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 الضمور العضلي 

ضمور العضالت هو أحد األمراض الوراثٌة التً تصٌب األعصاب التً تظهر من الحبل الشوكً ،        
العضالت الشوكً ، و ٌسبب هذا المرض ارتخاء شدٌد فً العضات مع ضمور  و تسمى الحالة بضمور

عضالت األطراف ، و ضعف فً عضالت الجسم التً تتحكم فً التنفس و البلع و غٌر ذلك و عدم القدرة 
على التحكم بها ، لذا ٌواجه المرٌض مشاكل فً التنفس و البلع و اإلخراج . و أساس هذا المرض هو خلل 

الذي ٌدعم الخالٌا األمامٌة للحبل الشوكً ، و المسؤولة عن التحّكم فً العضالت ، و عندما  فً الجٌن
تضمر و تكوت تلك الخالٌا فإن العضالت ال تصل إلٌها إشارات بالحركة ، و بالتالً تتوقف حركتها و 

لعضالت و تضمر مع مرور الوقت ، و مع نمو الجسم تظهر تأثٌرات سلبٌة أخرى ناتجة عن عدم حركة ا
 الجسم ككل ، مثل تشوهات و هشاشة العظام و غٌر ذلك .

أّما عن تشخٌص المرض فٌكون بداٌة عن طرٌق الفحص الخارجً لألعراض التً ٌشتكً منها        
المرٌض ، و من اهم تلك األعراض ارتخاء و ضعف العضالت و اهتزاز اللسان . و للتأكد من أن المرض 

األعصاب و لٌس العضالت نفسها فقط ٌقوم األطباء بعمل فحوصات أخرى للتأكد  مرتبط بالنخاع الشوكً و
، و تتمثل تلك الفحوصات فً ما ٌسمى بتخطٌط العضالت ، و فحص آخر ٌسمى بتخطٌط العصب أو 
تخطٌط األلٌاف العصبٌة ، باإلضافة إلى إجراء تحالٌل و قٌاسات أخرى لبعض اإلنزٌمات ، و قدٌماً كان 

طباء على امكانٌة أخذ عٌنة من عضالت المرٌض للفحص هو السبٌل النهائً للتأكد من اإلصابة اعتماد األ
بالمرض ، أصبح األن متاحاً أن ٌقوم األطباء بعمل تحلٌل جٌنً للكشف عما ٌرٌدون معرفته دول اللجوء 

 إلى استئصال جزء من العضلة .

ها من حٌث شدة اإلصابة ، ٌكون النوع األول هو و هناك عّدة أشكال لإلصابة بالمرض ، و ٌتم تصنٌف     
عراض بمالحظة األهل وجود ارتخاء ما ٌصٌب األطفال فً الشهور الستة األولى من عمرهم ، و تبدأ اال

فً عضالت الطفل و ضعف عام فً العضالت خاصة عضالت الرقبة و قلة الحركة . و النوع الثانً هو 
خالل الثمان عشر شهرأ األولى من عمر الطفل ، و قد ٌستطٌع ما ٌصٌب األطفال بعد سن سبع أشهر و 

 الطفل المصاب فً تلك الدرجة الجلوس بمساعدة خارجٌة و كذلك قد ال ٌواجه مشاكل فً التغذٌة .

 العضالت كتلة فً ونقص التدرٌجً بالضعف تتسم التً األمراض من مجموعة هو العضالت ضمور      

 مرحلة فً عادة تبدأ المرض هذا أعراض أن ٌشاع و، للعضلة كلٌا أو جزئٌا ضمورا إما ٌكون قد الذي و

 .لد الطفولة

 على تؤثر األنواع فبعض، المرض هذا أنواع تختلف حٌث، العضلً الضمور أنواع من العدٌد هناك و

 فً المشً على القدرة البعض ٌفقد قد حٌن فً، المصاب تنفس على تؤثر األنواع بعض و، القلب عضلة

 .المطاف نهاٌة



 

 -: العضالت ضمور أنواع

 بهذا مصابون العضالت ضمور من ٌعانون الذٌن األشخاص نصف من ٌقرب ما -: دوشن نوع -1

 ٌعانون الذٌن األطفال ثلث حوالً و، الفتٌات من أكثر الذكور دوشن نوع ٌصٌب ما وعادة، النوع

 للتغٌٌر عرضة تكون قد الجٌنات أن السبب ٌرجع و، للمرض عائلً تارٌح لدٌهم لٌس النوع هذا من

 تتراوح الذٌن األطفال لدى دوشن نوع أعراض وتظهر، ”تلقائٌة طفرة ”المفاجئ طبٌعً غٌر

 -:تشمل التً و 3-2 بٌن أعمارهم

 المتكرر السقوط
 المشً فً المٌل

 العضالت فً وتصلب ألم
 القدم أصابع على المشً

 التعلم صعوبات
 

 تبدأ و، تقدما أقل النوع هذا ٌكون عادة لكن و، دوشن نوع ما حد إلى بٌكر نوع ٌشابه -: بٌكر نوع -2

 .األربعٌن سن منتصف فً أو المراهقة سن فً المرض أعراض

 قد التً األولٌة األعراض خالل من أو معٌنة مٌزة طرٌق عن العضالت ضمور انواع بعض تعرٌف ٌتم و

 -:المثال سبٌل على، الجسم على تظهر

 فإن عادة و، العضالت إرخاء على القدرة بعدم ٌتسم و Steinert’s بمرض اٌضا ٌعرف -:العضلً النوع

 .المرض بهذا ٌتأثر ما أول الرقبة و الوجه عضالت

 من النوع هذا ٌصٌب قد و، والكتفٌن الوجه فً عادة العضالت ضعف ٌبدأ -:العضدي الكتفً الوجهً النوع

 .العمر من متأخرة مرحلة فً ٌحدث قد أو الطفلولة مرحلة فً أو المراهقة سن فً األطفال عادة الضمور

 .العامٌن سن قبل أو الوالدة عند الفتٌات و الفتٌات النوع هذا ٌصٌب -:الخلقً النوع



 -: المرض أسباب

 ضمور ٌحدث و، التلف من العضالت ألٌاف تحمً التً البروتٌنات انتاج فً الجٌنات بعض تشارك

 طرٌق عن العضلً الضمور أشكال من شكل كل ٌتسبب و، المعٌبة الجٌنات هذه من واحد عند العضالت

 .معٌنة جٌنٌة طفرة

 -: الطبيب رؤية يجب متى

 لدى أو لدٌك سواء سقوط زٌادة مثل العضالت ضعف عالمات مالحظة عند ةٌالطب المشورة طلب ٌجب

 استخدامها ٌمكن التً األسالٌب بعض هناك بل، اآلن لغاٌة العضالت لضمور شافً عالج ٌوجد وال، الطفل

  ظمىر الععالخ هى مجمىعح مه األمزاض التٍ تتسم تالععف المرض على للسٌطرة الطبٌعً كالعالج

 التذرَجٍ ووقص فٍ كتلح الععالخ و الذٌ قذ َكىن إما ظمىرا جزئُا أو كلُا للععلح, و َشاع أن أعزاض 

 األوالدهذا المزض تثذأ عادج فٍ مزحلح الطفىلح لذي 

 

و هىاك العذَذ مه أوىاع العمىر الععلٍ, حُث تختلف أوىاع هذا المزض, فثعط األوىاع تؤثز علً ععلح 

القلة, و تعط األوىاع تؤثز علً تىفس المصاب, فٍ حُه قذ َفقذ الثعط القذرج علً المشٍ فٍ وهاَح 

 .المطاف


