ﺍﻟﺸﻠﻞ ﺍﻟﺮﺧﻮ ﺍﳊﺎﺩ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
بدددددد لضعددددددل ضلمددددددعضضيةضأددددددأوضلكثكةيددددددجضيمددددددأٌجضيةض دددددد ضضيةضي دددددد ضٌ ددددددة ض لثكددددددلضيدددددد ض ددددددلبجض ددددددًض
ال ددددددة ة ضالكعدددددد خضال(ددددددبأًضرض )ددددددلمضيضال( ددددددلغضالض بضرضالضي ددددددغضكعٌ ددددددًضيضك( كددددددجض ددددددٌ ضبل ٌدددددد رض
يةضيم تضيضال( لغضيم تض ٌ ة(ًضالضأأوض ة يضرض ض
اااااااااا ل اااااااااا

 -1التهااااااااااوالاذورااااااااااوالسالااااااااااازسةلالالن اااااااااانلال ت ااااااااااالال ااااااااااونل س ت
)ل Barreل)Guillainل ل
يأدددددٌبضضي(دددددبلغضالأدددددأوضال )دددددةضالعدددددل ضي ددددد ضاا بدددددلوضرضٌددددد ث ضيددددد ضا ( دددددل ضك دددددليًض(دددددللًض (دددددل ض
للبدددددلض ٌ ة(دددددًضٌ دددددلث ضال )دددددليٌ ضبأددددد وضكبع ددددد ض دددددًضااي دددددلغضالكعٌ ٌدددددجضضكدددددبضةثدددددة ضيددددد ضكددددد ض
اامدددددددد ا ضيضخيمدددددددد ا ض )ددددددددليٌ ضالضيمدددددددد ا ض ل أٌة ٌدددددددد ضالضيمدددددددد ا ض ل (ة(ددددددددٌ بٌ ة ٌ ضرضٌك دددددددد ض
أب لض ًضال(لئوضال كل ًضالأة ًض.ض
 يه ضالعةاكوضالك مٌجضال(ًض((بقضا ل( لغضرض ض oالبٌ ة(ددددددددلتضرضCMVضالضEBVضالضالع كددددددددلقضالضال( ددددددددلغضال بدددددددد ضالضال ة (ددددددددل ًضالضا بأددددددددة اضض
الع بجض.
 oالث ا ٌ ضرالكٌ ةب كلضال ئةٌجضالضةضااه ضال لكبٌأةبل ( ضال لئكٌجضال ك ضي91ضرض
 oالأقلعلتض.ض
 (ددددد ٌ ٌلضرضبددددد لض(ددددد ٌبضبددددد ل ضيمدددددأًضالضص ضث) ٌدددددجضيضةضهٌدددددل ضي ددددد ضال ددددد ل ضرضٌ(أدددددة ضالمدددددعضضالعمأًضع(ىض عةبجضالكأًضيةضالأأوضال(ل ض.ض
ٌبددددددد يضالبعددددددد ضال(ددددددد ٌ يض ٌدددددددلغضالك ع (دددددددلتضالة( ٌدددددددجضالضةضٌك ددددددد ضي ض( دددددددلغضااي دددددددلغض
القعبٌجضيضضVIIضالضIIIضالضVIضالضIXضالضXضرضةضق ض( لغضالثكأجضال)ا(ٌجضضضةضالك اتض.ض
ضك اعددددددوضرض-ض ك عأددددددجض( قددددددًضاايدددددد ابضةضالأددددددأوضرضٌ ددددددة ضال( قددددددًض ٌدددددد ضض
ٌكدددددد ضالكدددددد بضبدددددد
لي اضضك( لظ اض.ض ض
ضضض-ضك عأجضال ة ةضال( ٌ ٌجضرض(((ق ض ٌ لضااي ابضةضالأأوض.ض ض
ض
ض
ضضض-ضك عأجضال( اثبضةضال(ع( ضةض(ع(ل ضة( ٌلض لىض42ضي(بةمض.ض ض
ض
ض
-ضالبعة

ل ااااااااااوة للللللللللل

ضالك(ككجضرضض ض
 عددددد ضال(دددددلئوضالددددد كل ًضالأدددددة ًضرضٌعددددد ضا (ددددد اقضصعٌ دددددًض)أدددددةيضبل (بدددددلمضا عدددددٌ ضالددددد)يضقددددد ضضٌظ ددددد ضع(دددددىضاا(دددددبةمضال دددددل ًضالضبٌ كدددددلض( دددددة ضال) ٌدددددلضالبٌمدددددللض بٌعٌدددددجضيةضك ( (دددددجضبأددددد وض
ب(ٌ ضضيض<ض05ض ٌجضرض ض
 () ددددددٌ ضااي ددددددلغضرضٌظ دددددد ضار ددددددلبجضالع(ددددددٌجضةضالع ٌددددددجضالك ٌأددددددجضلأ )ددددددليٌ ض ددددددًضالأدددددد وضال (ٌ ًض.ض

ااأ لوضالأل)ةضرضض
 أدددددد وضكعددددددة يضرضأدددددد وضكددددددبضا (بددددددلمضض)أةٌددددددجضCSFضالضأدددددد وض ددددددل وضالضأدددددد وضع(ددددددًض دددددد ضضضضأ وضع ًض ضضالضك( كجضكٌأأ ٌأ ض.ض ض
الع

ضرض
 العددددد ضالع مدددددًضرضقبدددددةوضي لٌدددددجضضكأددددد ةض دددددًضال( قدددددًضال(ددددد ٌبضالض أددددد ضالعدددددل تض(ع(دددددل ض( ةٌدددددجضكٌ ل ٌ ٌجض.ض
 الع ضال ةيًضرض-9ضال أةبةلٌ ضالك ليًضالة ٌ يضةضهةضالكبموضي ضاا بلوض.ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض-4ضض وضالب كلض.ض

ار ددددد)ا ضرضثٌددددد ضيكةكدددددلضضبدددددللع ضالك ل(دددددغضةضي مدددددوضي ددددد ضاا بدددددلوضككدددددلضي ددددد ضالبدددددلل ٌ ضالضال(ع(ددددد ضال(دددددل ض
دددددددًضي ددددددد ضكددددددد ضض15ض %ضضكددددددد ضالعدددددددل تض.ضالة ٌدددددددلتضقأٌأدددددددجضيض3ض-ضض0ض رض%ضةض( دددددددة ضبل دددددددلبجضالثكأدددددددجض
ال)ا(ٌجض.ض ض
 -4التهوالالنخوعلال تالةضلل-ض Transverse Myelitisض
ام اغضعل ضك ٌوضلأ )ليٌ ضض ًضال )لمضالأة ًضٌ( ة ض) وض(ليلتض لىضيٌل ض.ض
قددددددددد ضٌ دددددددددة ضكعددددددددد ة ضيةضك ا قدددددددددلض ل( دددددددددلغضالددددددددد كل ضةضال )دددددددددلمضالك (أددددددددد ضالعدددددددددل ضيضADEMضرضضضضضضضضضض
ضالب دددددددد يضضيضك( كددددددددجضDevicضرضةضقدددددددد ضٌ ددددددددة ضثدددددددد لاضكدددددددد ضال( ددددددددأغض
يةض ل( ددددددددلغضالقدددددددد
الأةٌعًضي ضال بل ض ض
(ددددد ٌ ٌلضرضي ددددد ضكدددددلضٌ دددددٌغضال )دددددلمضال ددددد يضةضٌعددددد ضيدددددل ةضبعددددد ضا (دددددل ض( ب(دددددًضالض ٌبددددد يضيدددددل ةض
بدددد ل ضب ددددًضيةضظ دددد يضكةا ددددقضلك ددددل ضار ددددلبجض دددد ضضٌعدددد ضالأددددأوضالدددد)يضقدددد ضٌبدددد يض )ددددةاض دددد ضٌ ددددب ض
(أدددددد ثٌلضالض للبددددددلضكددددددلض( ددددددة ضار ددددددلبجضكبع دددددد ةضك(عدددددد ةضالبدددددد ضةضلٌ(ددددددتضق عٌددددددجضلدددددد)اضقأكددددددلض ثدددددد ض
ك(دددددد(ةاضع(ددددددٌلضٌكٌدددددد ضك(دددددد (ةاضار ددددددلبجضٌ ددددددلغضعدددددد ضاالدددددد ضةضالعدددددد ا ةضضكددددددبض(دددددد كجضعدددددد ض
ا ه( ا ضضةالع ضضالعكٌقضالضةض للبلضكلض( لغضالك اتضبل اض ض
البعة ضالك(ككجضرض-ض ع ضالـض CSFضرض ٌ ض ةيًض ض
ضضضضضض-ضٌثغض ث الض( ةٌ ض ٌ ضك ل ٌ(ًضلأ )لمضضل بًضص جضمل جضيأىضال )لمضالأة ًض.ض ض
ض
الع ضرضي مًضالضةضق ضٌبٌ ضا((عكلوضال((ٌ ةئٌ اتض ض
ار دددددد)ا ضرضضٌعدددددد ضال(ع(دددددد ضال(ددددددل ض ددددددًض05ض %ضكدددددد ضالعددددددل تضالضةض ضٌعدددددد ض(ع(دددددد ض ددددددًض%95ضضضض
ةض ًض35ضض%ض.ضه لخض(ع( ضث ئًضكبضيقلبٌوض.ض ض
 -3شلللاذطفولل:ض Poliomyelitisضضضضضضضضضض ض
ٌددددد ث ضيددددد ض ٌددددد ة ضكددددد ضكثكةيدددددجضالدددددـضRNAض لددددد ض دددددجضي كدددددل ضك دددددأٌجضالضٌ (قدددددوضيددددد ض ٌدددددقضالبددددد ضض
كعظدددددد ضعددددددل تضار ددددددلبجضبدددددد ض ضي مددددددٌجضالضةضالعددددددل تضالأددددددأأٌجضقأٌأددددددجض.ضةضقدددددد ض اوضالكدددددد بض ددددددًض
كعظددددد ض ةوضالعدددددلل ضبعددددد ض(عكدددددٌ ضالأقلعدددددلتض.ضةضل ددددد ض ض الدددددتض( دددددل ضضعدددددل تض دددددًضالك دددددل قضال(دددددًض
ضٌ بدددددقض ٌ دددددلضالأقدددددلاضالضةض دددددًضعدددددل تض دددددل ةض(عدددددد ضعدددددل تضأدددددأوضبعددددد ضالأقدددددلاضي ددددد ضاا بددددددلوض
كمعبًضالك ليجض.ض
ددددددًضالأدددددد وضالأددددددأأًضٌعدددددد ضمددددددعضض ددددددًضكثكةيددددددجضيةضكثكةيددددددلتضضيمددددددأٌجضهٌ أٌددددددجضيةضقعبٌددددددجض
بأددددد وض ٌددددد ضك( دددددلظ ض( دددددلغضالك ددددد اتض دددددًض45ض%ضكددددد ضالعدددددل تضةضٌ دددددة ضالأدددددأوض )دددددةاضكدددددبض
ٌلغضالك ع (لتضالة( ٌجض ًضالعم تضالك لبجض.ض ض
ٌ دددددددة ضال(أددددددد)ٌ ض(ددددددد ٌ ٌلضكدددددددبض)أةٌدددددددجضلكبل ةٌدددددددجض دددددددًضال(دددددددلئوضضالددددددد كل ًضالأدددددددة ًضالضةٌ ددددددد ض
ال(أ)ٌ ضضبع وضالبٌ ة ضك ضالب ا ضيةضال(لئوضال كل ًض.ض ض
ضٌةثدددددد ضيدددددد ض ددددددةيًضلأكدددددد بض.ضةض ددددددًضعددددددلوضا(دددددد(ك ا ضالأددددددأوضبعدددددد ضكدددددد ة ضأدددددد ٌ ضكدددددد ض
ار لبجض للبلضكلض(ٌ ة ض ائكلض.ضض ض
 -2التهوالالالض تلاالنتونيلال ونل:ض  Acute infectious Myositisض
للبددددددلضكددددددلضٌ(أددددددةضاا بأددددددة اض يةضا (ل ددددددلتضال( ب(ددددددٌجضاا)دددددد اض.ضٌ(ظددددددله ضبدددددد ل ضيمددددددأًضضك( ددددددلظ ض
أددددد ٌ ضكدددددبضمدددددعضضقددددد ضٌ(دددددبغضيثددددد اضع ٌدددددلض)ددددد وض42ض (دددددليجض.ضٌ دددددٌغضالعمدددددوضالق ٌدددددغضي ددددد ض
كددددددد ضالبعٌددددددد ضةضقددددددد ضٌ دددددددة ضكعككدددددددلضالضالعمددددددد تضككمدددددددجضبأددددددد ةضبدددددددللث ضالضالك ع (دددددددلتضالة( ٌدددددددجض
كةثة ةض للبلضض
ال(أدددددددد)ٌ ضكددددددددبض ال(دددددددد ٌ ٌلتضبل (بددددددددلمض)كددددددددلئ ضالعمددددددددوضCPKضي دددددددد ضكدددددددد ضيأدددددددد ةضيمددددددددعلضضض
ال بٌعًض .ض ض
الع ضرضٌع ضأبللضيبةيض( ٌبض) وضي ةضيٌل ض.ض ض
ض
ض

 -5ز لالالرالالسة يلالةض ل ول ق لالالضل ل:ل ل
دددددد) هلضه ددددددلضل(ةا( هددددددلض ددددددًضبأدددددد لضب(ددددددبغضا (دددددد(عكلوضالأددددددلئبضضلأعقدددددد ضالعمددددددأٌجضا لٌةٌددددددجض ددددددًض
الككل (جضال بٌجضي ضاا بلو.ض
ٌ(ةمدددددبضالع ددددددغضالددددددة ًض ددددددًضارلٌددددددجضبأدددددد وض(ددددد عًض(عددددددتضالعمددددددأجضال ك ٌددددددجضةضال(ددددددًض( ددددددة ض
ددددددد ٌ ةضي ددددددد ضاا بدددددددلوضال ددددددد ل ضككدددددددلضٌثعدددددددوضالع دددددددغضكع مدددددددلضبأددددددد ةضل دددددددلبجضبدددددددللعق ض )اض
يي ٌددددددتض ددددددًضك ددددددل ض)ددددددل ةضيةض ل ددددددتضالكددددددل ةضالكعقة ددددددجضأدددددد ٌ ةضال()دددددد ٌ ض(دددددد يضار ددددددلبجض لددددددىض
(دددددد )يضيعدددددد ض يددددددًضالع ددددددغضالددددددة ًضالظ بددددددةبًض ااكددددددلكًضيةضالأددددددظةيضيةض أٌ كددددددلضةضقدددددد ض( ددددددة ض
اا)ٌجضأ ٌ ةضل ثجضع ة ض لبجض ائكجض ٌ ضي ة(جض.ض ض
ض

االضطرابات انتنكسية انعصبية انعضهية عند األطفال
كثكةيدددددجضكددددد ضااكددددد ابضٌعددددد ض ٌ دددددلض( اثدددددبض ددددددًضالةظٌبدددددجضال كل ٌدددددجضيةضالكعٌ ٌدددددجضبعددددد ض (ددددد ةض( ددددددة ض
بٌعٌجضةضثكٌع لضيك ابضة ا ٌجضك)(أبجضال ك ضالة ا ًضةضق ض( ٌغضرض ض
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القشاااااااااةلالااااااااان و يض-ضيضالكدددددددددل ةضال كل ٌدددددددددجضرضرضي أب دددددددددلضااكددددددددد ابضالأٌ ة ةكٌدددددددددجضةضيأدددددددددٌع لض الض
neuronalضض ةض الض(ددددددددليض(ددددددددل ضةٌ كددددددددل ضبددددددددخضض
ceroid
الأٌبة ةأددددددددٌ ضضlipofuscinosis
((ظله ضب( اثبض ةعًضةضا)( ثلتضةضيعٌل لضكبض لبجضأب ٌجضيٌ ٌجض ض
ال اااااااااون لال ضاااااااااو ض رضع دددددددددةوضالكدددددددددل ةضالبٌمدددددددددللضleukodystrophiesض يأدددددددددٌع لضع دددددددددوض ددددددددد اغضضضضضضضضض
ةضالع دددددوضالك( دددددلٌ ضال دددددبل ض.ض((ظدددددله ضب( اثدددددبضع دددددًضكدددددبض ددددد ضيةض قددددد ض دددددًضالكقةٌدددددجضالض ي يةض
يٌ ٌجض.ض
ال خ خل:ضٌ(ظله ضب( اثبضع ًضالض ضالض ثبل ضالض ي يةضيٌ ٌجضض.ض
ال دددددددةاضالقلي ٌدددددددجضريأدددددددٌع لض الضةٌأ(دددددددة ضالض الضFahrض ةض((ظدددددددله ضب ثبدددددددل ضالضع دددددددلتض ض ا ٌدددددددجض
ي) اضةضي كلتض)ل ضه كٌجض
النخوعلالشس يل:ضةضيأٌع لضضالمكة ضالعمأًضالأة ًضspinal muscular a trophy.ض
ٌ(ظله ضضب )لةةضك( قٌجضةض ٌلغضك ع (لتضة( ٌجضكبض( ة ضيقأًض بٌعًض.ض
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