت تعاني من أوجاع في الظھر. 
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مرحلة تبطئ الدم لتعود وتبنى من جدید. إن الستیرویدات أو یستوعبھا مجرى متصھا یكسور فغالبًا ما تتعرض العظام ل

في أدویة تلتصق   bisphosphonatesالفوسفونات ثنائي الدم. إن  ىمجرفي إعادة بناء العظام المكسورة وامتصاصھا 
یجعل العالج اتھا بصورة أكثر فعالیة. ھذا ذتساعد العظام على تكوین واإلمتصاص والتحلل من وطأة تخفف  العظم بنیة 

استخدام دواء مسألة  نقل عرضة للكسر. إأأنھا تصبح واألھم من ذلك جدًا  وتتمتع بصحة جیدةأكثر سماكة وقوة ظام من الع
ظام عكسور في الو/أو كثافة العظام من تدني لوجدت عالمات أو مؤشرات فقط في حال تتم مناقشتھا الفوسفونات ثنائي 

 ) 6قري (انظر الصورة فسببة صدمة كبیرة و/أو كسور ناجمة عن ضغط في العمود الالطویلة التي غالبًا ما تحدث م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أعتبار عامل السالمة وتجنب السقوط 26صورة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتبارات مشتركة أو اعتماد خیار إجراء بعض التعدیالت

 التقییم والتعلیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تامین الوقایة والسالمة في البیت
إزالة كل الحواجز والعوائق التي تحول دون  .

السیر السلیم مثل السجادة وألعاب األطفال 
 واألشرطة والكابالت أوأي فوضى 

 

تجنب السقوط عن الكرسي المتحرك أو عن أجھزة 
 النقل المتحركة

 استخدام حزام األمان دوًما .

تثبیت وضعیة جیدة لتجنب إنقالب  .
 أماكنھاالكرسي في 

 حركة النھوض عن الكرسي المتحرك أو الجلوس فیھ
مراعاة أھمیة التكیف والتأقلم مع اآلالت  .

واألجھزة المخصصة لحمل المریض 
وتحضیرھا مسبقًا لتالئم كل وضعیات 

الحمل ولتأمین الوقایة الالزمة النقل أو 
والحمایة من السقوط أو التسبب بإصابات 

خالل عملیة النقل من وإلى الكرسي 
المتحرك، أو خالل الذھاب إلى المرحاض 

 أو اإلغتسال واإلستحمام 

توخي الحذر في استخدام المسطحات غیر السویة أو 
 اإلنزالقیة
أخذ الحیطة والحذر خارج المنزل ال سیما  .

 عندما تعبر فوق األسطح غیر السویة 
إنتعال أحذیة حمام السباحة عند السیر للوقایة  .

من السقوط على مسطحات منزلقة تحیط بھا 
 المیاه 

لإلنزالق على وضع دواسات مضادة  .
 orthoses الضبانات أو ادوات التقویم

لتجنب خطر السقوط أثناء اللیل أثناء التوجھ 
 إلى الحمام والعودة منھ 

 التعدیالت داخل المنزل ممكن اعتمادھا في خدمة المریض
 وضع دعسات مضادة لإلنزالق في الحمام أو حوض الغسل (المغطس) .
 الحمام وحول المغطس داخل تكبیش" درابزون أو مقابض "لل .
 مقاعد داخل المغطس أو حوض الغسل أو أیة  أجھزة أو أدوات سھلة التكیف تساعد على اإلستحمام .
 وضع دواسات مضادة لإلنزلق على الدرج الخشبي العاري .
 درابزون وقضبان معدنیة للتكبیش على جانبي الدرج .

 التقییم  والتعلیم بواسطة معالج فیزیائي أو معالج وظیفي
األماكن بما فیھا االسطح المخصصة للمشي مع مراعاة جیدة لتلك األسطح،  التخفیف من خطر السقوط في كل

 والحقول والحواجز
توفیر التمرین والتدریب للمرضى وذویھم بشأن سالمة استخدام الكرسي المتحرك، ورفع مستوى الوعي بالنسبة إلى 

 أن السقوط عن الكرسي المتحرك حالة جدًا معروفة وتسبب اإلصابات المتنوعة
فیر التدریب للعائالت بشأن حمل المریض أو نقلھ وإجالسھ على الكرسي المتحرك وعلى مختلف أنواع األسطح تو

 وفي كل األمكنة
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  يالعظم ادارة الجھاز-9
 )7(صورة التدابیر العالجیة والوقائیة   
 

دفع خالل أطول فترة بحركة أو نشاط و/أو القیام  القدرة على السیرتكمن بضمانة أساًسا العظام معالجة من وراء األھداف 
 . فالقدرة على السیر والمشي  joint contracturesتقلص المفصلاإلنقبضات أو من لتخفیف لوأیًضا  ،زمنیة ممكنة

 تساعدك على المحافظة على عامود فقري مستقیم والمحافظة على عظام سلیمة. 
 

 انقباضات العضالت أو تقلصھا
او  تضعف العضالت وتشعر بأنك تواجھ صعوبة أكبر في تحریك مفاصلك، فقد تكون مفاصلك في خطر اإلطباقعندما 

. فالقوام الحسن والمستقیم یحسن من صحة يتقلص المفصلبالنقباض أو باالوضعیة معینة وھذا ما یسمى على اإلغالق 
العامود الفقري ویریحك من مشكلة اإلنقباضات أو التقلصات مثلما یریحك أیًضا من أیة مشاكل مماثلة في القدمین والكاحلین 

 ازائدً  احافظ على قوامك المستقیم دوًما ال سیما اذا كنت تحمل وزنً  ،تكون جالًسالذا وعندما عندما تمارس ریاضة المشي.  
بوضعیة مستقیمة جیدة على متكأ مالئم وقوي.  تانخرھي اال ارجالن یجب أن تكونوالفي كلي جھتي الجسم.  فالقدمان 

لتناسق واإلتساق مع وضعیة الحوض افالجلوس المستقیم في الكرسي المتحرك خاصتك یعطي الراحة للعامود الفقري و
الرجلین والقدمین في وضع مستقیم تموضع ھذا األمر بالغ األھمیة. أما بالنسبة لعدم القدرة على +العامود الفقري السفلي. إن 

ح باللجوء إلى خیار الجراحة إذا كان ھذا الشيء أكثر مالئمة لك.   فھذا یُصحَّ
 

 ) scoliosisالعمود الفقري ( انحناء
العمود بانحناء%  90الذین ال یتخذون دواء الكورتیكوستیرویدز كعالج لھم لدیھم احتمال  بدوشانابون المصاألشخاص 

الذي یتردى أكثر وأكثر  sideways curvature(المعروف أیًضا  باإللتواء الجانبي للعامود الفقري  scoliosisالفقري 
شأنھ المساعدة في التخفیف من خطر اإلصابة باعوجاج العمود الفقري أو  مع مرور الوقت). إن تناول الستیروید یومیًا من

على األقل یؤخر لفترات طوال حدوثھ. لذا فإن اإلنتباه إلى قوامك وجلوسك أمر بغایة األھمیة لتتجنب إعوجاج العمود الفقري. 
 .ي طیلة فترة حیاتك أمر جوھريإن التقییم المتواصل لعامودك الفقر

 
 (Long Bone Fractures)تصیب العظام الطویلة  الكسور التي

إذا كسرت رجلك فإنك ستفقد ال شك القدرة على السیر. إذا كسرت رجلك حاول اإلستعالم عّما إذا كان من الضروري اجراء 
یساعد ھؤالء على العودة سریعًا إلى الوقوف على  دوشانجراحة. إن التصحیح الجراحي للكسور عند المصابین بداء 

العالج العصبي والعضلي الخاص بك قبل أخذ القرار بشأن فریق لھم من جدید. فإذا تعرضت لكسر احرص على اعالم أرج
یساعدك على اإلعتناء بالكسر من جھة وعلى متابعة المعالج لك العصبي والعضلي الطبي فریق أي عالج ستتخذه. إن ال

 العالج بعد حدوث الكسر.
 

 (Fat Embolism Syndrome -FES)متالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم 
وتعتبر حالة طارئة.  تحدث متالزمة  دوشانتشكل متالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم خطًرا على صحة المصابین بداء 

إن القطعة . لطمةو تكتل الدھن في مجرى الدم عندما تدخل كتلة دھنیة صغیرة في مجرى الدم بعد أن تتعرض عظمة لكسر أ
) بإمكانھا اإلنتقال عبر الدم إلى الرئتین، فتمنع الجسم من الحصول embolismالدھنیة الصغیرة (التي تسمى "إنصمام" 

عدم أو اإللتباس و في مجرى الدم ھي التالیة: التشوشاألوكسجین. األعراض التي تصحب متالزمة تكتّل الدھن وفرة على 
 and heart rate ، تنفس سریع ونبضات قلب متسارعةامختلفً  اشخصً أصبح  المریض، "التصرف وكأن التركیز

أو سقطت على األرض، و/أو تعرضت لكسر ما وتظھر أي من العالمات  أو ضربةللطمة و/أو ضیق التنفس. فإذا تعرضت 
یعلمون أنك قد  ریق الطبينة. دع الفالتي لمتالزمة تكتل الدھن في مجرى الدم أدخل إلى غرفة الطوارئ بأسرع فرصة ممك

 تكون تعّرضت لمتالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم على الفور. ھذه عملیة إسعاف طبیة طارئة.
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 المتأخرةمرحلة عدم المشي  المبكرة مرحلة عدم المشي مرحلة المشي

 التقییمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 التدخالت الطبیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 یر عالجیة  للنخاع الشوكي والمفاصلابتدمصحوب بتقییم  7الصورة 
 
 
 
 
 

 تقییم الحركة ومداھا مرة على األقل كل ستة أشھر 

 فحص ومراقبة النخاع الشوكي كل سنة فحص ومراقبة النخاع الشوكي مرة كل ستة اشھر

أخذ صورة أشعة أكس للنخاع الشوكي (العامود 
مصابین بمرحلة الفقري) أمامیة وخلفیة للمرضى ال

في العمود الفقري (خالل أخذ  متقدمة من اإلنحناء
ة یقف خاللھا المریض مستقیًما قدر الصور

 اإلمكان)

أخذ صورة أشعة أكس للنخاع الشوكي في حال 
أصبح المرضى عدیمي الحركة؛ وفي حال تبین 

أشھر وسنة،  6، اخذ صورة بین  انحناءوجود 
األمر یتوقف على نضوج الھیكل العظمي؛ 

التجویف ومراجعة جّراح العظام اذا بلغت نسبة 
 ◦20اكبر من 

أو   أكس في حال وجد ت انحناءتقییم بأشعة اجراء 
 اذا كان التدقیق فیھ صعبًا

 للكاحلین والركبتین والوركین لمنزل قم بتطبیق تمارین تمددمع توجیھات المعالج الفیزیائي في ا

 استشر أخصائي القلب وأخصائي الجھاز التنفسي قبل أخذ قرارك أو التفكیر في إجراء أي عملیة جراحیة

 ضع خطة استباقیة تجنبكم شر الكسور العظمیة واجعلھا في متناول افراد االسرة برمتھا في حال حدوثھا

 قم بتطبیق تمارین اضافیة تشمل فیھا األطرف العلیا  المعالج الوظیفي مع توجیھات

متابعة استعمال طوق األطراف السفلى ووضع 
جبیرات المعصم والید المالئمة من شأنھا أن 

 تساعدك ھي أیًضا

 الخاصة  استخدم األدوات العالجیة  والتقویمیة
– Ankleلمفصل الكاحل والقدم المعروفة بـــ (

foot orthoses – AFOs ( خالل النھار لتأخیر
تردي حالة التواء الرجلین المعروفة بــ 

equinovarus contracture  

دورسیفلكسن أما في حال مارست تمرین 
“Dorsiflexion”  وجاءت  القدمینعلى المطبق

(درجات) قم بإجراء  ◦10النتیجة سلبیة أي أقل من 
األدوات العالجیة  تعدیل على نحو حیادي 

المعروفة بـــ والتقویمیة لمفصل الكاحل والقدم 
)Ankle –foot orthoses – AFOs لتوفیر (

قدر الوقوف أو ممارسة تمرین اعتماد برنامج   الراحة واإلسترخاء والحمایة لیالً 
 ولكن بحذرالمستطاع 

بممارسة الوقوف المتواصل مستخدًما اخذ المبادرة 
آلة مساعدة على الوقوف أو كرسي متحرك ذي 

  ھیكل مستقیم

استشر طبیبك الجراح لتحسین وضعیة قدمك وكاحلك 
 في حال داعیت بذلك

وتر العرفوب أو وتر الكحل أو وتر أخیل 
Achilles tendon والقدم بعد حدوث انقباض ،

عضلي في الكاحل ولكن بوجود قوة في عضلة 
الفحذ الرباعیة وفي ضواغط الوركین استشر 

 ھذا اإلنقباض لتحسین مشیتك طبیبك الجراح ب

 تجنب استخدام جبیرة للعامود الفقري

الخلفي العمود الفقري في حال وجود انحناء أوالتواء في 
استعمل آالت خاصة تركب في العمود العامود الفقري 

 عظمي اذا كان المنحنى تقدمیاخالل تطعیم   جراحیًا

في حال وجود تجویف (أو انحناء أوالتواء أو تقوس) 
 posterior spinal العمود الفقري الخلفي 

instrumentation and fusion # 20◦بدرجة أكبر من  - 
في عمر ما قبل سن المراھقة لدى األفراد الذین ال   30◦

یتناولون الــ "كورتیكوستیروید"  استعمل آالت خاصة 
. مراقبة وتقییم جراحیًاتركب في العمود العامود الفقري 

 خالل العالج الفیزیائي ما قبل وما بعد العملیة الجراحیة من

 الجراحیةراحع المعالج الفیزیائي بعد العملیات 

 (Fat Embolism Syndrome -FES)متالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم تأكد من أن العائلة والفریق الطبي على علم بـ وجود 
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 ادارة اعادة التاھیل  -10
 عالج النطقالوظیفي و العالج الفیزیائي، العالج

 
یر العالجیة وإعادة التأھیل في حیاتھم. إن بالستفادة من العدید من التدالیحتاجون  دوشانإن األشخاص المصابین بمرض 

تقویم، ال ن فياختصاصیی، معالجین نطق، یائیین، معالجین وظییفببن، معالجین فیزأطباءاعادة التأھیل یتألف من فریق 
 مستدامة.ومتینة وموردي اجھزة طبیة 

اعادة التأھیل مراعاة األھداف التي ترمي إلى تحقیقھا في حیاتك لكي یوفر لك العنایة الوقائیة المستدامة فریق یطلب من 
. مستوى حیاة أفضلعلى حیاتك وتأثیره على أنشطتك وكذلك أیًضا اإلستفادة القصوى من  دوشانوالتقلیل من صدمة مرض 

من المفترض أن تتوفر إعادة التأھیل في العیادات الخارجیة للمستشفیات وفي المدارس المعدة لذلك ویجب أن تستمر طیلة 
 أشھر.  6 – 4حیاتك. على اخصائي اعادة التأھیل أن یعطیك تقییًما شامالً عن وضعك كل 

 
 ) 8(صورة والتمدد  التمرین ،نطاق الحركة والنشاط

 
یعزو یقھا؛ فالعضالت تصبح أقل تمدداً تزید من انقباض المفاصل وتضی دوشانھناك عوامل عدة منوطة بمرض  .

(أي بما تبقى غیر متوازنة تضعف وألن القوى فیھا  ستخدام المحدود للعضالت التي تربط المفاصلإلى اإلذلك 
 معناه احدى العضالت تكون قویة واألخرى منھكة)

اقھا الجید والتماثلي / التجانسي لدى مختلف المفاصل تساعد على الحفاظ قدر اإلمكان تأمین الحركة ضمن نط .
 على وظائفھا وتحول دون حدوث أي انقباضات فیھا كما تجنب مشاكل الضغط على البشرة

لیمة مارین الستالسباحة ھي مثال ممتاز عن الأن أو التمارین الھوائیة كما   نوصي بشدة بممارسة تمارین اإلیروبیك .
واعطاء التوجیھات بشأنھا من قبل باإلجمال واآلمنة للجسم، ھذا فضالً عن باقي التمارین كافة التي یجب مراقبتھا 

النطاطة قد تكون مضرة المطاطیة ت والمعالج الفیزیائي. أما التمارین كالنط على الترمبولین أو منصة القفز والبی
 للعضالت في بعض الحاالت

 مارین یومیة یجب ممارستھاجب مراقبتھا على ید المعالج الفیزیائي لكنھا ضروریة لك كتی تمارین التمددإن  .

 العضالت وعلى مرونتھا.حفاظ على وظائف البدًءا من تاریخ التشخیص وصعوداً، ھي الغایة من تمارین التمدد  .
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 مراحل المرض عند المرضى المصابین بمرض ضمور العضالت من نوع دوشان: تقییم اعادة التأھیل والتدخالت الطبیة التي تشمل كافة 2المربع ا

 تقییم
مرة كل ستة أشھر یم متعدد التخصصات إجراء تقی

أو إذا طرأت مستجدات على حتى أكثر اذا دعت الحاجة أو
 وضعك الحالي _ملحق

 تدخل طبي 
 عالج فوري 

یائیین، أو ء عالج فوري على ید معالجین فیزجراا
كل ذلك وأخصائیین نطق ولغة،  وأ، معالجین وظیفیین

مع مرحلة المرض الذي بلغتھ لمعد وفق الحاجة و
 ج والقدرة على التحملالتجاوب مع العالالتشجیع على 

 والعالج متوفر للمرضى طیلة مراحل حیاتھم
 أوالتشوه   تجنب اإلنقباضات والتقلص والعاھة

التمدد مرات في األسبوع؛  6إلى  4الیومي  التمدد .
 مددالمنتظم للكاحلین والركبتین والوركین وت

 المعصمین والیدین والعنق في حال كانت بحاجة لذلك
 وفق التقییم.

المعرضة لخطر التقلص واإلنقباضات األعضاء تمدد  .
 وكذلك أیة أعضاء تم تقییمھا * والتشوه

وتطبیق  الجبیرات واألدوات  والتدخالت لتقویم العظام .
وتقویم الوضعیة والضبانات الطبیة  التقویمیة

واستخدام المستلزمات الطبیة الالزمة واألجھزة 
 والمعدات على النحو التالي:

والتقویمیة لمفصل الكاحل والقدم األدوات العالجیة  .
 – Ankle –foot orthosesالمعروفة بـــ (

AFOs والحمایة لیالً وتعتمد أساًسا ) لتوفیر التمدد
 في سن مبكر 

األدوات العالجیة والتقویمیة لمفصل الكاحل والقدم  .
 – Ankle –foot orthosesالمعروفة بـــ (

AFOs(  للتمدد والتمركز خالل النھار لمراحل عدم
 المشي.

من  الجبیرة المثبة حول المعصم أو الید تجعل .
اإلصبعین الطویل وإصبع المعصم مرتخیین 

 وممدین طبعًا في مراحل عدم الحركة
صین تركیب سلسلة من الجبیرات أو لصقات الجف .

 في مرحلتي الحركة وعدم المشي.
عندما قوف أجھزة متحركة مساعدة على الو .

بعجزون عن الوقوف بشكل مستقیم في حین ال 
توجد إنقباضات أو تقلصات شدیدة جًدا تحول دون 

 الوقوف
الركبتین األدوات العالجیة والتقویمیة لمفصل  .

– Knee- ankleالكاحل والقدم المعروفة بـــ (و
foot orthoses – KAFOs(  لمراحل المشي

 المتأخرة وعدم المشي
متحرك آلي أو یدوي (مقعد  الجلوس في كرسي .

ھات الوركین،  صلب، مسند للظھر صلب، موّجِ
العضالت دعائم على عرض وسط الجسم، حمایة 

 و متكأ رأس) العنیدة للوركین، 
(یمكنھ كرسي متحرك آلي مزود بتموضع للطاقة  .

كان مكي ومزود برافع للرجلین واإلمالة والت
 )الجلوس قابل للتعدیل

  
 
 
 
 

 والنشاطات الفیزیائیةالتمارین 
ممارسة أدنى حد من التمارین الریاضیة واألیروبك 

(مثالً: السباحة والدراجات الھوائیة) مع مساعدة إذا 
التي تبذل فیھا مجھوًدا  لزم األمر، تجنب الریاضة

كبیًرا، راقب وانتبھ لالرھاق، اإلستراحة وأخذ قسط من 
انخفاض  اإلسترخاء للحفاظ  على طاقتك، اإلنتباه إلى

القدرة على ممارسة تمارین ترھق عضالت القلب 
والجھاز التنفسي وخطرتلف العضالت حتى ولو كانت 

 حسنة اإلداء عیادیًا
 سورادارة الوقایة من السقوط والك

احرص على التقلیل من مخاطر السقوط في بیئتك 
 الحیاتیة

توفیر الدعم الالزم لك من جانب المعالجین الفیزیائیین 
الالزم للحفاظ على  واطباء العظم لتقدیم اعادة التأھیل

 المشي لدیك و/ أو دعم القدرة على الوقوف 
 ادارة التعلیم واإلنتباه وااختالفات المعالجة الحسیة

واعادة النظر بالتعاون والتنسیق مع فریق طبي یلبي 
 حاجتك على أساس التقییم.

 التكنولوجیا المساعدة والمعدات التكیفیة
التخطیط والتعلیم مع التقییم والوصفات والتدریب 

 والدعوة للدعم المادي 
 

 المشاركة 
 المشاركة في النشاطات الداعمة للحیاة في كل المجاالت

 
 تجنب االلم وادارتھ

اعتماد عالجات وأخذ تدابیر تزیل عنك اآلالم وتبعدھا 
 عنك، عند الحاجة، طیلة مراحل حیاتك

 
العالجیة والتقویمیة لمفصل الكاحل والقدم المعروفة األدوات 

) لتوفیر الراحة Ankle –foot orthoses – AFOsبـــ (
واإلسترخاء والحمایة لیالً وتعتمد أساًسا في سن مبكر واألدوات 
العالجیة والتقویمیة لمفصل الركبتین والكاحل والقدم المعروفة 

) * Knee- ankle –foot orthoses – KAFOsبـــ (
االماكن المعرضة لخطر اإلنقباضات والتقلصات والتشوه 
تشمل العضالت القابضة، االنسجة الرابطة الفخذ بمقدمة الركبة 

)iliotibial band ،(.. 
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 8صورة 
 
 

 )9(صورة adaptive equipment  التكیفیة األجھزةوالكراسي المتحركة، الجلوس، 
(عربة دواسة) أو عربة للسكع واإلسناد، لمساعدتك رك أو إلى سكوتر حمت يكرس ىتكون بحاجة إلفقد تمشي عندما  .

 لى قوتك البدنیةعلى قطع مسافات طویلة لتحافظ ع
المستقیم  حافظ على قوامكیأنك تستخدم كرسیاً فترات طوال، من المھم فعندما تبدأ في استخدام الكرسي المتحرك ل .

 الدعم لكافة أعضاء جسمككما وفر لك الراحة والمساعدة الالزمة یو
 اكون الكرسي المتحرك الكھربائي متوفرً ینوصي بأن فإننا تعترض الصعاب المتزایدة السیر على األقدام، ومثلما  .

من  ز بتمكینكیتمییالذي الكرسي الكھربائي المتحرك نوصي أیًضا ب. باإلضافة إلى ذلك، بأسرع فرصة ممكنة
 .الوقوف بطریقة سلیمة وآمنة

اعطائك النصائح حول األجھزة  واآلالت التي ستستخدمھا یعملون على  یزیائیون والوظیفیونالمعالجون الف .
 وسالمتكظ على استقاللیتك لمساعدتك على الحفا

م استقاللیتك وتوفر لك لذا بات من الضروري التفكیر مسبقًا بالنسبة إلى أي من اآلالت تناسبك وتستمر في دع .
 فرص المشاركة في النشاطات اإلجتماعیة وغیرھا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  

.  
 

ب نقل واألكل والشرقد تكون بحاجة أیًضا إلى المزید من اجھزة التكیف التي تساعدك على صعود الدرج والت .
 الفراش من جھة إلى أخرى، والذھاب إلى المرحاض واإلستحمامفي والتقلب 

 
والقشة المتحركة (القشة القابلة للطي أو الثني) ھي مثاالً على دعم تلك طة كالصواني المتكئة القابلة اجھزة بسی .

 الوظائف
 

ن مساعدة ھي التكنولوجیا المتطورة كالروبوت والبلوتوث وأجھزة التحكم عن بعد دون االشعة الحمراء قد تكو .
 Tecla Homeوتومایشنأأیًضا. إن تكنولوجیا الكومبیوتر المساعدة والمتطورة جدًا مثل: أجھزة "تكال ھوم 

Automation و "دراغون ناتشوریلي سبیكینغ " Dragon Naturally Speaking وأجھزة التعرف على "
لتحكم في على اعطیك قدرة " ت Amazon Echo" و "أمازون ایكو Google Homeالصوت مثل "غوغل ھوم

   بیئتك وتدعم مھماتك وواجباتك الیومیة
 

         : التدابیر العالجیة لأللم4المربع 
من المھم ان تعلم اخصائي األعصاب والعضالت بشأن األوجاع التي تشكو منھا وذلك لفھم مصدرھا وتأمین الشفاء لھا بطریقة 
مالئمة. ھذا ما یجب أن یتم كل مرة تزور فیھا عیادة اخصائي األعصاب والعضالت. لألسف، ال زال یُعرف القلیل عن ألم 

من البحوث في ھذا المجال. فإذا كنت تعاني من أوجاع علیك التحدث إلى اخصائي مرض دوشان، لذلك نحن بحاجة إلى المزید 
األعصاب والعضالت الذي یتابع وضعك الصحي وعلیك أن تشرح لھ بأن األوجاع التي تعاني منھا باتت تشكل مشكلة بالنسبة 

 لك 
رك اخصائي األعصاب والعضالت في من أجل اخذ التدابیر العالجیة الفعالة لالالم من المھم تعریف الوجع لكي یتح .

 إیجاد العالج المناسب
 

تنجم األوجاع عن مشاكل في وضعیة قوامك الجسدي والصعوبة في أن تجد الراحة المتوخاة. لذا فالتحرك العالجي  .
في ھذا الصدد یتمثل بتحضیر مجموعة من أجھزة التقویم والضبانات المعدة خصیًصا لتالئم جسدك واألقواس الداعمة 

مالئمة مثل أدویة السترخاء العضالت، والمضادات  لجلوس مریح ونوم مریح وحركة جیدة واعتماد مقاربة الدویة
االدویة األخرى كالستیرویدات واألدویة المضادة  -واإلستخدام بحذر –الحیویة إلزالة اإللتھابات. إعادة اعتبار 

) وما ینجم عن ذلك من NSAIDs  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugsلإللتھابات غیر الستیرویدیة (
 انبیة ال سیما تلك التي تضر بالقلب وبالجھاز التنفسيتـــأثیرات ج

 
نادًرا ما تستوجب التدخالت الطبیة المعالجة ایة عملیات جراحیة للعظم للتخلص من اآلالم التي ال یمكن ادارتھا بأي  .

لستیرویدات طریقة أخرى. فاألوجاع التي تصیب العامود الفقري أي الظھر ال سیما لدى أولئك الذین یتابعون العالج با
من شأنھا أن تكون مؤشًرا للضغط الذي تعاني منھ الفقرات المتراكمة فوق بعضھا البعض والتي تشوبھا بعض 

  bisphosphonate الفوسفونات -التشعیرات أو الكسور، وھذه الحالة تتجاوب بشكل كبیر مع دواء ثنائي
 

ت الدرایة والوعي واالنتباه والوقایة ال سیما في حال بأقصى درجاإن استخدام العقاقیر المخدرة الطبیة یجب أن یتم  .
 وجد قصور رئوي. فالمخدر ینھك التنفس أو یؤدي بھ إلى التوقف أحیانًا
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من المھم جدًا أنك تفعل كل ما یخطر على بالك داخل البیت وخارجھ من أجل بقائك آمنًا وسلیًما. ھنا بعض اإلقتراحات 
 بشأن المساعدات لتجنب الحوادث وتقیك شر السقوط  والتعرض لكسور في العظام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محتملة تعدیالتتركة أو اعتبارات مش

 التقییم والتعلیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تامین الوقایة والسالمة في البیت
إزالة كل الحواجز والعوائق مثل السجادة  .

وألعاب األطفال واألشرطة والكابالت أو 
 فوضى 

 

تجنب السقوط عن الكرسي المتحرك أو عن أجھزة 
 النقل المتحركة

 استخدام حزام األمان دوًما .

الكرسي في  تثبیت وضعیة عدم إنقالب .
 أماكنھا

حركة النھوض عن الكرسي المتحرك أو الجلوس 
 فیھ

مراعاة أھمیة التكیف والتأقلم مع اآلالت  .
واألجھزة المخصصة لحمل المریض 

ا لتالئم كل وضعیات وتحضیرھا مسبقً 
الحمل ولتأمین الوقایة الالزمة النقل أو 

والحمایة من السقوط أو التسبب بإصابات 
خالل عملیة النقل من وإلى الكرسي 
المتحرك، أو خالل الذھاب إلى 

 المرحاض واإلستحمام أو اإلغتسال 

توخي الحذر في استخدام المسطحات غیر السویة أو 
 اإلنزالقیة
أخذ الحیطة والحذر وأنت خارج المنزل ال  .

 سیما عندما تعبر فوق األسطح غیر السویة 
إنتعال أحذیة حمام السباحة للوقایة من السقوط  .

عند السیر على مسطحات منزلقة تحیط بھا 
 المیاه 

دواسات مضادة لإلنزالق حول وضع  .
 orthoses الضبانات أو ادوات التقویم

لتجنب خطر السقوط أثناء اللیل أثناء التوجھ 
 إلى الحمام والعودة منھ 

 التعدیالت داخل المنزل الممكن اعتمادھا لخدمة المریض
 حصائر أو دعسات مضادة لإلنزالق في الحمام أو البانیو أو حوض الغسل (المغطس)وضع  .
 الحمام وحول المغطس داخل درابزون أو مقابض "للتكبیش"  .
 مقاعد داخل المغطس أو حوض الغسل أو أیة  أجھزة أو أدوات سھلة التكیف تساعد على اإلستحمام .
 اريوضع دواسات مضادة لإلنزلق على الدرج الخشبي الع .
 درابزون وقضبان معدنیة للتكبیش على جانبي الدرج .

 التقییم  والتعلیم بواسطة معالج فیزیائي أو معالج وظیفي
التخفیف من خطر السقوط في كل األماكن بما فیھا االسطح المخصصة للمشي مع مراعاة جیدة لتلك  •

 األسطح، والحقول والحواجز
توفیر التمرین والتدریب للمرضى وذویھم بشأن سالمة استخدام الكرسي المتحرك، ورفع مستوى الوعي  •

 بالنسبة إلى أن السقوط عن الكرسي المتحرك حالة جدًا شائعة وتسبب اإلصابات 
توفیر التدریب للعائالت بشأن حمل المریض أو نقلھ وإجالسھ على الكرسي المتحرك وعلى مختلف أنواع  •

 طح وفي كل األمكنةاألس
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 التدابیر العالجیة الرؤیة

 
 ،التنفس أو في السعال خالل مرحلة المشي. ولكن حینما تكبر ال تعترضھم أیة مشاكل في دوشان ن بـیباصاألشخاص المإن 

السعال. الحقاً، فإن  القدرة على بسبب ضعف رالصد تتعرض إللتھابات فيتصاب عضالت السعال بالوھن والضعف وقد 
عالم اخصائي ھاًما إصعوبات تنفسیة اثناء النوم. لذا بات لرضك تعاألخرى، وقد ھي العضالت التي تدعم التنفس قد توھن 

شرات ؤأو ارھاق في فترات الصباح ألنھا قد تكون عالمات وم ،األعصاب والعضالت بشأن أیة اوجاع رأس تعاني منھا
 نومك.وم تستدعي الحاجة إلى دراسة فیف خالل النختنفس بطیئ و

 
مریًضا.  فالدراسة  صبحفعاالً السیما عندما ت تدریجیًا یتوجب علیك استخدام أجھزة لتجعل سعالكسعالك یضعف  فإذا كان

إنك تحتاج إلى "آلة فتح المسالك ، فنسبة األوكسیجین ضعیفةإذا كانت األولى قوة تنفسك أثناء النوم. ف لنومك تقیّم بالدرجة
جھاز الضغط الھوائي  الھوائیة والتنفسیة ثنائیة المستوى وإیجابیة اإلستخدام" لتساعدك على تحسین تنفسك أثناء النوم  

خالل فترات التنفس حتى على مساعدة تلك البأنك تحتاج ستجد وعندما تتقدم بالسن  (BI-PAP)االیجابي ثنائي المستوى 
 .النھار

 
مستمرة واتخاذ من أسسھا ومتطلباتھا تأمین مراقبة وعنایة التنفسیة ضروریة، لل فإن المقاربة اإلستباقیة والمدروسة  

 والتدخل الفوري اذا لزم األمر.  وقائیةاءات إجر
، ومعالج تنفسيوضعك التنفسي طبیباً (عادة ما یكون طبیب تنفسي اخصائي في الرئة) المولج برعایة الطبي فریق یتألف ال

وضع حیز التنفیذ التقنیات ھي إن أھدافھما االلعالجیة تتضمن  . دوشانمصابین بمرض بخبرات لتقییم التنفس لل كالھما یتمتع
تحفیز السعال لتنقیة مسالك الھوء  ت جدار الصدر سلسلة ومرنة ولینة، یدویا ومیكینیكیاالمتاحة لتوسیع الرئتین وابقاء عضال

 التھویة اللیلیة والنھاریة.ضع في متناول یدیك أجھزة وبصورة فعالة و
 )10المراقبة والوقایة (صورة 

أو بأقرب فرصة ممكنة عقب التشخیص  دوشانطبیب الجھاز التفسي فور تشخیصك بمرض یتعین علیك زیارة  .
القوة الحیویة للدفع أي قیاس ھذا الفحص یتضمن  . التنفسي كلفحص جھاز بصورة دوریة مرة في السنةھذا، 

فالبدء بالخضوع لھذا الفحص ). Forced Vital Capacity -FVCاقوى زفیر ممكن للمرء أن یحققھ بكامل قواه 
 األساسي. الطبي والتقییم عمل الجھاز التنفسيفریق یعرف األوالد على األجھزة التي سترافقھم وعلى ال

 
أشھر. ھذا عندما تعجز على السیر من دون مساعدة فإن تقییًما رئویًا یصبح لزاًما علیك على األقل مرة كل ستة  .

وقوة   Forced Vital Capacity -FVC ن مع قیاس القوة الحیویة للدفع فحص حسن عمل الرئتی التقییم یتضمن
وتسجیل   MIP- maximum inspiratoryوقوة الشھیق  MEP-expiratory pressure levels الزفیر

تلك المقاییس تصبح األساس الذي سیعتمد علیھ طاقمك . PCF – strength of cough السعال مقیاس قوة 
 مع الوقت.الطبی

  
قیاس قوة األوكسیجین مي أ  pulse oximetry SpO2ھذا التقییم األوكسیمتریجب أن یتضمن عالوة على ذلك،  .

لمعرفة مستویات ثاني  PetCO2/PtcCO2) (" أوEnd-Tidal تایدل-قیاس "اندوفي الدم عندما تكون متیقًظا 
 .اوكسید الكربون في الدم عندما تكون متیقًظا

 
عند  ال سیما عندما تعاني من ارق أو قلة نوم أو أوجاًعا في الرأس تحدث ة لدراسة نومكقد تكون ھناك حاجھ .

ومقیاساً لمستویي عندما تكون نائًما سك ھاًما لتنفل الدراسة تقییًما تشكّ وتعبًا شدیدًا أثناء النھار. الصباح أو ارھاقًا 
 األوكسیجین وثاني اوكسید الكربون في الدم 

 
ضد الرشح،  حقنةاللقاح السنوى ضد األنفلونزا (والتعرض إللتھابات رئویة  يلتفاد التطعیم ضد المكورات الرؤیة .

الرشح الشدید واإللتھابات نوبات  كَ بُ وس األنفلونزا الحي) تجنِّ ضد فیر nasal spray رذاذ األنفاستخدام  تجنب
 الرئویة
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 ت أو بطبیب الجھاز التنفسي اذا كن اتصل فوًرا بأخصائي األعصاب والعضالت
 

 خفیف في الجھة العلیا مرض فترة طویلة من الزمن مصحوبًا بالتھاب رئوي التعاني من  .

 خالل النھار  س من دون سببتعاني من النعاتشعر بتعب شدید غیر اعتیادي أو  .

 الجملةوبة في انھاء ضیق تنفس أو ال تستطیع اخذ نفس عمیق أو تعاني من صع .

 فترات الصباح أو تقریبًا كل األوقاتفي الرأس خالل تعاني من أوجاع  .

شتى من مشاكل اإلستیقاظ، أو كوابیس وأحالم  يتواجھ مشاكل عدم النوم أو اإلستیقاظ المتكرر من النوم، أو تعان .
 مزعجة 

 النھوض الفجائي من النوم لترى بأنك تحاول التقاط أنفاسك أو تتعرض لنبضات قلب قویة  .

 اإلنتباه خالل فترة الیوم في البیت أو في المدرسةتشتت وعدم تواجھ مشاكل  .
 
 
 

 المتأخرة مرحلة عدم المشي المبكرةمرحلة عدم المشي  مرحلة المشي

 التقییمات
 
 
 
 
 
 

 التدخالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 تقییم ومعالجة ،(الرئتین): مراقبةبالجھاز التنفسي الطبي المختص فریق مھمات ال 210صورة 

 مرتان  كل سنة: 
   Forced Vital Capacity -FVCقیاس القوة الحیویة للدفع أي أقوى زفیر ممكن للمرء أن یحققھ بكامل قواه 

   MEP-expiratory pressure levels الزفیرقوة 
   MIP- maximum inspiratoryقوة الشھیق

 PCF – strength of cough تسجیل مقیاس عصف السعال 
أي قیاس قوة األوكسیجین في   pulse oximetry SpO2عالوة على ذلك، یجب أن یتضمن ھذا التقییم نبض األوكسیمتر

ھو لمعرفة مستویات ثاني اوكسید الكربون في الدم   PetCO2/PtcCO2جراء مقیاس الدم عندما تكون متیقًظا كما وإ
 عندما تكون متیقًظا

 

 اجراء فحص قوة الزفیر مرة في السنة

 التطعیم السنوي ضد اإلنفلونزا او الرشح أو الكریبو)  Pneumococcalتحصین جسدك باللقاح ضد التھابات الرئة (أو ما یعرف بالمكّورات الرئویة 

 Forced Vitalفحص جھازك التنفسي والحجم اإلستیعابي للھواء من قبل الرئتین 
Capacity -FVC ( ( 60ضعف بما یساوي أو أقل من النسبة بلغت في حال% 

الزفیر الممكن للمرء أن یحققھ بكامل قواه  ةالسعال اذا بلغت قومساعد 
أقل من  PCF  s %، وأن مقیاس عصف السعال 50یساوي أو أقل من 

 سم  60أقل من   MEP/ دقیقة و  270

) عندما تظھر عالمات ضعف أو non-invasiveالتھویة اللیلیة ( 
 ±أعراض نقص التھویة خالل النوم أو أي خلل ذي صلة بالتنفسس 

 دراسة  النوم الغیر طبیعي.
Forced Vital Capacity -FVC(  50أقل من% 

 MIP- maximum inspiratory   سم  60في حال بلغت أقل من  
 % 95نسبتھ أقل من   SpO2أو نسبة األوكسیجین عند اإلستیقاظ 

  2spCO  45في حال تجاوزت نسبتھ mmHg 
   
 

في اللیل وحتى خالل النھار  جھاز تھویة
في حال بلغت نسبة األوكسیجین عند 

أقل   SpO2النھوض الطبیعي من النوم 
 45أكبر من  2spCO %  95من 

mmHg 
ضطرابات تنفسیة إكل ذلك مصحوبًا ب

 dyspnoea بحة الصوتووصدریة 
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 )10(صورة  العالجیةوالتدخالت الطبیة 
 

 :طویلة من الزمنلمدة ك على العمل بنجاح وبشكل جید یھناك طرق تساعد رئت
 

حجم الھواء إلى الرئتین وذلك من خالل النفس العمیق الذي تضاعف دخول إلى وسائل  اللجوءقد یكون من المفید  .
 ت التنفس باالضافة الى أجھزة وتقنیاتلزیادة كمیة الھواء في الرئتین یمغط عضال

)lung volume recruitment lung inflation or breath stacking techniques( 
 

و آلیاً ("جھاز مساعد السعال") وھذا اعتماد تقنیات معینة یدویًا أبعندما یضعف السعال، یمكنك حث ھذا السعال  .
رئتیك. ھذا ما یخفف خطر االصابة ن ع كروبات والجراثیمیالمالمسالك الھوائیة وابعاد البلغم وما یساعد على تنقیة 

 بإلتھابات رئویة
 

(جھاز  Bi-PAP (التھویة الغیر باضعة) ل فترات اللیللتنفس ال سیما خاللإلى دعم حتاج قد تمع مرور الزمن،  .
(التھویة الغیر باضعة) عند تطور األعراض الضغط الھوائي االیجابي ثنائي المستوى)والحقا خالل فترات النھار

 تحت المراقبة.
 

األقنعة ھناك انواع مختلفة من قد تواجھ بعض الصعوبات لدى االنتقال الى أجھزة التھویة الى أن تعتاد علیھا.  .
الئمك. إن الفریق الطبي الذي لى ما یوالوصالت داخل الفم التي من الممكن استخدامھا. لذا بات ھاًما جدًا العثور ع

 .لتستعملھاالوصالت األكثر راحة لك  یعنى بصحة الرئتین بإمكانھ توفیر أنواع متنوعة من
 

 tracheaإجراءات جراحیة بسیطة لتركیب انبوب یزرع في القصبة الھوائیة ممكن أن تتضمن التھویة  .
وفق المعاییر المتبعة محلیًا. ھذا ما  tracheostomy tubeوبالتحدید في قعر الحلق (الحنجرة) ویسمى 

سیزرع ھذا اإلنبوب إنما   توجد خطوط توجیھیة حول متى. الاضعة أوالتھویة الب یعرف بدعم التھویة الجراحي
 األمر متروك للمریض نفسھ والفریق الطبي الذي یعنى بصحة الرئتین لتحدید ذلك

 
 األمراض التنفسیة الحادة تجنبالتدخالت المشار الیھا تساعدك على تنفس اسھل بكثیر كما یساعدك على  .

 
االلتزام بأخذ اللقاحات في مواعیدھا أمر اساسي جدًا و تحصین جسدك باللقاح ضد التھابات الرئة (أو ما یعرف  .

)  والتطعیم السنوي ضد اإلنفلونزا او الرشح أو الكریب، تجنبًا Pneumococcalبالمكّورات الرئویة 
عوًضا أن یستخدموا الرذاذ حقن اختیار الیتعین علیھم  دوشانلألمراض. فالمرضى الذین یعیشون مع مرض 

 في ضد الفیروسات واألوبئة األن
 

 ) 15للتنفس إذا وجبت الجراحة (أنظر القسم  یجب ایالء اإلھتمام الخاص .
 

على السعال میكانیكیًا  مساعدة تقنیاتأما إذا أصبت بإلتھابات تنفسیة أطلب مضادات حیویة إضافة إلى استخدام  .
 أو یدویًا 

 
؛ لذلك تیقن من أن الفریق الطبي على علم في استخدام  اضافي أوكسیجینا في حال كان المطلوب ذر دومً توخى الح .

في الوقت  bi-level positive airway pressure (BI-PAP)  جھاز الضغط الھوائي االیجابي ثنائي المستوى
 الموجود عندك  CO2نفسھ ومراقبة عن كثب مستویات ثاني اوكسید الكربون 
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  )11(صورة للقلب التدابیر العالجیة  -12
أو قصورھا عضلة القلب ضعف مرض یسمى . دوشانیتأثر بمرض وبالتالي فإنھ القلب ھو كتلة عضلیة 
cardiomyopathy  یكون "اعتالل عضلة القلب" ناتج عن نقص الدستروفین في  دوشانوعند اإلصابة بمرض

الل عضلة القلب" تراجع في وظیفة القلب أو إلى قصور فیھ. ھناك مستویات عضلة القلب نفسھ. وبمرور الزمن یسبب "اعت
معتمدین  ،لسنین عدیدةھذه عدة لقصور القلب، والمصابون بھ اعتادوا على تدبیر امورھم العالجیة لمشكلة قصور القلب 

ھي  دوشانقلب مع وجود مرض للالغایة من التدابیر العالجیة طبیب القلب. لعلى تناول األودیة وعلى الزیارات المنتظمة 
مشاكل القلب تبقى مع األسف، في الكثیر من األحیان، القلب. ولكن  ةعلى أداء عضلتطرأ یرات التي غالتمعالجة كشف وال

إلى عضًوا إضافیًا طبیب القلب تضیف .ولھذا السبب، من المھم جدًا أن لھا بسھولةالتنبھ یمكن صامتة قد ال  امجّرد أعراضً 
 . لك بدًءا من  أول تشخیص تخضع لھلطبي الذي یقدّم العنایة الطبیة الفریق ا

 
 مراقبةال

 أكثر من مرة في حال أوصي بك بذلك ،یتعین علیك زیارة طبیب القلب على األقل مرة في السنة منذ تشخیصك أو .
 

وھذا التخطیط یبین قوة  ECG- Electrocardiogramقلبك تخطیط كھربائیة القلب ي تجریھ لذیشمل التقییم ال .
، وأن تخطیط صدى القلب "إیكو" ضرباتھ أو نبضاتھدفع أو نبض القلب فضًال عن قیاس معدل 

echocardiogram   صورة الرنین المغناطیسي یبین صوًرا عن بنیة القلب ووظائفھ، وأن MRI تبین شكل القلب
 تظھر ندب (تجّرحات) في عضلة القلبالدقیق وبنیتھ ووظائفھ كما تبین عما إذا كان یوجد تلیّف أو 

 
سنوات اذا كانت وظیفة القلب طبیعیة وأكثر اذا دعت  5الى  3األنثى الحاملة لدوشین تحتاج لفحص قلوبھن كل  .

 نفس النوع من مشاكل القلب الحاجة المكانیة أن یكون لدیھم
 عالجال

  طیسي االقلب بحیث تبین صورة الرنین المغنتلیّف في عضلة لظھور عالمة  لیبدأ عالج القلب بالعقاقیر عند أو .
MRI  لنا صورة  ھوھذا ما تبین القلب ، وكذلك أیًضا عندما تضعف وظائفتجرحاتندب وما یشوب العضلة من

 decreasedویسمى  (  echocardiogram للقلب أو تخطیط صدى القلب MRI  الرنین المغناطیسي
ejection or shortening fraction  (  عمر العشرة سنوات حتى ولو جاءت ن العالج یبدأ في أ أو

 فحوصاتك طبیعیة ألنك بذلك تحمي قلبك
 

 :عقاقیر (مثلنواع ھي أ enzyme inhibitors-converting-Angiotensin11 (ACEi) إن .
 angiotensinأو ، الخ) enalapril، واناالبریلcaptopril، وكابتوبریلlisinoprilلیسینوبریل

 blockersreceptor  )  losartan-ARB(  ًتفتح شرایین الدم في من الصف األول، وھي  االعقاقیر عالج
 القلب فال یحتاج القلب لفعل مجھود كبیر لیضغط الدم ویعطیھ لكافة أعضاء جسمك

.  
تبطئ من معدل نبضات القلب متیحة لھ فرصة استیعاب beta-blockers العقاقیر األخرى مثل "بیتا بلوكرز" 

وھي حبوب تمكن الجسم من التخلص من الماء،  Diuretics ممكنة من الدم وضخھا بشكل فعّال.كمیة أكبر 
وتخفض معدل حجم الدم فتریح القلب الذي لن یجھد كثیًرا في ضخ الدم بصورة سریعة وشدیدة، وھي تُوَصف 

 قصور القلبتقدم أیًضا للذین یعانون من 
وجب  ECG- Electrocardiogramالذي یظھره أي تخطیط كھربائیة القلب  عدم انتظام ضربات القلبإن 

األساسیة  ECG- Electrocardiogram   تحتفظ بصورة عنالتحقق بھ ومعالجتھ على الفور ومن األفضل أن 
 الخاصة بك

 
ساعة ویستخدم  48أو  24یقیّم نبض وإیقاع القلب خالل  ھربائیة القلب ھو عادة جھازلمراقبة ك 12جھاز ھولتر .

 تحتاج العادة التقییمیًرا ملحوًظا تغخامرك شك بأن نبضات القلب وایقاعاتھ قد أظھرت في حال فقط 
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ـ بین باصالممعظم لدى  عوارض مشتركة  ھي ،من حین الى اخر السریع الخفقانالقلب السریعة أو إن نبضات .

كون لھا صلة مع بعض تكي ال  من الضروري التحقق یشأنھا مع  طبیب القلب  ولكن یةمؤذغیر لكنھا  دوشان
 مشاكل القلب الخطیرة 

 
ودائمة فھذا مؤشر إلى أن ضرًرا ما قد أصاب القلب لذلك یجب علیك التوجھ فوًرا كنت تعاني من أوجاع صدریة شدیدة إذا  .

 إلى قسم الطوارئ للتقییم
 

ت جانبیة مثل الستیرویدات یتعین علیھم إجراء فحوصات للتحقق من عدم وجود أیة تأثیرا إن األشخاص الذین یتناولون .
 ومستویات مرتفعة من الشحم بالدم، أو، الكولسترول  (hypertension)رتفاع ضغط الدم خطر االصابة ب

(hypercholesterolemia) 2أنظر الجدول (  عالجالستیروید قد تستوجب تعدیالً ما أو قد تحتاج إلى  عاتلذلك فإن جر ( 
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وجود 
 أعراض

 التشخیص
 التقییم األساسي عند التشخیص

 إجراء استشارة مع طبیب القلب •
 للقلب الطبيالتاریخ  •
 التاریخ المرضي للعائلة •
 فحص طبي •
 ECGتخطیط كھربائیة القلب  •
(أي التي ال  صور أشعة غیر باضعة •

 تتضمن الغرز أو الثقب عبر الورید):
صورة صوتیة للقلب  •

echocardiogram  سنوات  6اقل من
 سنوات. 7لغایة 

 صورة رنین مغنطیسي لشرایین القلب  •
cardiovascular MRI   أو بعمر  أكبر

 سنوات 7سنوات لغایة  6الـ 
 

 تقییم لحملة مرض دوشان من اإلناث:
 

 تقییم القلب في اولى مراحل البلوغ
 

صورة رنین مغنطیسي  •
 MRI  لشرایین القلب

اض أو أعراذا وجدت  •
أظھرت الصور إیجابیة 

لتقییم ھذا یرجى زیادة وتیرة ا
على أساس توصیات طبیب 

 القلب
وإذا جاءت سلبیة اعاة التقییم  •

 سنوات 5- 3كل 
 

 التقییم السنوي: 
 تقییم سنوي لوضعیة شرایین القلب 

 للقلب التاریخ الطبي •
 طبيفحص ا •
 ECGتخطیط كھربائیة القلب  •
 صور أشعة غیر باضعة  •

مضاعفة وتیرة التقییمات  •
ھذه على اساس توصیات 

 طبیب القلب
المبادرة إلى استخدام  •

 العقاقیر المعالجة

 المبكرة المشي-مرحلة المشي وعدم
 إجراء تقییم للقلب على األقل سنویًا-
  سنوات 10 بدء استخدام العقاقیر عند ال-

Angiotensin -converting-enzyme 
inhibitors (ACEi) angiotensin 
receptor blockers 
 

 المتأخرة  مرحلة عدم المشي
أعراض أو عالمات قصور في  ةمراقبة عن كثب أی -

القلب ولكن تجدر اإلشارة إلى أن أعراض قصور 
 القلب لیس سھل اكتشافھا في ھذه المرحلة

 للقلب غیر طبیعي مراقبة عن كثب نبضات  -
 لقصور القلب اعتماد العالج ا -

 
 
 

 جراحة
) وأخذ صور ECGیجرى تقییم حالة القلب قبل الجراحة  (

 بشكل غیر باضعي
تنبیھ ممرضي أو خبراء التخدیر (البنج)  عن التشخیص 

اإلیجابي لمرض ضمور العضالت من نوع دوشان، فالبنج 
 أو مواد التخدیر تشكل خطرأ 
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 ، وقضایا معدة وأمعاء أخرى) التغذیة، البلع( التدابیر العالجیة للمعدة واألمعاء -13
مسجل ومعترف بھ  Dieticianإختصاصي تغذیة مراحل حیاتك: في  خبراءالمن  المجموعةھذه  زیارةقد تكون بحاجة ل

)، اختصاصي Physical Therapist-PT)، معالج فیزیائي (Registered Dietician Nutritionist - RDN( رسمیًا
).  أما Gastroenterologist)، وأخصائي جھاز ھضمي (Speech Language Pathologist-SLPعالج نطق (

l البلع ، إمساك مزمن، وصعوبة في الوزن نقصیلي: زیادة الوزن أو فتتضمن ما مخاوف الجھاز الھضمي)Dysphagia( 
  )12دارة التغذیة (صورة إ

) بإمكانھ تقدیم Registered Dietician Nutritionist - RDNمعترف بھ (الإن إختصاصي التغذیة المسجل رسمیًا و
الطاقة   أنت بحاجة لھا في الیوم الواحد من خالل احتساب) التي caloriesالسعرات الحراریة (كمیة لتقییم المساعدة لك 

عمرك ومستوى ،قیاس طول قامتك  من خالل) Resting Energy Expenditure - REE(    المصروفة خالل فترة الراحة
 النشاط الذي تمارسھ

لوزن من جھة االلتزام بنظام غذائي جید من أجل صحتك یؤدي حتًما إلى تجنبك نقص التغذیة من جھة، وفرط ا .
 ثانیة. إن ھذا األمر جوھري یبدأ عند التشخیص ویستمر طیلة حیاتك

 
) بالنسبة إلى العمر تظل بین النسبة العاشرة 13BMI-Body Mass Indexمن المھم أن یكون وزنك أو مؤشر ( .

 ) ي (یرجى مراجعة قسم "المصدرنوالخامسة والثمانین المئویة على مقیاس وجدول النسبیة الوط
 

تناول الطعام الصحي المتماشي مع نظام غذائي متوازن الذي یشتمل على كافة أنواع األطعمة الضروري أن ت من .
العثور على المعلومات المفیدة بشأن نظام غذائي متوازن  فظة على صحة جسدیة قویة. بإمكانكوالمأكوالت للمحا

للمواطنین األمیركیین  للعائلة من المصادر الحكومیة الوطنیة بما فیھا إرشادات التغذیة
(www.choosemyplate.gov/Dietary-Guidelines)  والمصادر المشھورة األخرى في

 بلدك
 

و/و عندما تبدأ في تناول نظام غذائي مثالي بعد التشخیص، أ یتوجب علیك إیالء اإلھتمام الكامل للمحافظة على .
 كة وأیًضا عندما تعترضك مشاكل البلع الستیرویدات، أو/و عندما یقع عجز في مستوى القدرة على الحر

 
كمیة السعرات الحراریة والبروتینات یتعین علیك أیًضا في كل سنة، تقییم النظام الغذائي الذي تتبعھ فیما خص :  .

 والسوائل والكالسیوم والفیتامین "د" والمغذیات األخرى
 

 في الجسم واإلمساك ومشاكل الكلىالنشفان مشاكل تجنب لتالمناسبة لجسمك السوائل من الضروري تناول  .
  

أما في حال زدت الكثیر من الوزن وكنت تعاني من البدانة الفائضة یقتضي منك اللجوؤ إلى اإلنقاص من السعرات  .
 نشطة الریاضیة الموصى بھاالحراریة [الموجودة في األطعمة] واإلكثار من األ

 
یر قادرة على ھضم الطعام الذي یبقى فیھا لزمن أطول ، یعني أن المعدة غ14الشلل المعدي أو عسر الھضم الحاد .

من المعتاد وھذا یحدث عندما تتقدم في السن ما یسبب في أوجاع في البطن بعد الوجبة، ولعیان النفس، والمیل 
 لإلستفراغ، وفقدان الشھیة والشعور باإمتالء والشبع السریع 

 
ھم اخذ ذلك بالحسبان على أن ذلك قد یكون جزًءا من أما إذا تعّرضت لنقص في الوزن لم تكن تتوقعھ من الم .

 مضاعفات تطال أجھزة أخرى من الجسم (على سبیل المثال: القلب أو الجھاز التنفسي)
 

األمور المتعلقة بالقدرة على البلع ھي أیًضا تساھم في انقاص الوزن. یتعین على اخصائي التغذیة الحاضر التنسیق  .
وضع نظام أو برنامج  )Speech Language Pathologist-SLPوالكالم (مع معالج النطق أو أخصائي اللغة 

یقرر وقت الطعام و تساعدك عندالغذائي  كنظامفي ر یغذائي یساعد على أن تحافظ على وزنك، فیضع خطة تغی
 متى یكون التقییم ضروریا
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 ) 12البلع (صورة مشاكل ادارة 
) األمر الذي dysphagiaقد تؤدي إلى مشاكل في البلع أو ابتالع األطعمة ( إن ضعف عضالت الوجھ، والفكین، والحلق

أجزاء من الطعام أو السوائل تحّول معالجة مسائل التغذیة.  تسبب مشاكل البلع واإلبتالع أیًضا  ضرورة التركیز علىیظھر 
في حركة أو نظام عضالت البلع وھذا ما یزید من فرص االصابة بالتھاب رئوي.   بسبب ضعف aspiration باتجاه الرئتین

أبدًا الجزم بشأنھا. لھذا السبب، فإن أعراض البلع  إن مشاكل ابتالع األطعمة تظھر بصورة تدریجیة ولذلك لیس من السھل
 كل زیارة عیادیة أو سریریة.في تحتاج إلى اعادة نظر 

 
 بلع المشاكل أعراض 

 قد تشعر بأن أطعمة "عالقة في حلقك" .

(اذا كنت ما  زیادة وزن غیر كافیةبالمئة أو أكثر أو قد تعاني من  10قد تتعرض إلى انقاص في الوزن بنسبة  .
 في طور النمو)زلت 

دقیقة)، و/أو أن وجبات الطعام تصبح مضنیة  30تالحظ بأن زمن الطعام یطول (أي أن الوجبة تأخذ أكثر من  .
 بعض الشيء ومتعبة لك، تعاني من سیالن اللعاب، السعال أو الغصة في الحلق أو بعض اإلختناق

 
ھا عالمات التھاب رئوي ناجم عن تكون كلتراجع ال تفسیر لھ في وظیفة الرئتین، أو حمى مجھولة المصدر قد  .

تذھب  تأو التھاب رئوي ناجم عن سوائل كان aspirationتحّول أجزاء من الطعام أو السوائل باتجاه الرئتین 
 نحو الرئتین

 البلع  مشاكللدخالت الطبیة الت
خالل فترة بلع الطعام او السوائل تصبح ضروریة عندما تحدث  X-rayفحوصات العیادیة وصور اشعة ال .

 اإلعراض التالیة
 

في حال اعترضتك مشاكل البلع وفقدان القدرة على إبتالع الطعام والسوائل، یتعین على اخصائي التغذیة الحاضر  .
غذائي یساعد على أن ، لوضع نظام أو برنامج )Speech Language Pathologist-SLP(یق مع معالج النطق معك التنس

 تحافظ على القدرة على البلع تتحسن أم ال
 

في حلقك في حال تبین  (Gastric Tube, or, G-Tube)من الممكن مناقشة مسألة تركیب انبوب معدة [للتغذیة]  .
  بأن الجھود المبذولة للحفاظ على وزنك وأن تناولك السوائل عبر الفم، لم تعودان كافیة

 المحتملة والفوائد من خالل تركیب انبوب معدة للتغذیة یجب مناقشتھا بالتفاصیلإن المخاطر  -
ھناك عدة طرق لتركیب أنبوب المعدة المشار الیھ  ولكن یتعین علیك مناقشة مسألة الجراحة المتعلقة بذلك  -

 لنفسكوما انت تفضلھ  ،وإجراءات التخدیر كذلك
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وأجھزة المعدة واإلمعاءالتغذیة والقدرة على البلع عامل تقییم 
 في كل زیارة تقوم بھا للطبیب 

 تقییم من قبل أخصائي تغذیة رسمي 
 قریبیة للمرضى العاجزین عن المشيول قامتك عن كثب، أو، مراقبة طول القامة التمراقبة وزنك وط

 أشھر   6كل 
 دة والمریئ ومشاكل شلل المعدةارتداد المعالع األطعمة والسوائل، اإلمساك، طرح أسئلة حول مشاكل البلع وابت

 كل سنة 
 فیتامین "د"-ھیدروكسي 25تقییم حالة تكاثر او تكاثف المصل بـ 

 تقییم نسبة تناول الكلسیوم الخاضع للنظام الغذائي

أعراض مشاكل البلع 
)dysphagia( 

نسبة استھالك الكلسیوم أقل 
مما ھو موصى بھ في نظام 

 التغذیة

 واحدة أو أكثر مما یلي: 
 خسارة وزن وجفاف  -
 سوؤ تغذیة  -
تحول اطعمة وسوائل إلى  -

 الرئتین
 مشاكل بلع حادة أو متوسطة 

فیتامین  –ھیدروكسي  – 25
 0 -  30"د"  أقل من 

 ng/mL نانوغرام بكل ملم 
Nanograms per Milliliter  

مراجعة معالج النطق أو أخصائي 
 Speechاللغة والكالم (

Language Pathologist-
SLP فیما یتعلق بمشاكل البلع (

یتضمن دراسة ومراقبة بلع الطعام 
بأشعة التنظیر التألقي عبر الفیدیو 

VFSS (أنظر الحاشیة في األسفل) 

توصیة بأخذ المزید من 
الكلسیوم ضمن نظام التغذیة 

 والمكمالت

 " دمعالجة نقص فیتامین " التوصیة بتركیب انبوب معدة  
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 : تقییم ومعالجة: التغذیة والبلع والمعدة واإلمعاء _الجھاز الھضمي12صورة 
 

في الوقت المناسب یعطیك الراحة من الضغوط التي تسببھا محاوالتك ألكل  (G-Tube) تركیب انبوب معدة -
 ما یكفي من الطعام للحفاظ على سعراتك الحراریة

 
وإذا كانت عضالت البلع لدیك قویة بما فیھ الكفایة،  فإن أنبوب المعدة المخصص للتغذیة ال یحول دون تناولك  -

اإلرھاق في استھالكك الكثیر من السعرات الحراریة والمغذیات الطعام الذي ترید وترغب! فھو یزیل عنك 
 األخرى التي ترید، ألنھ باستطاعتك ان تحظى بمتممات غذائیة تلك بواسطة األنبوب

 
 ,Gastritis/Gastroesophageal Reflux (GERD) Constipationاإلمساك ومرض اإلرتجاع المعوي والمریئي

ئیة وكذلك المریئیَّة حاالت اعتاللیة بالغة األھمیة تتمثل باإلمساك واإلرتجاع قد تشوب األجھزة المعویة واإلمعا .
المعوي والمریئي (یتمثل بارتداد الحموضة من المعدة إلى الحلق أو البلعوم، فیسبب الحرقة) وھذه تصیب 

ولذلك من المھم نجد من یبلغ عنھا ال نكاد  لكنناأن اإلمساك حالة شائعة . دوشاناألشخاص الذین یحملون مرض 
مناقشة روتین الخروج  لدى المریض مع فریق  العنایة التابع لھ.  إن معالجة اإلمساك یساعد كثیًرا على تجنب 

 مضاعفات مستقبلیة من شأنھا أن تؤثر على الخروج مرد ذلك اإلمساك المزمن.
 

تساعد كثیًرا. إسأل مقدم العنایة  باإلضافة إلى عقاقیر أخرى من شأنھا أن Laxatives األدویة الملینةإن دواء  .
أنت بحاجة لھ والمدة الزمنیة التي  األدویة الملینة األولیة لك أو فریق اخصائیي األعصاب والعضالت أي نوع 

 لیست كل الملینات ھي نفسھایتوجب علیك تناولھ، 
 

وتحولھا إلى مضرة بسبب  من المھم أن تتناول ما یكفي من السوائل كل یوم. فاأللیاف وكثرتھا تضاعف األعراض .
نقص السوائل، لذا بات من المستحسن مراجعة  اخصائي التغذیة بخصوص  النظام الغذائي الذي تتبعھ عند كل 

 زیارة لھ ال سیما حین تكون مصابًا باإلمساك.
 

ألولى یعالج اإلرتجاع المعوي والمریئي بأدویة تكبح جماح الحموضة المعویة لكن ھذا الدواء مخصص بالدرجة ا .
 .bisphosphonatesللذین یتلقون العالج بالسترویدات أو بأدویة ثنائي الفوسفونات 

 
 bisphosphonatesلذین یتلقون العالج بعقاقیر ثنائي الفوسفونات لالعنایة بالفم مسألة بالغة األھمیة ال سیما  .

 أدناه. 5جة بالتفاصیل في المربع بسبب تردي حالة العظام. التوصیات التي تقدم بھا الخبراء في ھذا الشأن مدر
 

أقل كمیة استھالك دي إلى ؤأنھ وبسبب رخاوة الحنك أو الفكین قد یحدث ارھاق خالل مضغ الطعام وھذا األمر ی .
 من سعرات حرارایة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         توصیات بالعنایة بالفم: 5المربع 
ومنذ سن مبكرة زیارة طبیب األسنان یتمتع بخبرات واسعة ومعرفة كبیرة  دوشانیتعیّن على األشخاص المصابین بـ  .

بمرض دوشان. إن مھمة طبیب األسنان ھو السعي الحثیث لتوفیر اعلى درجات الرعایة والعالج، وتأمین صحة للفم 
بالمفارقات  وحیاة أفضل یكون مصدر ثقة في مجتمعك المحلي. ھذا الطبیب، علیھ أن یكون مدرًكا وعلى علم ومعرفة

والتعاون مع طبیب تقویم أسنان  دوشانالخصوصیة ذات الصلة باألسنان ونمو العظام لدى األشخاص المصابین بمرض 
 ملم بھذه الشؤون وذو خبرة 

 
 تعتمد عنایة الفم واألسنان على اجراءات جد حساسة احترازیة ووقائیة تھدف الى المحافظة على صحة الفم واألسنان  .

 
الي ومقدمي الرعایة كیفیة تنظیف أسنان شخص اخر بالفرشاة، ال سیما وأن ضخامة اللسان لدیھم وفتح الفم تعلیم األھ .

 المحدود یجعل األمر األكثر صعوبة
.  
أجھزة وأدوات تكیفیة  فردیة والمساعدات التقنیة نظافة الفم عندما تضعف عضالت الیدین والسواعد والفكین   استخدام .

 والفم والعنق وتضمر أو اذا تحكمت اإلنقباضات والتقلصات بالفكین 
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 لحالة النفسانیة واإلجتماعیةمعالجة ا  14  

 دوشانبمرض مصاب الوالدعم النفساني اإلجتماعي والعاطفي صعب على  ،معقدة دوشانإن رحلة المصاب مع مرض 
). األزمات النفسانیة واإلجتماعیة قد تظھر في أي وقت. لذلك من الضروري 7حد سواء (أنظر المربع  على وعلى عائلتھ

 أي من النقاط المذكورةأزمات مع اجھ عصاب والعضالت اذا كنت توإعالم الفریق الطبي المختص باأل
 

 التفاعل مع المجتمع و/أو إنشاء صداقات (مثالً: عدم نضج إجتماعيویتعرقل صعوبة تشوب العالقات اإلجتماعیة  -
 عن أترابھ) االنسحاب أو االنعزال، مھارات إجتماعیة ضعیفة، سلیم

 
 مشاكل في التعلّم -

 
 قلق زائد متالزم ومتواصل أو ھموم  -

 
 الشعور المتواصل بالحزن  وكذلك وصعوبة في تھدئة األعصاب وضبط النفس سلوكیة جدل مفرط وانفعاالت  -

  
تطور الجھاز العصبي: مثالً؛ خلل  لصلة باألعصاب أو خلل ناجم عن سوءأخطار مضاعفة في المسلكیات ذات ا -

-كات جسدیة ال رح، عجز في اإلنتباه مصحوبًا بautism-spectrum disordersطیفي في التوحد 
)، attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)إرادیة تخرج عن نطاق التحكم (

 obsessive compulsive- disorder –OCD اإلضطراب الوسواسي القھري
 

 كتئاب اإلقلق و/أو العاطفي وال التكیفمشاكل  -
 

أو  ،قلقیساورك كان عدم تجاھلھا. فإذا ویجب ككل، صحتك ا من ھامً حیًزا تشكل الحاالت النفسانیة اإلجتماعیة والعاطفیة 
، فإنھ من حقك الحصول على إجابة مقنعة. استیضاحھ، أو إذا كان لدیك أي أمر آخر تود تود طرح أسئلة حول تشخیصك

رسمیة  تُطرح علیك أسئلة بصورة رسمیة أو غیریجب أن أنھ في كل زیارة تقوم بھا إلى اخصائي األعصاب والعضالت 

       التفاصیل     –التدابیر العالجیة بالنطق واللغة : 6المربع 
نمط أو شكل معین لعجز النطق واللغة في مرض دوشان بما في ذلك نمو أو تطور اللغة وذاكرة شفھیة قصیرة ھناك  .

األمد، وأداء أصوات كالم أو ما یعرف بالصوتیات، ھذا فضالً عن مخاطر انخفاض معدل عامل 
 ، وخلل في التعلّم والتلقن  Intelligent Quotientالذكاء

 
ألشخاص المصابین بمرض دوشان إنما نوصي بأخذھا بالحسبان واستشارة المعنیین ھذه العوارض ال تصیب كل ا .

 باألمر والتدخل الطبي في حال وجد ھذا  النوع من العجز
 

)، أو إلى معالج نطق وخبیر لغوي Speech Language Pathologist-SLPاإلحالة إلى اختصاصي عالج نطق ( .
 ك باإلصابة بمشاكل نطق ولغةوإعطاء التقییم والعالج في حال كان ھناك ش

تمرین العضالت المخصصة للنطق والكالم ھو امر مالئم جدًا في ھذه الحالة وضروري لألطفال الذین یعانون من  .
صعوبات في النطق والكالم، ھذا فضألً عن األفراد الكبار الذین یعانون من وھن في قدرة تحریك عضالت النطق 

 و/أو عدم وضوح الكالم
 

تیجیات تعویضیة، إجراء تمارین صوتیة، إعتماد مكبرات للصوت ھي أمور جد مساعدة ومالئمة في وضع استرا .
 ھذه الحالة ال سیما عندما یصبح من الصعب فھم ما یقولھ المریض المصاب بدوشان بسبب قصور في التنفس مثالً 

 
تواصل تالئم كل األعمار في المساعدة على ال )Voice output communication aids (VOCAإن مكبرات الصوت ( .

 حال وجد أن طاقة التعبیرالنطقي والكالمي محدودة جداً 
   

 إن مشاكل اللغة تؤدي إلى الكثیر من المصاعب في المدرسة وتالقي الدعم من خالل تقییم مالئم لھا وتدخالت طبیة .
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 إنك ستحال إلى التقییم وإلى العالج المحضرف، تعاني من مشاكلنت ب اللذین تعاني منھما وعما إذا كبشأن القلق واإلكتئا
 لك بأسرع وقت ممكن. خصیًصا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       دور العائالت: 7المربع 
األھل المنفتحین كلیًا ویرغبون في اإلجابة على األسئلة التي یطرحھا أبناؤھم وبناتھم یجعلون من ھؤالء أكثر راحة وحریة 
وطمأنینة في طرح أسئلتھم وھواجسھم وما یخامرھم من ھموم وشجون ومشاكل. لذا بات من المھم أن یجاوب األھالي على 

وفق ما تسمح بھ أعمارھم وذلك بكل مسؤولیة، كما التأكد بأن اإلجابة على أسئلة أوالدھم بكل صراحة ووضوح وشفافیة 
السؤال المطروح سیكون دقیقًا ودون مواربة أو تطرق إلى أمور أخرى. لیس خافیًا على أحد بأن النقاش لن یكون سھالً بل 

انھم المساعدة في توفیر المعلومات صعبًا. لذا، فإن لجان الدفاع عن حقوق المرضى األطفال وفریق العمل في العیادة بإمك
المبتغاة واإلرشاد الالزم والموارد الضروریة. كما أن فریق األخصائیین في األعصاب والعضالت یجب علیھ أیًضا معرفة أن 
 األوالد یتمتعون بفرص اإلتصال كما یثني ھذا الفریق على تقدیم أي دعم ومساعدة لھم. بإمكان ھذا الفریق مساعدة العائالت

 على اإلتصال والتواصل مع مقدم العنایة الطبیة، ذلك ألن دوره ھو تسھیُل وإنجاح النقاش بین األھل واألوالد 
 

یرخي التشخیص بمرض دوشان بثقلھ على العائلة بأكملھا، ھذا بالرغم من ان الفرد المصاب بھذا المرض في العائلة یتمتع 
أجتماعیة قد تحصل. إن األھالي واالخوة، قد یقعون أیًضا –تداعیات نفسانیة  باإلھتمام اللالزم والدعم العاطفي للتصدي ألي

بدورھم ضحیة العزلة اإلجتماعیة واإلكتئاب.  لذا بات من الضروري إعالم أخصائي األعصاب والعضالت في كل زیارة لھ 
تأكد من    بأنك ستستفید من االستشارة كیف أن العائلة تتأثر بالحالة المرضیة التي تعاني منھا  وكیف تتجاوب. واذا كنت تثق

 الحصول على االحاالت
 

ھناك تدخالت طبیة عدیدة ومعروفة في مجاالت عدة، من شأنھا توفیر المساعدة الالزمة لدعم ومعالجة الحالة النفسیة. تتضمن 
والتدخالت السلوكیة.  إن تحلیل تلك تمرین األھالي على التعاطي مع المسلكیات والصراعات ، العالجات العائلیة أو الفردیة، 

 السلوك التطبیقي قد یساعد في احتواء مسلكیات ذات صلة بالتوّحد.
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 ) 13التقییمات (صورة 
المھارات  یوكنظام السلوال، التكیف العاطفي المعرفي واللغوي،تطور اإلجتماعیة مستوى ال –یتضمن التقییم السنوي للحالة النفسانیة 

لكل التقییمات  یتوفر لكل عیادة حریة الوصول والولوج المباشر. أنھ في حین لن المھمةتماعیة، كما یشمل شتى أنوع المجاالت جاإل
 اإلجتماعیة والعنایة بھا.-لیل فاعل ینظم حالتك النفسانیةوالتدخالت المدرجة في القائمة، تبقى التوصیات الالزمة كد

، أو المبكرةمشي مرحلة عدم ال أو مرحلة الطفولة مشيمرحلة ال
 المراھقة أو بدایة مرحلة البلوغ

أو مرحلة  المتأخرة مشيمرحلة عدم ال
 بلوغال

 ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یةاعتبار التقییم األساسي خالل أول سنة تشخیص -  
في االجتماعي أو تأخر في النمو العاطفي أو الفي حال  -

لألطفال دون سن تقدیم بتقییم تنموي ك والمعرفة ااإلدر
سنوات، وتقییًما في األعصاب والحالة النفسانیة  4الـ 

 سنوات 5لألطفال الذین تجاوزت أعمارھم الـ 

د عندما یتم تحدی Psychopharmacologyاألدویة الخاصة باألمراض النفسیة  إلى المعالجة بأو  Psychotherapy ةالنفسی ةالمعالجإحالة إلى 
 مخاوف الصحة العقلیة للمریض أو األسرة

یام أل، تخطیط  للصحة والسالمة وسھولة الوصول  داخل المدرسةاالقامة الرسمیة تنفیذ خطط 
 مرضیةحاالت الغیاب القسریة عن المدرسة بسبب 

تحدید المشكالت التقییم العصبي النفسي ل
المعرفیة أو التعلیمیة عندما تكون ھناك مخاوف 

  المدرسيبشأن األداء 
إعطاء تقییًما في األعصاب والحالة النفسانیة في 

لتبیان عما إذا  البلوغإلى سن االنتقال مرحلة 
 كانت الخدمات الحكومیة ضروریة

إعطاء تقییًما في األعصاب والحالة النفسانیة عندما 
القدرة على إدارة حول التغییر في األداء أو یوجد قلق 

 الشؤون الیومیة

إعطاء تقییًما من قبل اخصائي النطق واللغة لألطفال 
  اللغة وأالذین یواجھون تأخًرا في نمو النطق 

إعطاء تقییًما من قبل العامل اإلجتماعي عند التشخیص 
 و عندما تدعو الحاجة

 إعطاء تقییًما من قبل العامل اإلجتماعي بشأن اإلحتیاجات التي یطلبھا المریض وعائلتھ

للمرضى إعطاء تقییًما من قبل اخصائي النطق واللغة 
یعانون من ضعف أو عجز في القدرة على الذین 

 التواصل، صعوبة في مضغ الطعام، ومشاكل في البلع
 

ریب المھني، والبرامج دمتابعة التعلیم والت
عبر برامج معدة خصیًصا  االنتقالیةالتربویة 

 سنة 22لألفراد حتى سن الـ 

عمل أو وظیفة وضع تعدیالت خاصة تلبیة لمتطلبات 
 

 أھداف التربیة المستقبلیة والمھنیةوضع 

دعم االھالي بموارد لتعلیم أساتذة المدارس، واألطباء النفسیین المختصین بالمدارس والموظفین اآلخرین في 
 دوشان-المدارس حول مرض ضمور العضالت 

دعم األھالي والمرضى بموارد تدریب وتعلیم االقران الذین ھم من جیل ولدھم حول مرض ضمور العضالت 
 

 أخصائي علم النفس للتدریب على المھارات االجتماعیة حسب الحاجة مراجعة 

ط   ظ   أل       

التــــــــــقییــــــم
 

ت الطبیة
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 تقییمات وإجراءات عالجیة للحالة النفسانیة اإلجتماعیة 331صورة 
 
 
 
 

 التدخالت الطبیة التي توفر العنایة والدعم
في الفریق المولج تقدیم العنایة والرعایة  ساسياألعضو وال المنسق اخصائي العنایة باألعصاب والعضالت ھو ان -

اإلحالة إلى العاملین في -1إلى كل الخدمات الداعمة التالیة: [الطبیة] الذي باستطاعتھ التنسیق بشأن اإلحاالت 
و األخصائیین في العنایة المخففة -4المستشارین الطبیین،  -3العاملین اإلجتماعیین، -2الصحة المسلكیة، 

م. وإذا كان الفریق الطبي ال یتضمن منسقًا من ھذا القبیل إسأل من یمكنك اإلتصال بھ لطرح األسئلة، والملطفة لآلال
 المواعید بین والھواجس وطلب الخدمة الطبیة الطارئة

 
، فتعلمھم بشأن دوشان–من المھم أن تساعد في تدریب وتعلیم موظفي المدرسة حول مرض ضمور العضالت  -

یعملوا على تقدیم المساعدة لك لإلستفادة من جمیع الخدمات التي أنت بحاجة لھا دعًما تشخیصك بھذا المرض لكي 
 لدراستك وتعلیمك ومساھمتك في الحضور إلى المدرسة ومتابعة الدراسة في المستقبل وإیجاد عمل

 
 كإجراء لمواجھة )Individualized Plan for Education-IPEوضع مخطط شخصي خاص للتربیة والتعلیم ( -

توھن طاقتك أو تزید تعبك (مثالً؛  یة الریاضیة)، التيب(كالترضارة اللتعدیل األنشطة أي مشاكل تربویة محتملة 
معالجة و (كالنشاطات في الملعب) الغداء)، وتُؤثر على سالمتك –أو العودة من  -المشي مسافات طویلة إلى 

 الخدمات الى  مشكالت إمكانیة الوصول
 

الطبیة)، رعایة ستقالل، والمشاركة في صنع القرار (ال سیما تلك المتعلقة بالاإل ،الذاتیة الدفاع روحتعزیز  -
عزیز تالطبیة والتي باتت ضروریة لرعایة أوالعنایة الخدمات وال لتوفیروالتعّود على المساعدین الطبیین 

 )17(أنظر القسم  استقاللك الذاتي
 
الحیاة من نحو ایجاد الوظیفة والعمل المناسب لك فتكون جزًءا  تطویر مھارات إجتماعیة وتعلیمیة تسھل طریقك -

 الیومیة في مرحلة البلوغ
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فرقاء العنایة الملطفة أو المسكنة لألالم بإمكانھم أ)، فإن 4أنھ فضالً عن أخذ التدابیر العالجیة لأللم (أنظر المربع  -
رعایة واستقبال مقدمي العنایة، عند الضرورة توفیر الدعم العاطفي والروحي لك، ومساعدة عائلتك على توفیر 

، ویسھلون التواصل بینك وبین في اتخاذ القرارات الطبیة الصعبة الخطوات العالجیة أھداف الذین یوضحون
 معالجة القضایا المتعلقة بالحزن والخسارة , الفریق الطبي

 
 

 األدویة  لعالج النفساني وتدخلا
. ھذه األدویة توصف لك رسمیًا مضادة لالكتئابالوالكآبة فقد تستفید من األدویة  القلق إذا كنت تواجھ مشاكل تتعلق ب

 وتراقب عن كثب 
 

   اعتبارات الجراحة -15
 

 حاجة لعملیة جراحیةب قد تكون،  ومنھا غیر مرتبط بھ دوشانھناك حاالت وأوضاع مختلفة منھا یرتبط مباشرة بمرض 
أخذ خزعة عن العضل لفحصھا، إجراء عملیة (تتمثل بــ دوشانفالحاالت المرتبطة بمرض  . )(مادة التخدياعطاء البنج و

 وعملیة فغر المعدةعامود الفقري والنخاع الشوكي،عملیة في القلص العضلي في المفاصل، لفك اإلنقباض والت
gastrostomy ذا كنت تخضع لعملیة . فإاألحداث الجراحیة الحادةفھي  دوشان). أما الحاالت غیر المرتبطة بمرض

 جراحیة ھناك أموٌر ھامة قد تأخذھا بعین الحسبان لضمان سالمتك
 

 دوشانتجرى الجراحة في المستشفى بحیث یتولى الطاقم الطبي والموظفون المولجون بإجراء الجراحة والملمون بمرض 
الجرعات المحاربة . أما بشأن stress doseتؤخذ بالحسبان جرعة الستیرویدات قبل وبعد الجراحة. تقدیم الرعایة لك 

ي. جاي. نیكولوف پبإمكانك العثور علیھا في الموقع التالي على شبكة اإلنترنت تحت عنوان "فstress dose لإلرھاق 
 .) org/pjwww.parentprojectmd/PJ Nicholoff Steroid Protocolستیروید بروتوكول" 

 
ینھار عندما ھذا المرض حدث یو  15Rhabdomyolysis  معرضون لخطر اإلصابة دوشانكل المصابین بمرض 

العضل بشكل كبیر. فالعضل المنھار أوالمنحل یطلق المیوغلوبین والبوتاسیوم في مجرى الدم. إن المیوغلوبین خطیر على 
     وقد یسبب قصور كلوي، وأن البوتاسیوم بإمكانھ أن یشكل خطًرا على صحة القلب. وبما أن المخاطر التي یحملھا الكلى 

16Rhabdomyolysis  دوشانصابة بمرض تخدام البنج أو مادة التخدیر عند اإلسال اعتبارات خاصةكبیر جدًا، فھناك. 
 

 Rhabdomyolysis  بالــــ لخطر اإلصابة " یعرضك  Succinycholateالعالج بواسطة إن  -
 

   Rhabdomyolysis  ھناك أیًضا خطر اإلصابةتجنب تنّشق مادة التخدیر أو البنج؛  -
 

 إن أخذ مادة التخدیر عبرالورید ال یؤذي ویعتبر سلیًما باإلجمال  -
 

 للمصابین بدوشانأخذ الحیطة والحذر في استخدام مادة التخدیر أو البنج  -
 

وبإمكانك ، بمواد التخدیر أو البنج التي تعتبر سلیمة وآمنة أو تلك التي تعتبر غیر سلیمة وغیر آمنة ھناك قائمة -
 PPMD : www.parentprojectmd.org/Surgeryالخاص بــــالعثور علیھا على الموقع التالي 

 
 )11الفریق الطبي حول ضرورة استخدام األوكسیجین بحذر (أنظر القسم تذكیر نرجو  -

 
سك قد تؤثر على معدل تنف -أدویة مرخیة للعضل وأخرى، أدویة تخدیر"، Opiates ستخدام أدویة "الحذر عند ا -

 خفیف وبطیئ ك اىتنفس وقوتھ أو عمقھ، محولة
 
  لعنایة بالقلبا

 یجب استشارة طبیب القلب قبل اعتماد أي إجراءات تتعلق بالجراحة -
خالل  cardiac decompensationالقلب تضرریتعرضون لمخاطر  دوشانیتعین على اطباء التخدیر واإلنعاش التنبھ إلى أن المصابین بمرض  -

 العملیة الجراحیة
 إجراءات جراحیة كبیرة

                                                           
 
 

http://www.parentprojectmd/org/pj
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 التدریب قبل الجراحة في استخدام تقنیات السعال المساعدة واستخدامھا بعد الجراحة

 یتعرضون إلى مخاطر المجاذفة بصحة قلبھم خالل اإلجراءات الجراحیة الكبیرة دوشانالمرضى المصابون بمرض  -
 من أي عملیة جراحیة مخطط لھا بأقرب وقتإجراء تخطیط صدى القلب أو تخطیط كھربائیة القلب تتم  -

 إجراءات جراحیة صغیرة
 من سنة من تاریخ العملیة الجراحیةح خالل مدة أقل یقترتقییم أداء القلب ذین یتمتعون بوظیفة قلب سلیمة، فأما بخصوص المرضى ال -

 
 العنایة بالتنفس 

 : سعال واستخدامھا بعد الجراحةللتقنیات المساعدة الاستخدام  علىالتدریب قبل الجراحة 
أو القدرة  270L/min أقل من  peak cough flowیحققوھالدیھم قدرة اساسیة ألقوى سعلة ممكن أن  نجدً ضروریة للمرضى الذیسعال ھي المساعدة للتقنیات ال

 60cmH2Oالبالغ أقل من  Expiratory pressureاألساسیة على ضغط الزفیر
 
 :واستخدامھا بعد الجراحة تنفس غیر بضعیة تقنیاتاستخدام  علىالتدریب قبل الجراحة  

 حسبما متوقع %30 أقل من FVCنفخ قوة ) ضروریة للمرضى الذین لدیھم invasive-nonتھویة غیر بضعیة (ال تتضمن غرًزا أو ثقبًا في الجلد 
 % حسبما متوقع50 أقل من  FVC  نفخقوة ) موصى بھا بشدة للمرضى الذین لدیھم invasive-nonتھویة غیر بضعیة (ال تتضمن غرًزا أو ثقبًا في الجلد 

 
 من دون أن یتزامن ذلك مع التغذیة عبر التھویة غیر البضعیة extubationاألوكسیجین بإزالة األنبوب المغذي الجسم تجنب یجب 

 غیر مشار الیھ ألنھ ال یجدي نفعًا عند المرضى الذین یعانون من ضعف في عضل التنفس، لذا یستحسن اللجوؤ إلى خیارات أخرى  spirometry إن مقیاس التنفس
 

 مادة التخدیر أو البنج 
 وموصى بھ جدًاھ intravenous anesthesiaاستخدام المادة التخدیریة أو البنج عبر الورید 

 تعرض إلى ردات  فعل قاتلة) Suxamethonium Chlorideیرخي العضل مثل (الذي الج الع
 

  Hyperkalaemia،  والــ  Rhabdomyolysisخطر اإلصابة بــــالــــ 
 )Suxamethonium Chlorideمع استنشاقھم مواد التخدیر أو البنج أو عندما یعطون ( Rhabdomyolysisداء ھم في خطر التعرض إلى  دوشانمرضى  إن

  Hyperkalaemia   عوارضغالبًا ما یتم اإللتباس بھ أو الخلط بھ مع  Rhabdomyolysis مضاعفات عوارض إن 
 
 

 فقدان الدم
عتالل عضلة القلب عند المرضى المصابین استخدام المادة التخدیریة المخفضة للتخفیف من فقدان الدم لیست محبذة على اإلطالق بسبب حركیة تدفق الدم عبر الشرایین من جھة ومرض إ

 بدوشان
 یساعد على التحكم ومعالجة مسألة فقدان الدم أثناء العملیة الجراحیة tanexamic acidأو  aminocarpoic acidمع استخدام  cell saver technologyاعتماد تقنیة 

 
 دوشانلیس مستحبًا للمرضى المصابین بـــ  Aspirinأو  Heparinاعتماد مانع تخثر أو تجلط الدم بعد العملیة الجراحیة مع 

 
 قد یوصى بھا فقط لتجنب تخثر الدم في الجزء الذي یتضمن شرایین عمیقة Compression Stockings أو الجوارب الضاغطة  Sequential Compressionاإلنضغاط المتتالي 

 
 إعتبارات جراحیة ھامة بوجود مرض دوشان 214صورة 

 

 في قسم الطوارئ بالعنایة الطبیة خاصة إعتبارات  -16
أخذھا بعین اإلعتبار  ھناك مجموعة من العوامل یجبفقل إلى المستشفى بحالة طارئة تإذا وجدت نفسك بحاجة إلى أن  تن

 ھي التالیة:
تشفى ) أو اخصائي األعصاب والعضالت إعالم المسprimary care provider -PCPمقدم العنایة األولیة لك (یتعین على 

 العنایة الالزمة لك م. ھذا األمر یساعد طاقم الطبي والتمریضي في المستشفى أن یستعد إلستقبالك وتقدیإلیھ قبل وصولك
الخاص  NMSفعندما تجد ذاتك في إحدى غرف الطوارئ تأكد من أنك ستتصل فوًرا بأخصائي األعصاب والعضالت  -

 الخاص بك Neuromuscular Teamبك أو بالفریق الطبي المولج تقدیم العنایة باألعصاب والعضالت 
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، على أن تقدم لھم العقاقیر دوشانن أنھ قد تم تشخیصك بمرض عتأكد من أنك تشرح للجھاز الطبي في قسم الدخول  -
بشأن أیة واألدویة التي تتناولھا حالیًا، وتعلمھم 

قلبیة تعاني منھا  مضاعفات تنفسیة رئویة أو
 الطبي طاقمك وتعرفھم على 

وبما أن لیس العدید من األخصائیین والخبراء  -
الطبیین على علم باإلستراتیجیات التدبیریة 
والعالجیة المحتملة والمتوفرة لمواجھة حاالت 

ینبغي تفسیر العمر المتوقع حالیا  ،دوشان
 توقعالمستوى الحیاة الجید المو
 

 معلومات تتعلق بقسم الطوارئ
بطاقة دخول  تحملمن حیث المبدأ، من المفروض أن 

ھذا فضًال عن خالصة عن ، إلى قسم الطوارئ
طبیب األعصاب والعضالت وضعك الصحي من قبل 

من المتوقع أن تتضمن المعلومات والخاص بك، 
 التالیة: 
 التشخیص -
 قائمة باألدویة  -
نتائج الالحالة الطبیة األساسیة بما في ذلك  -

ت رئویة وتخطیطاالفحوصات األخیرة لل
 القلب  ةفیداء ووظأ

أیة مشاكل صحیة عانیت منھا سابقًا (مثالً:  -
التھابات رئویة، قصور في وظائف القلب، 

في الكلى، شلل في وظائف المعدة حصى 
 (قصور أو تأخیر في ھضم الطعام)

مبدئي لحالتك التقییم النقاش موجز بشأن  -
 وسبل العالج

ھناك أیًضا نصائح إلفادتك خالل وجودك في قسم 
الخاص على ھاتفك  تطبیقل فتح الطوارئ من خال

الجمعیة  األھلیة الخاصة بمرض ضمور بـــ "
 "العضالت

www.parentprojectmd.org/Ap  
والمتوفر في بلدان أخرى من خالل المجموعات 

 الداعمة
 الستیرویدات

بصورة مزمنة یجب أیًضا  تناول الستیرویدات الیومیة
بحیث ، عنھاھاز الطبي في قسم الطوارئ إعالم الج

، فیھا تتناولھاكنت یتعین علیك التحدث الیھم حول استخدامك الستیرویدات بصورة منتظمة یومیًا وعن الفترة الزمنیة التي 
ت تتناول الستیرویدات نوعما إذا تخطیت أي جرعة خالل وجودك في قسم الطوارئ. كذلك من المھم أیًضا إعالم بأنك ك

 ي الوقت الحاضرف اتتناولھتكن لو لم وفي الماضي حتى 
 
 
 

 أیًضا: النصائح التالیة ھامةً كون تقد 
 ، لذلك من المتوقع زیادة جرعة السیترویدات في قسم الطوارئلجسم على التجاوببإمكان الستیرویدات التخفیف من قدرة ا -

  
اإلعتبار الجسم الطبي المولج عالجك  ینبإمكان الستیرویدات مضاعفة خطر اإلصابة بقرحة المعدة وھذا ما یجب أن یأخذه بع -

  في قسم الطوارئ
 في قسم الطوارئ أخذ العلم  روید مضاعفات حادة أخرى مرتبطة باستخدامھ وعلى الجسم الطبيیسبب الستأن ی أنھ من النادر -

 وظیفة القلب
صات التالیة: تخطیط كھربائیة أیة نتائج فحوصات للقلب خضعت لھا مؤخًرا أجلبھا معك إلى قسم الطوارئ أھمھا نتائج الفحو -

  MRI ، أو صورة رنین مغنطیسيEchoCG، تخصیط صدى القلب ECGالقلب 

 نقاط أساسیة في قسم الطوارئ:   8المربع 
 

في حوزتك بطاقة تحوي عندما تدخل إلى قسم الطورارئ ضع .1
معلومات عن وضعك الصحي أو نزل تطیق خاص بـــ 
"الجمعیة  األھلیة الخاصة بمرض ضمور العضالت" 

 PPMD www.parentprojectmd.org/App  والمتوفر في
بلدان أخرى من خالل المجموعات الداعمة ھذه المعلومات 

لتي من شأنھا أن توفر أساًسا للتحدث إلى األطباء ا
 والممرضات والجھازاإلداري في المستشفى

 
إتصل فوًرا بأخصائي األعصاب والعضالت الخاص بك فور .2

دخولك إلى قسم الطوارئ بحیث یتم التنسیق بشأن التدابیر 
 العالجیة للمرض الذي تعاني منھ 

 
 إعالم قسم الطوارئ إذا كنت تتناول الستیرویدات .3
 
وصات األخیرة حوزتك صوًرا عن الفحوإذا أمكن، ضع في .4

 LVEC، و  FVC ، ECG للقلب والرئتین مثل
 
تنفس  جھازسعال أو لل الجھاز المساعدإذا كنت تستخدم .5

BiPAP اجلبھما معك إلى المستشفى ، 
 
یتعنین على الجسم أما في حال انخفض مستوى األوكسیجین .6

الطبي التنبھ إلى إعطائك األوكسیجین من دون دعم التنفس 
) ألنھ یسبب توقف ventilator (جھاز تنفس إصطناعي

 ) 8الدافع لحركة التنفس (أنظر المربع 
 

أما إذا كنت تعاني من كسر عظمي شدّد على أن یتحدث .7
الجسم الطبي والتمریضي مع اخصائي األعصاب 
والعضالت التابع لك أو إلى المعالج الفیزیائي. دوًما راقب 

متالزمة تكتّل الدھن في العالمات واألعراض الناجمة عن 
  (Fat Embolism Syndrome -FES)مجرى الدم 
 ) 9(أنظر القسم 

 
 
 
 

http://www.parentprojectmd.org/App
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لمصابین مع ا یكون غیر طبیعيعادة ما  ECGطیط كھربائیة القلب خیجب تذكیر الجسم الطبي في قسم الطوارئ بان ت -

 القلب األخیرة التي اجریتھا حضار صورة عن تخطیط كھربائیة إالت علیك اكل الحفي ولكن   دوشانبمرض 
 

 وفي حال المرض الحاد والشدید قد تحتاج إلى مراقبة القلب للتأكد من أن ال مشكلة في نبض القلب وال في اإلیقاع  -
 التنفس وظیفة
قیاس القوة الحیویة للدفع أي أقوى إن نتائج الفحوصات األخیرة والمتعلقة بحسن أداء الرئتین بإمكانھا المساعدة أیًضا (مثًال:  -

 ) أجلبھا ھي األخرى معكForced Vital Capacity -FVCزفیر ممكن للمرء أن یحققھ بكامل قواه 
 

اجلبھما معك إلى المستشفى ألنھ قد ال   BiPAPتنفس  جھازأو   cough assist الجھاز المساعد للسعالإذا كنت تستخدم  -
التي في حوزتك للمساعدة على د على أن الجسم الطبي في قسم الطوارئ یستخدم اآلالت یكونان متوفران في المستشفى. شد

 كالعنایة ب
  

یجب إشراك فریق الرعایة التنفسیة في المستشفى في أقرب في المنزل  ventilator تنفس اصطناعي جھازإذا كنت تستخدم  -
 وقت ممكن

مرخیة للعضل وقد تؤثر على معدل تنفسك وقوتھ أو عمقھ، االدویة ال" وOpiatesأخذ الحیطة والحذر عند استخدام أدویة "  -
 ) 15محولة إیاه إلى تنفس خفیف وبطیئ (أنظر القسم 

 
  Intravenous Anesthesiaالورید عبرفإننا نوصي بشدة استخدامھا استخدام المادة التخدیریة في حال كان من الضروري  -

ـ  " كما أنھ یمنع اللجوؤ إلى  تنّشق مادة التخدیر أو البنجوتجنب   دوشانلحاالت مثل " Succinycholateالعالج بواسطة الــ
 ) 15(أنظر القسم  إطالقًا

 
السعال فتتزاید مع ذلك خطر اإلصابة بمضاعفات مقلقة وخطیرة.  لذلك، إذا كانت و التنفس عضالت عندما تكون مریًضا تضعف

 التدابیر التالیة:  عضالت التنفس ضعیفة  بشكل ملحوظ یرجى اخذ
 

 لمكافحة خطر اإللتھابات الصدریة Antibioticsتناول المضادات الحیویة  -
 

 أطول من العادة عند الحاجةواستخدامھ لفترات  ventilatorجھاز التنفس اإلصطناعي من خاللدعم التنفس  -
 

 في حال كنت بحاجة لألوكسیجین كن حریًصا عند اإلستخدام -
 

رورة للحصول توقف حسب الضوقًظا،  ألجھزة التنفس اإلصطناعي غیر البضعیة عندما تكون مستی إن اإلستعمال المستمر -
 ، یجب أن یشكل مقاربة لألمراض التنفسیة في غرفة قسم الطوارئسعالللعلى مساعدة متكررة 
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 كسور في العظم
معرضون أكثر من غیرھم إلى كسور في العظم. إن الكسور في العظم تجعل من  دوشاناألشخاص المصابون بمرض 

صعبًا قبل حدوث تلك الكسور. أعلم فریق طب األعصاب  أصبح المشي والسیر مجددًا صعبًا ال سیما إذا كان المشي
مع الجراحین إذا لزمم یناقشوا ھذا األمر ھؤالء المعالج الفیزیائي اذا وجد كسر في العظم ل ومن بینوالعضالت التابع لك 

 األمر 
ا أفضل من التصحیح بالجراحة في حال كان ھذا األمر مالئًما من أجل الكسور في العظم غالبًا ما یكون خیارً  •

بواسطة الجراحة  وأسرع یبقى أفضل الوزنفي حال كنت ما تزال قادًرا على السیر (تحمل  الجفصینالجبیرة أو
 من مجرد إلصاق الجبیرة على الكسر)

 الجھد المبذول من قبل المعالج الفیزیائي بالغ األھمیة لتقف على رجلیك من جدید باسرع وقت •
فأنك ، احدى فقرات العمود الفقري (أي عظم الظھر) ویسبب ألًما في الظھرفي حال كان العظم المكسور ھو  •

 (أنظر ك) إلیجاد العالج المناسب لEndocrinologistالغدد الصماء ( طبیب العظم و طبیبتدخل بحاجة إلى 
 ) 9القسم 

 
خطًراكبیًرا عند المصابین بمرض  (Fat Embolism Syndrome -FES)تشكل متالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم 

). یتوجب علیك على الفور إعالم الجسم الطبي المعالج في قسم الطوارئ 9(أنظر القسم  فتمثل حالة طبیة طارئة دوشان
 تتضمن ما یلي: فعراض األأنك تتعرض إلى متالزمة تكتّل الدھن في مجرى الدم. أما 

 أو اإللتباس وعدم التركیز  التشوش -
 شخص مختلف  أنك"التصرف وك -
  تنفس سریع ونبضات قلب متسارعة -
    ضیق التنفس -
-  

 انتقال الرعایة   -17
. إن قدرتك على تحقیق حتاجھاالرعایة التي توصحتك ب االھتمام  لإلستقالل الكلي في حیاتك، فأیًضا یجب وفیما أنت تستعد

 اإلستقاللیة التي تصبو الیھا عادة ما تتطلب ھي األخرى تخطیًطا دقیقًا ومستداًما 
 انتقال الرعایةتزامن 

 الصحیة یتعین على مقدمي العنایة الطبیة لك والمدرسون والمعلمون واألھل البدء في ضمك إلى العنایةالطفولة المبكرة منذ  
 -أو كامل -معظم األحوال الوصول إلى مرحلة المراھقة والبلوغ قد تستوجب أیًضا تبدیل بعض . في لمستقبلكوالتخطیط 

مقدمي العنایة الطبیة لك. علیك مع العائلة التفكیر بضرورة اعتبار خطة تحول العنایة من طب األطفال إلى طب األعصاب 
، ثم البدء بالنقاش حول التحول ھذا والتخطیط نةس 12عند بلوغ عمر الـ والعضالت أو المختص بطب البالغین والراشدین 

 سنة  14أو  13لھ أقلھ اعتباًرا من عمر الـــ 
 
 

 : 9المربع 
 كن حریًصا –مع األوكسیجین 

 )CO2(من جسمنا نخرج ثاني أوكسید الكربون  و) O2بالطبع كلنا نتنفس لنأخذ أوكسیجین (.
 

لتنفس لفعل المزید من ادفع الجسد من ض یخفّ  فان اعطاء االوكسیجینإذا كان لدیك وظیفة رئویة مخفضة، .
 CO2 (CO2 retention)وكسید الكربون أو احتباس الـ (أما یؤدي إلى مستویات عالیة من ثاني 

respiratory acidosis or(خطر على صحتك ال بل قد یھدّد حیاتك. فإعطاء األوكسیجین  األمرھذا ، و
 اإلضافي یجب أن یتم بحرص تام وحذر ویجب مراقبة مستوى ثاني أوكسید الكربون

 
یجب فحص مستوى ثاني أوكسید الكربون في الدم في حال كان األوكسیجین المشبع في الدم قد انخفض إلى .

). أما في حال ارتفعت نسبة pulse oximetry SpO2كسیمترلمئة (وھذا مقاس عبر األوفي ا 95ما دون 
إما یدویًا أو آلیًا ودعم التنفس بصورة  ثاني أوكسید الكربون في الدم فیستوجب حینئٍذ الحث على السعال

 سلیمة غیر مبضعیة 
 

 إذا احتجت إلى األوكسیجین فیجب اعطاء ھذا األوكسیجین عبر التنفس اإلصطناعي وبصورة غیر مبضعیة.
 واستمرار مراقبة مستوى ثاني أوكسید الكربون  BiPAPتنفس  جھازعبر (
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 من سیقدمھا لك وكیف سیتم تمویلھاوالخدمات التي أنت بحاجة لھا  ، یتضمن تخطیطك -

 
 بأنھا مھمة وعائلتك تشعرونوعلى ما أنت تریده، وعلى القیم التي أنت  كإحتیاجاتعلى  یرتكز تخطیط االنتقال -

 
 في مجاالت أربع أساسیة:ا مناسبًة وتراھ یتضمن تخطیط النتائج التي -

(ماذا ترید أن تفعل)، الحیاة المستقلة (أین تحب أن تسكن ومع من)، الصحة (تعتمد بالدرجة األولى  التعلیمالوظیفة/
رغب احیاءھا مع اترابك على األفضلیة التي تختارھا)، وانخراطك في المجتمع (مدى النشاطات التي تحب وت

 وأصحابك ومع المجتمع المدني من حولك)
 

 أما التخطیط المالي فیجب أن یتضمن تخطیًطا مالیًا طویل األمد -
. ھذا األمر یختلف من بلد إلى آخر، أما سنة من العمر 18ك سن الـ التخطیط القانوني یجب أن یشمل أیًضا بلوغ -

مر یحتاج إلى نقاش حول نظام الوصایة القانونیة أو الوالیة الجبریة أو ت المتحدة األمیركیة فھذا األافي الوالی
القانوني بالنیابة عنك)، تفویض سواھا (أي أن شخًصا آخر یولى وصیًا مساعدًأ لك أو ولي أمرك یصنع القرار

 القرارات الصحیة لك في حال عجزت عن ذلك بنفسك) لمقدم العنایة الصحیة لك بموجبھا یتخذ
 

 ) 15تنسیق العنایة ( صورة 
مرك اإن الخدمة التي یؤدیھا منسق العنایة و/أو العامل اإلجتماعي تتجلى في كونھا مورد مركزي لألجابة على أي سؤال یخ

. إن دور المنّسقین العامین  ھو المساعدةُ في تسھیل دوشانة إلى التدابیر العالجیة الصحیة وتقدیم العنایة بشأن بالنسب
تقدیم العنایة الطبیة لك مثل فریق طب األعصاب والعضالت، مقدموالعنایة األولیة، العائلة،  بین الفرقاء المولجین إلتصالا

ً ما یساعد األخرى لتلبیة  حاجاتكوالمجتمع األھلي، وكذلك أیًضا استباق حاجتك الصحیة والتواصل مع الموارد  . غالبا
العنایة  د الالزمة. أنھ من دون التنسیقوالموار ستحواذ على اآلالت واألجھزةواإل  ھؤالء على ضبط إنتقال الفائدة والمنافع

 واإلنخراط في العمل اإلجتماعي تتداعى العنایة و تنقسم، فال تُحترم التوصیات وال تلبى اإلحتیاجات
 

 العنایة الصحیة 
یتم تنسیق فریق مقدمي حتى ألطفال من قبل طب االرعایة أو العنایة یتضمن خطة إلستمراریة  تخطیط من أجل االنتقال

لعنایة الصحیة الخاصة بك، كما یساعد اإلحالة إلى مقدمي .  إن منسق االنتقال یساعد على تأمین إدارتك لالرعایة للبالغین
 إلیھمالعنایة الصحیة ذوي اإلختصاص بالبالغین وضمانة أن تتحول كافة الملفات الطبیة ا لالزمة 

تمتع بالوقت الكافي لإلنفراد بمقدم العنایة الطبیة لك تلمشاركة في النقاش حول صحتك، لمن سن الصغر، تشجع  -
 من العمر تقریباً وما فوق)  14(أي عند بلوغك سن الـ 

 
إذاً، عند البدء بإبداء اإلھتمام الالزم بحالك، والقدرة على الدفاع عن نفسك فیما خص الحاجة إلى العنایة  -

إلى مرحلة التفاعل  مرحلة عنایة العائلة بكاإلنتقال من لى أھبة اإلستعداد لتبدأ بأنك ع ومستلزماتھا، فتلك عالمة
 بالبالغین والكبارمع مراكز العنایة الخاص 

 
ال بدّ أنك ستواجھ مواضیع حساسة جدًا وشائعة في مرحلة المراھقة وسنوات البلوغ األولى التي قد تتضمن أوالً  -

خسارة، وھي على ما یبدو جدیرة بالتقییم والمقاربة من قبل اخصائیین المع بیئة جدیدة،  عدم اإلرتیاح، القلق، التأقلم
العلن مع اخصائي األعصاب والعضالت التابع لك، تتیح  وخبراء على حد سواء. إن مناقشة تلك المسائل في

الخدمات الطبیة أو المزید من  -أو مساعدتك على اإلستفادة من-لفریقك الطبي فرصة  العمل معك للولوج إلى 
 الخدمات العامة الداعمة التي قد تكون بحاجة لھا

 
ھا بشأن صحتك، إلى فریقك الطبي لمن المھم لك في أن تنقل القیم الشخصیة التي تتحلى بھا واألولویات التي تفض -

معنیون  على حد سواء ةالمتخصص باألعصاب والعضالت وأن تتواصل بشأنھا معھ؛ فاألھل ومقدمو العنایة الطبی
 المرحلة الحرجةالطبیة في  بالخیاراتتتصل  المتقدمة التية یبشأن وضع خطة للعنایة الصح
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 التعلیم والتوظیف
مرحلة التعلیم الثانوي العالي في المدرسة ھو أمر انھاء المھن بعد اتقان العلم ووراء برنامج تسعى من خاللھ  إن وضع

ك ن، وعیادات التحول الرسمیة قد یعطووالتقني م المھنيی، ودوائر شورى التعلارسفي المدفالعاملون . وتأنٍ ر إلى تبصّ  ةبحاج
المرحلة الثانویة انھاء الدراسات العلیا بعد إكمال وراء مذة یسعون لیس جمیع التالوالمعلوم أن ما تحتاجھ من توعیة وإرشاد. 

ة وقدراتك وایجاد برنامج دراسي یتضمن نشاطات یومیة ذات مغذى، العلیا. علیك وضع جدولة تبین فیھا مھاراتك  العلمی
 ومجزیة بالنسبة لك.

 
حضور اجتماعات توعیة وإرشاد تساعد على وضع خطة لطلب العلم وإتقان المھن تعقد ھذه اإلجتماعات مرة في  -

سنة. تلك اإلجتماعات تقیّم قدراتك الشخصیة واھتماماتك وتسلط الضوء  13السنة ضروریة عند بلوغك سن الــ 
 على احتیاجاتك وأھدافك. 

جاتك الطبیة والوقت المخصص للراحة یقابل تلك ممارسات عملیة خاص یوازن احتیا وضع مخططمن المھم إذاً  -
 أو في العملالتي یحددھا نظام التعلیم المعاییر األكادیمیة ومتطلبات الكالحضور إلى المدرسة واستیفاء 

الالزمة وإلى التكنولوجیا التي ستحتاجھا وكذلك إلى  المعدات واألجھزةإلى  جالموارد للولو من المھم أیًضا تحدید -
 وسائل النقل 

 ضمن قدراتكك كامل الصالحیة والقوة لتقود حیاة منتجة، ذات مغذى ؤوالعامل الجوھري ھنا إعطا -
 

 النشاطات الحیاتیة الیومیة ووتلقي الدعم اإلسكان 
أیة موارد ودعم إستقاللیة ترید، وكذلك وع أو مستوى نأي اختیار ومع تحولك من مرحلة المراھقة إلى الرجولیة، علیك 

من أفراد أسرتك وأنت صغیًرا ولكن عندما تكبر وتبلغ سن النضج الدعم أتي یتلك اإلستقاللیة المثالیة. لتعزیز ا متحتاجھ
لمساعدتك ھم األسرة. فاألشخاص الذین تعطیھم أجرفسیكون طبیعیًا عندك بأن تختار من سیقدم العنایة لك من خارج 

تھیئة الطعام، والتدخالت  عیش حیاة نظیفة،لعب دور المساعد لك في  موالمدرسون الخصوصیون في المدراس بإمكانھ
المضمار وذلك الطبیة التي تطال صحتك. إن وكاالت العنایة في المنازل تقدم لك خدماتھا بموجب تراخیص تحملھا في ھذا 

عن أي نوع م. یرجى منك أن تسأل فریق طب األعصاب والعضالت التابع لك تلبیة حاجاتك الصحیة بشكل متطور ومتقدّ ل
 .في ھذا الخصوص للمراھقین والبالغین في البلد الذي تعیش فیھ متوفرخدمات من ال

 
ادة حول اإلستفمالیة والتفاھم أخذ مشورة قد تجد ذاتك بحاجة إلى ف، مجزأةو معقدةنتیجةً لطبیعة نظام اإلستفادة عن إعاقة أنھ 
. إن فریق طب األعصاب والعضالت التابع لك ال سیما العاملین اإلجتماعیین یساعدونك كما یساعدوا عائلتك األنظمة من

التأمین الخاص، واألنظمة الحكومیة واإلقلیمیة، واألنظمة اإلجتماعیة الوطنیة اختیار الجھة الضامنة لك أو أیًضا حول 
 الداعمة 

 
  ھناك خیارات قد ترغب في أخذھا بعین اإلعتباربالعیش مستقًال إذا كنت تفّكر 

تعیش في مسكن اخل حرم جامعي حیث تتابع دراساتك، أو دقد یتضمن العیش في بیت عائلي أو  :سكنالمكان  .
 بمعیة شخص آخر منفرد أوسكني خاص، أو في  أي مرفق یخضع لنظامتعیش في أو بمشاركة شخص آخر 

 
الخدمات –أو اإلستفادة من -مكان السكن لتسھیل الوصول إلى في قد تكون بحاجة إلجراء تعدیالت في المنزل أو  .

(یرجى استشارة الخبراء وفھم القوانین والحقوق المخول لھا، واعرف الموارد المالیة، وخیارات التكنولوجیا 
 المساعدة لك)

 
الیومیة (مقدم العنایة األولیة مقابل العائلة التي تولیك بنشاطاتك بنفسك، ولتعتني قد تكون بحاجة إلى مساعدة  .

 اھتمامھا أیًضا، وفرة مقدمي العنایة، موارد التمویل وإدارة وتدریب من سیقوم باإلعتناء بك)
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 الــنـــقـــل
لى استقاللیتك وسیادتك وعلى فرص الوظائف والتعلیم وأیًضا على انخراطك في النشاطات والحیاة قد تؤثر قضایا النقل ع

 اإلجتماعیة. یناقش اخصائي األعصاب والعضالت خیاراتك بشأن وسائل نقل آمنة وسلیمة بما فیھا: 
 

 قیادة السیارات واآللیات المعدّلة في استقاللیة  .

 أیًضاتعدیالت تشمل سیارات أفراد األسرة  .

 وسائل النقل العام .
 

 العالقات الشخصیة 
 نوعیة حیاة جیدةكریم و عیشاإلتصاالت اإلجتماعیة ناجعة لضمانة الحفاظ على صحة جیدة وعلى  -

 
المزید من بذل وأحیانًا، إن فرص اإلرتباطات الشخصیة أو اإلجتماعیة تحدث بأقل من مستواھا الطبیعي وتتطلب  -

خصصة بشؤون المراھقین تالمحافظة علیھا وقد توجد مجموعات اجتماعیة مو تأسیس تلك العالقةلالجھود 
. إن العامل التي تدافع عنكوبإمكانك اإلتصال بھم عبر المنظمات الكبرى  دوشانوالبالغین المصابین بمرض 

 تھمك.من المجموعات اإلجتماعیة التي قد   قائمةب یمدكاإلجتماعي 
 

عند لحیاة الجنسیة تحتل المرتبة األولى وھي ذات أفضلیة كبیرة واإلعتناء باالمواعید الغرامیة مع الشریك  -
 ةالعالقات وضرب المواعید وفتح مواضیع لعالقتأسیس . حاول أن تبدأ الحدیث عن  دوشانلمصابین بمرض ا

لى اھبة إلى شخصك أو اي فرد من أفراد العائلة. فقد یكون ھؤالء ع سمع من ھم أقرب الناوذلك جنسیة والزواج 
والمشاركة في المناسبات  ھاعالقات وتطویرتلك الاإلستعداد لتخطي الحواجز المسببة للمشاكل التي تشوب 

 أیًضافریق طب األعصاب والعضالت قد یكون مساعدًا ھو  منإلى شخص آخر إن التحدث اإلجتماعیة كافة. 
 

التحدث إلى أحد المقربین لك علیك المتعلقة بالعنایة األولیة واإلختصاصیة التي تقوم بھا خالل الزیارات العیادیة  -
واقامة عالقة جنسیة  العادة السریة مثًال حول من فریق أخصائیي في طب األعصاب والعضالت الذي ترتاح لھ 

الحصول أنت وشریكك على إرشادات ، كذلك وما سوى ذلك من أمور خصوصیة مع الشریك، وتبني األوالد،
 قد تكون مساعدة ھي أیًضا منھ مشورات بشأن الزواج والعالقات الشخصیة و
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 لمصابین بمرض دوشانأو البالغین اإعتبارات  تخص المراھقین  315صورة 
 

 خالصة:
تذكر دوًما أن ھناك من یدافع  .دوشانمرض تعاني من نأمل بأن ینال ھذا الدلیل إعجابك ال تنسى بأن تبقیھ معك في ھذه الحیاة وأنت 

ة والعائالت، واألصدقاء الذین على كامل اإلستعداد والفرق الطبی ،عنك: مراكز طب األعصاب والعضالت واألختصاصیین العاملین فیھ
للوقوف إلى جانبك والحضور لمساعدتك واعطاء الدعم الالزم لك في كل خطوة تقوم بھا. الوصول إلى مبتغاك لیس باألمر السھل ال 

  . تذكر أنت لست وحیداً في رحلة حیاتك.، ولكن علیك أوال أن تخطوبل ھو األصعب
 
www.mda.org 
www.parentprojectmd.org 

nmd.eu-www.treat 
/https://worldduchenne.org تقدمة الجمعیة المتحدة التي ترعى مشاریع التدابیر العالجیة  لضمور العضالت في ھذا الكتیب الصورUPPMD الصور من جعبة "ریك . 

  غیودوتي"، 
 "بوزیتیف اكسبوجر" (العرض اإلیجابي)

 اإلسكان: 
تسكن فیھ (بیت  إبحث عن مكان .

 العائلة مقابل أي مكان آخر)
حیث تقطن البیت في تعدیل إجراء  .

 لیالئم سھولة التنقل وتأمین  الحمایة
 لك استخدم التكنولوجیا المساعدة .

 العالقات مع اآلخرین
ر مھاراتك لإلتصال  . طّوِ

باآلخرین من أجل إدارة شؤونك 
الخاصة (مثالً الزیارات 

  اإلجتماعیة والمواعید ) 
إسعى من أجل تحقیق سیادة  .

 واستقاللیة لحیاتك 

 النقل
قیادة السیارات في قّوِ استقاللیتك  .

 میكانیكیاواآللیات المعدّلة 
سیارات أفراد قد تطال تعدیالت ال .

 األسرة أیًضا
 وسائل النقل العامإعتبارات بشأن  .
 

 النشاطات الحیاتیة الیومیة
حاول إیجاد التمویل الالزم لتأمین  .

 العنایة والرعایة  لذاتك
ویؤمن تعلم كیف توظف وتدرب من  .

 الصحیةوالرعایة لك العنایة 
حاول أن تُِریح من یعتني بك من أفراد  .

 األسرة
 لكإعتبار تعیین ولي أمر أو وصي  .

 التربیة والتعلیم و العمل
 إختر مبكًرا مستقبلك المھني .
إعتبر المشاركة في صفوف تعقد  .

 عن بعد (أونالین) على اإلنترنت 
مقابل الحضور شخصیًا إلى حرم 

 المدرسة أو الجامعة
برامج اإلتصال تعرف على  .

رسة دبحرم الجامعة أو الم
 بإعاقةلللمصابین 

 االعنایة الصحیّة
التحول من العنایة المتعلقة بطب  .

األطفال إلى العنایة المتعلقة بطب 
 غین والمراھقینالالب

غیّر مصدر الخدمات والتفاعل  .
من أفراد األسرة إلى مقدمي 

 الدعم من خارج األسرة 
مناقشة موضوع تغیر الحیاة  .

المنوط بتقدم العمر إلى المنافع 
 والمستحقات التي أنت مخول لھا

مسالة صیاغة حاول أن تدرس  .
لمن ترید أن  ووضع تفویض

والرعایة یمثلك ویؤمن لك العنایة 
 الصحیة 

بــالــغ 
مصاب 
 بدوشان

http://www.mda.org/
http://www.parentprojectmd.org/
http://www.treat-nmd.eu/
https://worldduchenne.org/
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 عدم القدرة على المشي في مرحلة م -5 مرحلة عدم القدرة على المشي -4 متأخرةالمشي في مرحلة -3 المشي في مرحلة مبكرة-2 : التشخیص1 

صبي
العالج الع

- 
ضلي

الع
 

 والمشورة الوراثیة. ض والعائلة الدعم الكامل والتعلیمالمتوفرة، ویوفر للمرییقود ھذا العالج الخدمات الطبیة العیادیة المتعددة اإلختصاصات؛ ویقدم استشارات حول المعالجات الجدیدة 
 أشر على األقل لتحدید مرحلة المرض.  6یقیم حالة وظائف أعضاء الجسد والقوة ومدى الحركة كل  یضمن انجاز كامل جدول اللقاحات للمناعة 

یناقش استخدام الستیرویدات القشریة السكریة 
glucocorticosteroids 

 ویستخدمھ عالجیًا  glucocorticosteroidsیعتمد الستیرویدات القشریة السكریة 

 في قرار الرعایة في نھابة المساعدة     إلى طبیب القلب یحیل اإلناث حامالت المرض
 الحیاة

إعادة التأھیل
 

 أشھر على األقل. 6القیاسي كل یجري تقییًما شامالً ومتعدد اإلختصاصات بما في ذلك التقییم 

 نفراد.النطق واللغة وذلك باإلستناد إلى تقییمات المریض وتخصیصھ على اال كما یستعین بأخصائیي  ،وم بمعالجة مباشرة على ید معالج فیزیائي ومعالج وظیفيیق
والعاھات وفرط اإلجھاد والسقوط ویشجع الحفاظ على الطاقة واعتماد  االنكماشیساعد على تحاشي 

 Ankle –foot ادوات عالجیة تقویمیة لمفصل الكاحل والقدم التمارین المناسبة أو األنشطة الناجعة و
orthoses – AFOs،،ھذا فضالً عن  الدعم التربوي التعلیمي. أجھزة 

توفیر اآلالت التي تساعد على الحركة، والجلوس ومسندات األذرع كما وتقنیات مساعدة متابعة كافة اإلجراءات السابقة تطبیقًیا و
أخرى؛ المساعدة في تحاشي األوجاع واآلالم والكسور وتدبیرھا عالجیًا، المطالبة بتحصیل الدعم المالي، وحریة الولوج 

 والمشاراكة والتكیف الشخصي مع مرحلة البلوغ والكبر.

صحة
ادارة 

 
 

الغدد
 

صماء
ال

   أشھر. 6أخذ قیاس الطول وقوفًا كل  
 أشھر. 6تقییم حالة النمو كل 

 سنوات.  9ابتداًء من سن الـ  البلوغ  تقییم مؤشرات 
 glucocorticosteroidsذا كان في طور المعالجة بالـ الستیرویدات القشریة السكریة ا   stress doseو الجرعات ستیرودز حول ، وول المرضتوفیر التعلیم للعائلة للتوعیة ح 

 

صحة 
ادارة 

 
ضمي

الجھاز الھ
 

 االنتقال عبر العمر. لوزن ال سیما خالل مراحل الزائد أو انعدام اأشھر، تأسیس إستراتیجیة مكافحة البدانة أو السُّمنة الزائدة، مراقبة عن كثب الوزن  6رسمي مسجل كل Dietitian إختصاصي تغذیة  یتضمن تقییًما عیادیًا على ید 
 الكالسیوم. یدروكسي فیتامین "د" وھ -25لمصل الدم توفیر تقییما سنویا 

 أشھر.  6كل  gastroparesis، وداء خزل أو شلل المعدة gastro-oesophageal معاینة وتقییم سوء البلع واإلمساك وداء اإلرتداد أو اإلرتجاع المعوي المریئي 
 .دوریةكجزء من العنایة ال#gastrostomy tubeبدء النقاش السنوي حول وصل الطعام إلى المعدة بإنبوب   

صحة الجھاز  
ادارة 

 
التنفسي

 

 إضافة إلى اتباع درس  النوم  spirometryالتدریب على استخدام مقیاس التنفس  
 ھذا إذا لزم األمر (كما التعاطي مع مشاكل ذات خطر ضعیف).

 اشھر مرة على األقل. 6كل  يالتنفس تقییم الجھاز

 ومنع اإلصابة باألنفلونزا.  Pneumococcalضمانة تجدید المناعة: تلقیح سنویًا ضد المكوّرات الرئویة 
 الشروع في استخدام  ماكینة ضخ الھواء في    

 . LVR(Lung Volume Recruitment)17الرئتین 
 خدام التھویة اللیلیة ومساعد السعالبدء است   
صح  یةالنھار استخدام التھویة    

ادارة 
 

القلب
 

استشارة طیب القلب؛  تقییم الحالة من خالل إجراء (تخطیط 
وصورة الرنین  Electrocardiogram كھربائیة القلب

تخطیط صدى القلب  † MRI المغناطیسي 
Echocardiogram( 

تقییم حالة القلب سنویًا والشروع في 
تناول "أنجیوتنسین المحول لألنزیم" 

)ACE(  راسابتور  2و"أنجیوتنسین
) وھي عقاقیر توسع ARBبلوكرز" (

 .18الشرایین وتخفض ضغط الدم

 انتظامیة اإلیقاع مراقبةور أموًرا غیر عادیة مع تقییم حالة القلب أقلّھ مرة في السنة وأكثر إذا ظھرت أعراض أو بیّنت الص
 .ناك قصور في القلب وتدھور في وظائفھاللجوؤ إلى تدخالت قیاسیة لمعالجة القلب في حال تبین ھ

صحة 
العظام 
 

ومرة كل   glucocorticosteroidsسنوات للمرضى الذین یتناولون الستیرویدات القشریة السكریة  2-1أخذ صورة أشعة جانبیة للعامود الفقري (النخاع الشوكي)، مرة كل  
 glucocorticosteroidsسنوات للمرضى الذین ال یتناولون الستیرویدات القشریة السكریة  2-3
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أو أعلى أو، عند أول كسر یصیب  1درجة  19Genant G1مراجعة خبیر في صحة العظام في وقت مبكر بعد التعرض لكسر في العظم (كسر في العامود الفقري من نوع   
 عظمة طویلة). 

جراحة 
ال

عظام
 

 أشھر على األقل. 6مرة كل  تقییم مدى الحركة
 أشھر.  6:  مرة كل مراقبة الجنف  مراقبة الجنف :  مرة كل سنة.  

اللجوؤ إلى جراحة في العظم إذا لزم األمر (إنما نادًرا ما قد 
 تلجأ لذلك).

اإلحالة إلى جراحة في القدم ووتر أو ًطنُب كعب القدم لتحسین الخطى أوالمشیة أو 
 الوقفة وذلك فقط في حاالت أو وضعیات محددة.

یفتح الباب لمراعاة اإلندماج في مراعاة تحسین وضعیة القدم على الكرسي المتحرك 
 العامود الفقري لجھة الخلف لوضعیات محددة.

صحة 
ادارة ال

 
النفسیة 

 
واالجتماعیة

 لدى كل من المریض من جھة والعائلة من جھة أخرى، وذلك عند كل زیارة عیادیة یقومون بھا ھؤالء وتوفیر الدعم المتواصل لھم. تقییم الصحة النفسیة 
 نفساني وتدخالت للتعلیم مع مراعاة التأثیرات العاطفیة والمشاكل المسلكیة.-عصبيتقییم 

 : التركیز على تقدیم برامج تربویة المخصصة لألفراد) ؛ تقییم الحاجة للدعم التقني والمھني للبالغین.504تقییم الحاجات التربویة والتعلیمیة والموارد المتاحة (المخطط  
 اإلستقاللیة العمریة المناسبة واإلنماء اإلجتماعي.تشجیع  

مرحلة 
االنتقال 
 

اة في حول المستقبل والحیفي مناقشات ایجابیة  ةالمشارك
 .مرحلة البلوغ

لغین والتوقعات حال الرعایة البدیلة للبا
المستقبلیة  لعیشھم حیاتھم كبالغین. تقییم 
 ایًضا استعدادھم للتكیف مع ھذا االنتقال

 12(یعطى ھذا البرنامج لذوي األعمار 
 سنة).

(یحضر ھذا البرنامج  عام والتربیة والتوظیف والحیاة كبالغینلتحصین العنایة بالصحة بشكل  الشروع في وضع مخطط انتقالیي
ة لطلب سنة)؛ مراقبة ذلك عن كثب أقلھ سنویًا؛ وضع اسم المنسق أو العامل اإلجتماعي على الالئح 14 -13لذوي األعمار 

 التوجیھ والمراقبة منھم.
 عمریًا واستباق توفیر التوجیھ لھم حول التغیرات التي ستطرأ على صحتھم. توفیر الدعم لمن ھم في طور االنتقال

      

 .دوشان: التدابیر العالجیة األخصائیة الفرعیة المتخذة التي یؤمل تطبیقھا في كل مرحلة من مراحل مرض 1جدول 
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 حاشیة :
 

، والمساعي ومعالجتھ دوشانضمور العضالت المسمى مرض لزمة المن اسسھا أخذ التدابیر ال، یلخص نتائج مستحدثة 2018الصادر في العام  دوشانالخاص بمرض إن دلیل العائالت 
ن الداء في الوالیات المتحدة األمیركیة بالتعاون المبذولة في ھذا المضمار فضالً عن الخطوط التوجیھیة المستحدثة والمزودة بآخر النتائج، مؤیدة ومدعومة من مراكز المراقبة والوقایة م

. تم اصدار ونشر المستندات في مكاتب مركز األعصاب "النست نیورولوجي TREAT-NMDدي  والتنسیق مع جمعیات الدفاع عن حقوق المریض وبتأیید أیضاً من شبكة تریت ان ام
Lancet Neurology وھي متوفرة للعموم على مواقع الشبكة العنكبوتیة (االنترنت) على الصفحات الرئیسیة التالیة للشركات المدرجة أدناه 

PPMD, MDA, UPPMD, TREAT-NMD, and CDC . 
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