
نقص التوتر العضلي1، 7
 •  عادة ما يوصف الطفل المصاب بنقص التوتر العضلي بأنه "مرن"8 بسبب 

ضعف في الذراعين والساقين1، 7

•  الضعف المتماثل األقرب من الناحية الدانية عن القاصية3 بمعنى أن الطفل سيجد 
صعوبة في رفع ذراعيه وساقيه، لكنه يحتفظ باستخدام اليدين واألصابع8

•  قد تبدو ساقا الطفل أضعف من ذراعيه3
•  في الحاالت الشديدة، قد يتخذ الطفل وضًعا يشبه الضفدع عند االستلقاء1، 9

فقد االستجابة للمحفزات2
•  تعد ردود الفعل الوترية الغائبة أو المخفضة من سمات ضمور العضالت 

الشوكي1، 2 وجزًءا مهًما من فحص الطفل في حاالت نقص التوتر العضلي9

 •  يمكن تقييم ردود الفعل الوترية العميقة من خالل المالحظة الدقيقة الستجابة 
الطفل للضربات السريعة للوتر بمطرقة متخصصة10

تأُخر الرأس11
•  إذا بدا أن الطفل غير قادر على رفع رأسه أو كان لديه ضعف في التحكم في 

الرأس،1، 3، 8 يمكن استخدام اختبار السحب للجلوس لتأكيد تأُخر الرأس12

 •  من المرجح أن يتخلف رأس الطفل الذي ال ينمو بشكل طبيعي عن جذعه من 
حيث النمو، مع إطالة رقبته تماًما1، 11–13

•  قد ال يستطيعون رفع رأسهم فوق مستوى ظهرهم عندما يستلقون أفقًيا ناظرين 
لألسفل9

عالمات ضمور العضالت الشوكي: العمر 0–6 شهور
 تظهر العالمات المبكرة للغاية على ضمور العضالت الشوكي عادة حتى سن 6 شهور،1، 2 غالًبا عند بلوغ سن 3 أشهر؛2، 7 
وعلى الرغم من أن األطفال قد يكونون مصابين بأعراض، فإنهم قد يظلون يقظين ومنتبهين، وال تتأثر قدرتهم اإلدراكية1

يمثل مرض ضمور العضالت الشوكي سباًقا ضد الزمن، 
إذ يحتل التشخيص السريع أهمية كبيرة فيه؛ ألن الضرر 

الذي يحدث قبل العالج ال يمكن إصالحه4، 5 ابحث عن 
العالمات التالي ذكرها خالل الفحوص الروتينية أو إذا 

ساور القلق أحد اآلباء أو مقدمي الرعاية3، 6

ابحث عن العالمات المبكرة 
لمرض ضمور العضالت 

3–1)SMA( الشوكي

صعوبة في التنفس7، 8
•  ضعف العضالت بين الضلوع مع ارتخاء الحجاب الحاجز قد يعطي الطفل صدًرا 

على شكل جرس، ونمًطا متبايًنا في التنفس، وفي بعض األحيان ُيشار إلى ذلك 
باسم "التنفس البطني"1

صعوبة في البلع1، 3
•  من شأن صعوبة في شفط حليب الرضاعة، أو التغذية، أو التعامل مع اإلفرازات 

الفموية )اللعاب( أن تشير إلى صعوبة في قدرة اللسان على البلع وهو عرض 

شائع في ضمور العضالت الشوكي1، 3، 11

•  في الحاالت األكثر تقدًما، قد يكون هناك تاريخ من االختناق، أو االرتشاف 
التنفسي المتكرر، أو بطء النمو أو انخفاضه1، 8، 11

تحزم اللسان1–3
•  عادة ما يصاب الطفل المصاب بضمور العضالت الشوكي من تحزم في اللسان، 

أو وخز في اللسان إلى جانب الضمور1–3

ضعف البكاء والسعال3
•  قد يعاني الطفل المصاب بضمور العضالت الشوكي من ضعف البكاء3، 8

•  قد يسبب ضعف العضالت التنفسية أيًضا صعوبات شديدة متزامنة مع سعال8

 تفضل بإحالة الطفل على الفور إلى اختصاصي 
أعصاب األطفال إذا رصدت عالمات المرض عليه4، 14
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نقص التوتر العضلي1
•  ُيعد انخفاض توتر العضالت وقوتها عند الفحص، وربما مع وجود تاريخ من ضعف 
العضالت في األشهر القليلة األولى من الحياة عالمة رئيسية على ضمور العضالت 

الشوكي2

•  قد يوجد بعض الضعف في الذراعين والساقين1
•  قد يواجه الطفل صعوبة في الوصول إلى األشياء واإلمساك بها16

 •  الطفل غير قادر على الوقوف بسبب ضعف واضح في الساق، ومن غير المحتمل 
أن يمشي بشكل مستقل دون مساعدة1، 3

فقد االستجابة للمحفزات2
•  تعد ردود الفعل الوترية الغائبة أو المخفضة من سمات ضمور العضالت الشوكي2 

وجزًءا مهًما من فحص الطفل في حاالت نقص التوتر العضلي9

•  يمكن تقييم ردود الفعل الوترية العميقة من خالل المالحظة الدقيقة الستجابة الطفل 
للضربات السريعة للوتر بمطرقة متخصصة10

رعشة طفيفة3
 •  عندما يمد الطفل أصابعه أو يحاول اإلمساك بأي شيء بيديه، يمكنك مالحظة 

رعشة خفيفة3، 17

•  قد يكون نفضان عضالت الكتف من العالمات القائمة أيًضا17

الجنف المترقي وتيبسات المفاصل1–3، 18 
•  قد يعاني الطفل من قصور أكثر حدة في الحركة في األطراف السفلية مقارنة 

بالعلوية19

 ،C يمكن أيًضا مالحظة الجنف المترقي، على األرجح تقفعات على شكل حرف  •
خاصة في الركبة والكاحل، وإعوجاج الحوض1–3، 18، 19

األعراض التنفسية2
•  قد ينشأ المرض الرئوي التقييدي من ضعف مترٍق في العضالت بين الضلوع،2 

خاصة إذا كان الطفل مصاًبا أيًضا بجنف1 

•  تتضمن عالمات اإلصابة بمرض تقييدي في الرئة انخفاض السعة الكلية للرئة 
وانخفاض السعة الحيوية القسرية، مع الحفاظ على حجم الزفير20

تأُخر/فقدان التطور الحركي2، 3
•  بالرغم من أن الطفل قد يكون قد حقق معالم تطور حركي مبكرة1–3 فمن األرجح 

أن يكون الطفل قد تأخر في تحقيق هذه المعالم.2

•  لكن في نهاية المطاف يعانون من تدهور تدريجي في الوظائف الحركية، وسيفقد 
الطفل بعض معالم التطور الحركي، مثل الجلوس دون مساعدة أو السير دون دعم2

عالمات ضمور العضالت الشوكي: العمر 6–18 شهًرا
 تظهر العالمات المبكرة للغاية على ضمور العضالت الشوكي عادة حتى سن 18 شهًرا،1 غالًبا عند بلوغ سن 10 أشهر؛7 

وعلى الرغم من أن األطفال قد يكونون مصابين بأعراض، فإنهم قد يظلون يقظين مع تطور تخاطبي طبيعي15

ابحث عن العالمات المبكرة لمرض 
3–1)SMA( ضمور العضالت الشوكي

بصفتك اختصاصيَّ رعاية صحية، فأنت في موضع مميز لرصد ما إذا كان الطفل ينمو بالشكل 
الطبيعي المتوقع أو ال.6 ابحث عن األعراض التالية في الفحص الروتيني، أو إذا ساور القلق 

الوالدين أو مقدمي الرعاية3، 6 
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