
ماذا تتوقع أن تجد في مرض ضمور العضالت الشوكيالفحص السريري
 نقص التوتر العضلي6، 7، 9التوتر العضلي4

العمر 0–6 شهورالقوة4

ضعف متماثل أقرب من الناحية الدانية عن القاصية، في   
األطراف )يالحظ بدرجة أكبر في الساقين( والجذع6–8

يحدث ضعف عضالت الوجه في المراحل التالية   
المتأخرة من المرض6، 7

العمر 6–18 شهًرا

انخفاض توتر العضالت وقوتها في الساقين والذراعين، وربما مع وجود   
تاريخ من ضعف العضالت في األشهر القليلة األولى من الحياة6، 7

العمر 0–6 شهورنتائج أخرى متعلقة بالحركة6–8

تحزم اللسان وضموره6–8   

تأُخر الرأس، وعدم قدرة الطفل على رفع رأسه أو لديه   
تحكم ضعيف برأسه6، 8، 12، 13 

تنشأ صعوبة التنفس من ضعف العضالت بين الضلوع   
مما يؤدي إلى نمط تنفس متناقض6، 7، 9، 13 

قد يؤدي ضعف العضالت التنفسية إلى سعال ضعيف8، 13  

العمر 6–18 شهًرا
ارتعاشات خفيفة في األصابع أو اليدين8، 11   

يؤدي الضعف المترقي في العضالت بين الضلوع إلى مرض رئوي تقييدي6، 7  

فقد االستجابة للمحفزات، غياب ردود الفعل الوترية العميقة أو انخفاضها6، 7ردود الفعل الوترية العميقة3

ضعف البكاء8جودة البكاء3

ال توجد6–8اعتالالت الجلد3

ال توجد6–8اعتالالت األعضاء الداخلية3، 4

يظهر في مراحل متأخرة في مرضى النوع الثاني )6–18 شهًرا(6، 8، 9الجنف وتيبس المفاصل6، 8

ال توجد نتائج، وراثة جسدية متنحية7الفحص البدني للوالدين3

ماذا تتوقع أن تجد في مرض ضمور العضالت الشوكيالتاريخ المرضي
ال يوجد ترابط6–8تاريخ الوالدة وحديثو الوالدة3

ال يوجد ترابط6–8التاريخ العائلي3

تاريخ الصعوبات في الرضاعة والبلع6، 8تاريخ التغذية/الرضاعة3

تاريخ من تأُخر معالم التطور الحركي أو فقدانه6–8المخطط الزمني لتحقيق معالم التطور الحركي3، 4

عمر بداية األعراض4
النوع 1: 0–6 شهور6، 7، 9  

النوع 2: 6–18 شهًرا6، 9  

ال يوجد ترابط، وتطور طبيعي لوظائف اإلدراك واللغة6، 10التطور االجتماعي واللغوي3

 الدمج بين اهتمامات مقدمي الرعاية، والفحص السريري الخاص بك و التاريخ الطبي, 
يساعدون في الحصول على التشخيص التفريقي3–5

التشخيص التفريقي لضمور 
)SMA( العضالت الشوكي

توجد أعراض معينة لضمور العضالت الشوكي يسهل التعرف عليها، ولكن 
قد تتداخل أعراض ضمور العضالت الشوكي مع غيره من األمراض العصبية 

2 ،1)NMDs( العضلية التي تصيب الرضع
من شأن هذا التشابه في األعراض السريرية، وندرة األمراض العصبية العضلية في الرضع 

والمجموعة الواسعة من التشخيصات التفريقية أن تجعل التشخيص السريع والمباشر صعًبا3، 4



تفضل بإحالة الطفل على الفور إلى اختصاصي أعصاب 
األطفال إذا رصدت عالمات المرض عليه14، 15

العمر 0–6 شهور

 أعراض تبعد الشك عن مرض ضمور األعراض المتشابهة مع ضمور العضالت الشوكياالضطراب
العضالت الشوكي

 ضمور العضالت الشوكي الطفولي
X تقفعات خلقية متعددة وكسور داخل الرحمنقص التوتر العضلي، ضعف، فقد االستجابة للمحفزاتالمرتبط بالصبغي

يندر وجود ضعف في الجهد التنفسي نقص التوتر العضلي وصعوبات في البلعمتالزمة برادر-فيلي

ضعف ملحوظ في الوجهنقص التوتر العضلي، ضعف العضالتالحثل العضلي الوتري النوع 1

 الجهاز العصبي المركزي، إصابة العين نقص التوتر العضلي، ضعف العضالتالحثل العضلي الخلقي
وزيادة محتملة في التوتر العضلي 

تضخم الكبد والطحال والجهاز العصبي المركزينقص التوتر العضلياضطراب طيف زلويغر

شلل العين وتدلي الجفون والفشل التنفسي العرضنقص التوتر العضليمتالزمات الوهن العضلي الخلقي

تضخم القلبنقص التوتر العضليمرض بومبي

 العمر < 6 شهور

ظهور أعراض تحت الحادة وتأثر الوظائف الحسيةضعف العضالتمتالزمة غيالن باريه

 تركيز الكرياتين كيناز في مصل الدم ضعف العضالت وانتكاس حركيالحثل العضلي الدوشيني 
<10–20 ضعف الطبيعي

مرض الخاليا العصبية الحركية السفلية نقص هكسوسامينيديز أ 
 تقدم بطيء، خلل التوتر العضلي المترقي، 

 تنكس نخاعي مخيخي، تأثر قدرة 
اإلدراك وتأثر النفسية

مقتصر على األعصاب القحفية السفلية، تحدث الوفاة ضعف بصيليمتالزمة فازيو-لوند
خالل 1–5 أعوام 

في الغالب قد يصاب العنق واللسانضعف العضالت ضمور عضلي أحادي الطرف 

7.Prior et al. 2019 الجدول مقتبس من

إحالتك المبكرة للمريض تعد خطوة بالغة األهمية للتشخيص الدقيق للمرض 14، 15
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