
CPA قئاقح ةفيحص

ضمور العضالت

ما هو الضمور العضيل?
الضمور العضيل هو اسم ملجموعة من األمراض 

الوراثية التي تسبب ضعف العضالت. بالنسبة لبعض 

الناس، يظهر يف وقت مبكر من الحياة ويسبب مشاكل 

خطرية. لكن بالنسبة لآلخرين، يظهر الحقاً وال يسبب 

إعاقة خطرية. 

أنواع الضمور العضيل
هناك العديد من أنواع الضمور العضيل - وأكرثها 

شيوعاً هي الضمور العضيل الدوشيني، وضمور بيكر 
العضيل، وضمور التوتر العضيل.

األسباب
يحدث الضمور العضيل بسبب مشكلة يف الجني. 

وتسبب املشاكل الجينية املختلفة أنواعاً مختلفة من 
الضمور العضيل. يف بعض األحيان، يتم توريث مشكلة 

الجني من قبل أحد الوالدين، وأحياناً تحدث هذه 
املشكلة دون سبب واضح. 

األعراض

ضعف العضالت هو العارض الرئييس. سيبدو عىل األطفال املصابني 
بالضمور العضيل الضعف والرتنح أو سيجدون صعوبة يف الزحف أو امليش. 

عادة ما يُالَحظ  عىل األطفال األكرب سناً واملراهقني والبالغني املصابني 
بالضمور العضيل  الشعور بالتعب والضعف كعالمة أوىل. ويف وقت الحق 

قد يؤثر ذلك عىل أجزاء كثرية من الجسم. 

التشخيص
ميكن للطبيب العام )GP( أن يقدم املساعدة، وسوف يحيل األطفال 

املشكوك  يف إصابتهم إىل أخصايئ. وسيقوم بإجراء كشف وترتيب بعض 
الفحوصات،  التي قد تشمل:

•  فحوصات جينية - يجب إجراؤها مع طبيب أو مستشار يف علم الوراثة، 
وليس عرب اإلنرتنت 

•  فحوصات عىل العضالت واألعصاب

•  تحاليل الدم

•  فحوصات عىل القلب والرئتني

•  خزعة عضلية )أخذ جزء صغري من العضلة وفحصها تحت املجهر(.

الذين لديهم  الرضع واألطفال واملراهقني والبالغني  نساعد   CPA نحن يف
أكرث راحة واستقاللية  أن يعيشوا حياة  إعاقات عصبية وجسدية عىل 

العالج لدينا مع األفراد والعائالت بعدة طرق.  ممكنة. تعمل فرق 
معنا ملعرفة كيف ميكننا دعمك وتحسني منو طفلك. تواصل 



التعايش مع الضمور العضيل
ا جداً  معرفة أن الطفل مصاب بالضمور العضيل  قد يكون أمرًا محزنً

لعائلة الطفل.  وقد  يكون من املفيد التحدث مع طبيب ملعرفة املزيد 
عن ضمور العضالت وحول الدعم املتاح من منظامت مثل منظمة 

ضمور العضالت )Muscular Dystrophy Foundation( ومنظمة ضمور 
العضالت أسرتاليا )Muscular Dystrophy Australia(. ومبرور الوقت، قد 

تحتاج العائالت إىل املساعدة  للحصول عىل:

•   الدعم النفيس والعاطفي - تحدث إىل أخصايئ نفساين أو مستشار نفساين 
أو أخصايئ يف  الخدمة االجتامعية

•   املواءمة املنزلية - مثل  السياج واملنحدرات والرافعات للمساعدة يف 
األحامل لتقليل مخاطر اإلصابة

•   املعدات والتكنولوجيا املساِعدة - مثل دعامات الساق، والعصا، وإطار 
للميش، وكريس متحرك، ووسائل التواصل املساعدة وأجهزة دعم التنفس

•   التامرين - تحّدث إىل أخصايئ عالج طبيعي أو اخصايئ فيزيولوجيا 
التامرين حول التوصيات

•   تغيريات يف النظام الغذايئ ومنط الحياة

•   الرعاية الشخصية والتمريضية - للمساعدة يف ارتداء املالبس واالستحامم 
والطبخ والتغذية

املداواة والعالج
هناك الكثري من األمور التي ميكن القيام به للمساعدة يف إدارة األعراض 

وتحسني نوعية الحياة وتقليل اإلعاقة إىل الحد األدىن. غالباً ما يُنصح 
األطفال املصابون بالضمور العضيل باالنضامم إىل برنامج التدخل العالجي 

املبكر.

من الناحية املثالية، ينبغي رعاية األشخاص املصابني بالضمور العضيل من 
قبل فريق متعدد التخصصات. يجب أن يقودها طبيب عام )GP(، وقد 

تشمل:

•   أخصائيون مثل طبيب أعصاب وطبيب قلب وطبيب تنفيس وجرّاح 
عظام وطبيب نفساين

•   أخصايئ عالج طبيعي 

•   معالج مهني 

•   أخصايئ نفساين أو مستشار مسجل أو أخصايئ يف  الخدمة االجتامعية

•   أخصايئ يف عالج النطق 

•   أخصايئ تغذية.

لدعمك خالل جميع  متاحون  املرتجمون 
مجانيون  الشفهيون  املرتجمون  مواعيدك. 
تضمينهم يف خطة  الحكومة وميكن  من 
اإلعاقة للتأمني ضد  الوطني   الربنامج 
(National Disability Insurance 
.(NDIS) (Scheme

ابق عىل تواصل معنا:

اتصل بنا عىل الرقم 378 888 1300  

ask@cerebralpalsy.org.au راسلنا الكرتونيا عىل  

cerebralpalsy.org.au قم بزيارة موقع االنرتنت  


