
الشلل الرخو احلاد عند األطفال

بدددددد لضعددددددل ضلمددددددعضضيةضأددددددأوضلكثكةيددددددجضيمددددددأٌجضيةض دددددد ضضيةضي  دددددد ضٌ ددددددة ض لثكددددددل ضيدددددد ض  ددددددلبجض ددددددًض

ال ددددددة ة ضالكعدددددد خضال)ددددددبأًضرض (ددددددلمضيضال) ددددددلغضالض بضرضالضي ددددددغضكعٌ ددددددًضيضك)  كددددددجض ددددددٌ  ضبل ٌدددددد رض

ضيةضيم تضيضال) لغضيم تض ٌ ة)ًضالضأأوض ة يضرض

لللللللللللللللللالتهااااااااااوالاذورااااااااااوالسالااااااااااازسةلالالن اااااااااانلال  ت ااااااااااالال ااااااااااونل س ت   اااااااااا ل اااااااااا   ل ااااااااااوة  -1

ل(لGuillainل Barreل(

ضيأدددددٌبضضي)دددددبلغضالأدددددأوضال (دددددةضالعدددددل ضي ددددد ضاا بدددددلوضرضٌددددد ث ضيددددد ضا ) دددددل ضك دددددليًض)دددددللًض  )دددددل 

 للبدددددل ض ٌ 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

ضيه ضالعةاكوضالك مٌجضال)ًض))بقضا ل) لغضرض -

o البٌ ة)ددددددددلتضرضCMVالضضEBVكددددددددلقضالضال) ددددددددلغضال بدددددددد ضالضال ة )ددددددددل ًضالضا  بأددددددددة  اضضالضالعض

.الع بجض

o رضض91الث ا ٌ ضرالكٌ ةب  كلضال ئةٌجضالضةضااه ضال لكبٌأةبل ) ضال لئكٌجضال ك ضي

o الأقلعلتض.ض

)ددددد ٌ ٌل ضرضبددددد لض)ددددد ٌبضبددددد ل ضيمدددددأًضالضص  ضث( ٌدددددجضيضةضهٌدددددل ضي ددددد ضال ددددد ل ضرضٌ)أدددددة ضالمدددددعضض -

 ض.ضالعمأًضع)ىض عةبجضالكأًضيةضالأأوضال)ل

ٌبددددددد يضالبعددددددد ضال)ددددددد ٌ يض ٌدددددددلغضالك ع )دددددددلتضالة) ٌدددددددجضالضةضٌك ددددددد ضي ض) دددددددلغضااي دددددددلغض

 رضةضق ض) لغضالثكأجضال(ا)ٌجضضضةضالك  اتض.ضضXالضضIXالضضVIالضضIIIالضضVIIالقعبٌجضيضض

وضرضٌ ددددددة ضال) قددددددًض ٌدددددد ضضأك عأددددددجض) قددددددًضاايدددددد ابضةضالأددددددض-ٌكدددددد ضالكدددددد بضبدددددد   ضك اعددددددوضرض

ض لي ا ضضك) لظ ا ض.ض

ض ة ةضال) ٌ ٌجضرض)))ق ض ٌ لضااي ابضةضالأأوض.ضك عأجضالض-ضضضضض

ضي)بةمض.ضض42ك عأجضال) اثبضةضال)ع) ضةض)ع)ل ضة) ٌل ض لىضض-ضضضضض

ضالبعة ضالك)ككجضرضضض-

الددددد(يضقددددد ضض عددددد ضال)دددددلئوضالددددد كل ًضالأدددددة ًضرضٌعددددد  ضا )ددددد اقضصعٌ دددددًض(أدددددةيضبل )بدددددلمضا عدددددٌ -

 ضٌظ ددددد ضع)دددددىضاا)دددددبةمضال دددددل ًضالضبٌ كدددددلض) دددددة ضال( ٌدددددلضالبٌمدددددللض بٌعٌدددددجضيةضك ) )دددددجضبأددددد وض

ض  ٌجضرضض05ب)ٌ ضضيض>ض

)( ددددددٌ ضااي ددددددلغضرضٌظ دددددد ضار ددددددلبجضالع)ددددددٌجضةضالع  ٌددددددجضالك ٌأددددددجضلأ (ددددددليٌ ض ددددددًضالأدددددد وض -

ال  )ٌ ًض.ض

الأل(ةضرضضضااأ لو

ضضل وضالضأدددددد وضع)ددددددًض دددددد ضضالضأدددددد وض ددددددضCSFأدددددد وضكعددددددة يضرضأدددددد وضكددددددبضا )بددددددلمضض(أةٌددددددجض -

ضأ وضع  ًض  ضضالضك)  كجضكٌأأ  ٌأ ض.ض

الع  ضرض

العددددد  ضالع مدددددًضرضقبدددددةوضي لٌدددددجضضكأددددد  ةض دددددًضال) قدددددًضال)ددددد ٌبضالض أددددد ضالعدددددل تض)ع)دددددل ض) ةٌدددددجض -

 كٌ ل ٌ ٌجض.ض

 ال أةبةلٌ ضالك ليًضالة ٌ يضةضهةضالكبموضي  ضاا بلوض.ضضض-9الع  ضال ةيًضرض -

   وضالب  كلض.ضضض-4ضضضضضضضضضضضضضضضضضضض



ار ددددد(ا ضرضثٌددددد ضيكةكدددددلض ضبدددددللع  ضالك ل)دددددغضةضي مدددددوضي ددددد ضاا بدددددلوضككدددددلضي ددددد ضالبدددددلل ٌ ضالضال)ع)ددددد ضال)دددددل ض

رض%ضةض) دددددددة ضبل دددددددلبجضالثكأدددددددجضض0ضض-ض3%ضضكددددددد ضالعدددددددل تض.ضالة ٌدددددددلتضقأٌأدددددددجضيضض15 دددددددًضي  ددددددد ضكددددددد ضض

ضال(ا)ٌجض.ض

 ض Transverse Myelitisض-التهوالالنخوعلال  تالةضلل -4

 ام  اغضعل ضك ٌوضلأ (ليٌ ضض ًضال (لمضالأة ًضٌ) ة ض( وض)ليلتض لىضيٌل ض.ض

ضضضضضضضضرضضضADEMقددددددددد ضٌ دددددددددة ضكعددددددددد ة  ضيةضك ا قدددددددددل ض ل) دددددددددلغضالددددددددد كل ضةضال (دددددددددلمضالك )أددددددددد ضالعدددددددددل ضيض

رضةضقدددددددد ضٌ ددددددددة ضثدددددددد لا ضكدددددددد ضال) ددددددددأغضضDevicيةض ل) ددددددددلغضالقدددددددد  ضالب دددددددد يضضيضك)  كددددددددجض

ضالأةٌعًضي  ضال بل ض

ٌ ٌل ضرضي  ددددد ضكدددددلضٌ دددددٌغضال (دددددلمضال ددددد  يضةضٌعددددد  ضيدددددل ة ضبعددددد ضا )دددددل ض) ب)دددددًضالض ٌبددددد يضيدددددل ةض)ددددد 

بدددد ل ضب  ددددًضيةضظ دددد يضكةا ددددقضلك ددددل ضار ددددلبجض دددد ضضٌعدددد  ضالأددددأوضالدددد(يضقدددد ضٌبدددد يض (ددددةا ض دددد ضٌ ددددب ض

)أدددددد ثٌل ضالض للبددددددل ضكددددددلض) ددددددة ضار ددددددلبجضكبع دددددد ةضك)عدددددد  ةضالبدددددد  ضةضلٌ)ددددددتضق عٌددددددجضلدددددد(اضقأكددددددلض ثدددددد ض

ضع)ددددددٌل ضٌكٌدددددد ضك)دددددد )ةاضار ددددددلبجضٌ ددددددلغضعدددددد ضاالدددددد ضةضالعدددددد ا ةضضكددددددبض)دددددد كجضعدددددد ضك)دددددد)ةا 

ضا ه) ا ضضةالع ضضالعكٌقضالضةض للبل ضكلض) لغضالك  اتضبل  ا ض

ضرض ٌ ض ةيًضض CSF ع ضالـضض-البعة ضالك)ككجضرض

ضٌثغض ث الض) ةٌ ض  ٌ ضك  ل ٌ)ًضلأ (لمضضل بًضص جضمل  جضيأىضال (لمضالأة ًض.ضض-ضضضضضضض

ضالع  ضرضي مًضالضةضق ضٌبٌ ضا))عكلوضال))ٌ ةئٌ اتض

ضضض%ض95%ضكدددددد ضالعددددددل تضالضةض ضٌعدددددد  ض)ع)دددددد ض ددددددًضض05ار دددددد(ا ضرضضٌعدددددد  ضال)ع)دددددد ضال)ددددددل ض ددددددًض

ض%ض.ضه لخض)ع) ضث ئًضكبضيقلبٌوض.ضضض35ةض ًض

ضضضضضضضضضضض Poliomyelitisضشلللاذطفولل: -3

ضضلددددد ض   دددددجضي كدددددل ضك دددددأٌجضالضٌ )قدددددوضيددددد ض  ٌدددددقضالبددددد ضRNAٌددددد ث ضيددددد ض ٌددددد ة ضكددددد ضكثكةيدددددجضالدددددـض

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

 ضالأقدددددلاضي ددددد ضاا بددددددلوض ضعدددددل تضأدددددأوضبعددددد  ضٌ بدددددقض ٌ دددددلضالأقدددددلاضالضةض دددددًضعدددددل تض دددددل  ةض)عدددددد

 كمعبًضالك ليجض.ض

 ددددددًضالأدددددد وضالأددددددأأًضٌعدددددد  ضمددددددعضض ددددددًضكثكةيددددددجضيةضكثكةيددددددلتضضيمددددددأٌجضهٌ أٌددددددجضيةضقعبٌددددددجض

%ضكددددد ضالعدددددل تضةضٌ دددددة ضالأدددددأوض (دددددةا ضكدددددبضض45بأددددد وض ٌددددد ضك) دددددلظ ض) دددددلغضالك ددددد اتض دددددًض

ض ٌلغضالك ع )لتضالة) ٌجض ًضالعم تضالك لبجض.ض

ةٌدددددددجض دددددددًضال)دددددددلئوضضالددددددد كل ًضالأدددددددة ًضالضةٌ  ددددددد ضٌ دددددددة ضال)أددددددد(ٌ ض)ددددددد ٌ ٌل ضكدددددددبض(أةٌدددددددجضلكبل

ضال)أ(ٌ ضضبع وضالبٌ ة ضك ضالب ا ضيةضال)لئوضال كل ًض.ض

 ضٌةثدددددد ضيدددددد  ض ددددددةيًضلأكدددددد بض.ضةض ددددددًضعددددددلوضا)دددددد)ك ا ضالأددددددأوضبعدددددد ضكدددددد ة ضأدددددد  ٌ ضكدددددد ض

ضار لبجض  للبل ضكلض)ٌ ة ض ائكل ض.ضض

ض   Acute infectious Myositisضالتهوالالالض تلاالنتونيلال ونل: -2

يةضا  )ل ددددددلتضال) ب)ددددددٌجضاا(دددددد اض.ضٌ)ظددددددله ضبدددددد ل ضيمددددددأًضضك) ددددددلظ ضضاا بأددددددة  اللبددددددل ضكددددددلضٌ)أددددددةض 

)دددددليجض.ضٌ دددددٌغضالعمدددددوضالق ٌدددددغضي  ددددد ضض42أددددد ٌ ضكدددددبضمدددددعضضقددددد ضٌ)دددددبغضيثددددد ا ضع  ٌدددددل ض(ددددد وض

كددددددد ضالبعٌددددددد ضةضقددددددد ضٌ دددددددة ضكعككدددددددل ضالضالعمددددددد تضككمدددددددجضبأددددددد ةضبدددددددللث ضالضالك ع )دددددددلتضالة) ٌدددددددجض

 كةثة ةض للبل ضض

ضضيمددددددددعلضي  دددددددد ضكدددددددد ضيأدددددددد ةضضCPKال)دددددددد ٌ ٌلتضبل )بددددددددلمض(كددددددددلئ ضالعمددددددددوضال)أدددددددد(ٌ ضكددددددددبض

ضض ال بٌعًض.

ضأبللضيبةيض) ٌبض( وضي ةضيٌل ض.ضضٌع  الع  ضرض

ض

ض



ل ز  لالالرالالسة يلالةض  ل ول ق لالالضل  ل:ل -5

 دددددد(  هلضه ددددددلضل)ةا) هددددددلض ددددددًضبأدددددد  لضب)ددددددبغضا )دددددد)عكلوضالأددددددلئبضضلأعقدددددد ضالعمددددددأٌجضا لٌةٌددددددجض ددددددًض

 ا بلو.ضالككل )جضال بٌجضي  ضا

ٌ)ةمدددددبضالع ددددددغضالددددددة  ًض ددددددًضارلٌددددددجضبأدددددد وض)ددددد عًض)عددددددتضالعمددددددأجضال ك  ٌددددددجضةضال)ددددددًض) ددددددة ض

 ددددددد ٌ ةضي ددددددد ضاا بدددددددلوضال ددددددد ل ضككدددددددلضٌثعدددددددوضالع دددددددغضكع مدددددددل ضبأددددددد ةضل  دددددددلبجضبدددددددللعق ض (اض

يي ٌددددددتض ددددددًضك ددددددل ض(ددددددل ةضيةض ل ددددددتضالكددددددل ةضالكعقة ددددددجضأدددددد ٌ ةضال)(دددددد ٌ ض)دددددد  يضار ددددددلبجض لددددددىض

ااكددددددلكًضيةضالأددددددظةيضيةض أٌ كددددددلضةضقدددددد ض) ددددددة ضضًبددددددةب ظ)دددددد (يضيعدددددد ض  يددددددًضالع ددددددغضالددددددة  ًضال

ضاا(ٌجضأ ٌ ةضل  ثجضع ة ض  لبجض ائكجض ٌ ضي ة)جض.ض

ض

 االضطرابات انتنكسية انعصبية انعضهية عند األطفال

كثكةيدددددجضكددددد ضااكددددد ابضٌعددددد  ض ٌ دددددلض) اثدددددبض ددددددًضالةظٌبدددددجضال كل ٌدددددجضيةضالكعٌ ٌدددددجضبعددددد ض )ددددد ةض) ددددددة ض

ض بٌعٌجضةضثكٌع لضيك ابضة ا ٌجضك()أبجضال ك ضالة ا ًضةضق ض) ٌغضرض

كٌدددددددددجضةضيأدددددددددٌع لض الضة ةي أب دددددددددلضااكددددددددد ابضالأٌ رضيضالكدددددددددل ةضال كل ٌدددددددددجضرضض-ضالقشاااااااااةلالااااااااان و ي -9

ةض الض)ددددددددليض)ددددددددل  ضةٌ كددددددددل ضبددددددددخضضضضneuronal ceroid lipofuscinosisالأٌبة ةأددددددددٌ ضض

ض))ظله ضب) اثبض ةعًضةضا() ثلتضةضيعٌل ل ضكبض  لبجضأب ٌجضيٌ ٌجض

ضضضضضضضضيأدددددددددٌع لضع دددددددددوض ددددددددد اغضضleukodystrophiesرضع دددددددددةوضالكدددددددددل ةضالبٌمدددددددددللضضال اااااااااون لال  ضاااااااااو  -4

ةضالع دددددوضالك) دددددلٌ ضال دددددبل ض.ض))ظدددددله ضب) اثدددددبضع  دددددًضكدددددبض ددددد  ضيةض قددددد ض دددددًضالكقةٌدددددجضالض ي يةض

  ٌجض.ضيٌ

 ٌ)ظله ضب) اثبضع  ًضالض   ضالض ثبل ضالض ي يةضيٌ ٌجضض.ضضال خ خل: -3

ةض))ظدددددددله ضب ثبدددددددل ضالضع  دددددددلتض ض  ا ٌدددددددجضضFahrال دددددددةاضالقلي ٌدددددددجضريأدددددددٌع لض الضةٌأ)دددددددة ضالض الض -2

 ي( اضةضي كلتض(ل  ضه كٌجض

 ضspinal muscular a trophyالمكة ضالعمأًضالأة ًض.ضضيأٌع لةضضالنخوعلالشس يل: -0

 ٌ)ظله ضضب (لةةضك) قٌجضةض ٌلغضك ع )لتضة) ٌجضكبض) ة ضيقأًض بٌعًض.ض

 اي)  تضااي لغضالع)ٌجضضالع  ٌجاذوروالال   ط  : -0

 الع ةوضالعمأٌجضيأٌع لضع وض ةأ ضالضع وضبٌ  ضالعمأٌل ض.ضضالالض تل: -7

 Spinal muscular Atrophy( S M A )ضالض سةلالالضليلالشس يل:ض- 9

 دددددددل ضضالقددددددد  ضااكدددددددلكًضلأ (دددددددلمضالأدددددددة ًضضالضٌدددددددة  ضضب دددددددبجضضة قدددددددًضض دددددددًض ة ٌعددددددد  ض ٌددددددد ض)ددددددد   ضضك)

ث)ددددددكٌجضكق ددددددة ةضةض ددددددل  ا ضقددددددله ةضضةضلدددددد ض دددددد  ضكة  ددددددلتضةض   ددددددجضيأدددددد لوض)دددددد ٌ ٌجضع)ددددددغض)دددددد ضالبدددددد لضض

عٌدددددددد ضضWERDNIG HOFFMANNيةض الضةٌ   ٌدددددددد ضهة كددددددددل ضضليأددددددددٌع لضالأدددددددد وضااةوضبددددددددل  ضالبدددددددد 

ض)بددددد يضاايددددد ابض دددددًضااأددددد  ضال   دددددجضااةلدددددىضكددددد ضا لعكددددد ضب) اثدددددبضالع  دددددجض دددددًضثددددد(ة ضاا ددددد اضض(ل دددددج 

ال دددددد  ٌ ضال)ددددددبأٌٌ ضلٌدددددد)عك ضالعثدددددد ض(دددددد وضيدددددد ةضي)ددددددلبٌبض ٌعدددددد  ضأددددددأوض بددددددليًض (ددددددةض للبددددددل ضك) ددددددلظ ضض

الك ع )دددددلتضالة) ٌدددددجض لئبدددددج.ضض)أدددددله ضال)قأ دددددلتضالع كٌدددددجض دددددًضالٌددددد ٌ ضةضااأدددددٌبض دددددًضالأ)دددددل ضكدددددبضأدددددأوض

 ض قدددددد ضيضال)دددددد ب ضالعثددددددلئبًضرض ٌ دددددد)ب ضالعمدددددد تضالة بٌددددددجض ٌ)دددددد ب ضال مددددددٌبضبةا)دددددد جضالعثددددددلغضالعددددددلث

الدددددب  ضالكأدددددأةوضةض ضٌ)عددددد خضال ددددد  ضالضةضكدددددبضالةقدددددتضٌ)أدددددة ضال ددددد  ضةضٌبقدددددىضالدددددةيًضك دددددل ل ضةض)بقدددددىض

ضضضضضضضضع  دددددددلتضالعدددددددٌ ض بٌعٌدددددددجضةض ضٌةثددددددد ضامددددددد  اغضع)دددددددًض.ضقددددددد ضٌبددددددد يضالكددددددد بضي  دددددددللضالعٌدددددددلةضال عكٌدددددددجض

ضضضضضضضضضالضال) ددددددددة ضككٌددددددددتض(دددددددد وضكب ددددددددأٌجض.ضٌدددددددد) ضال)أدددددددد(ٌ ضبلل  ا)ددددددددجضالثٌ ٌددددددددجضتةضٌدددددددد  يض لددددددددىض)قبعددددددددل

ضأ  ا ضبللق ة ضال) ب)ًضةض)ع  ضالة لةضيب  ض (اضب يضالك بضبب) ةضالةلٌ ض.ضضرض42ض–94ي

 



ضMuscularلDystrophies ضال ثسللالالضل  ل:ض- 4

ضضضضضضضضضضيكددددددد ابضكة ة دددددددجضٌعددددددد  ض ٌ دددددددلض)(ددددددد غضك)ددددددد قض دددددددًضاالٌدددددددلضضالعمدددددددأٌجضكدددددددبضا )أدددددددلاض )دددددددٌ ضمدددددددل ض

ضضضضلأع ددددددوضالعمددددددأًضي ضٌ ددددددة ض(أقٌددددددل ضيةضك) قٌددددددل ضةضيأددددددٌع ضايدددددد)  تضال ٌ)دددددد) ة ٌ ضةضأددددددعكًض ٌ ددددددلضالضٌك دددددد ض

 يضع وض ةأ ضةضع وضبٌ  ضرض

ضض:للDuchenn.M.Dضض- ثللنسش لالالضليلض-ضي

اا  ددددد ضأدددددٌةيل ض)دددددبب ض(أدددددوض دددددًضال ٌ)ددددد) ة ٌ ضةضهدددددةضبددددد ة)ٌ ضٌددددد (وض دددددًض)  ٌدددددغض أدددددللضضاالٌدددددلضض

 ق ة ض.ضك )ب ضبللث  ضةضا )قلل ضضكضضXالعمأٌجض.)قبضكة  ) ضيأىضال ب ًض

الك )بدددددددبضضCPKالعمدددددددأٌجضرضٌةثددددددد ضالكددددددد بضك ددددددد(ضالدددددددة  ةضةضٌك ددددددد ض أدددددددب ضبعٌدددددددل ضالدددددددـضضار دددددددلبج

رضكددددد ضالعكددددد ضالضٌبقدددددىضالكددددد بض ة ضييددددد ابض دددددًضض90بأددددد وضهدددددل ضةضٌ دددددة ض(اضيهكٌدددددجضبعددددد ضالٌدددددة ضي

هددددد(اضالعكددددد ضالضٌ)ددددد ( ضال) دددددة ضالع  دددددًضقأدددددٌ  ض.ضٌك ددددد ضي ض أدددددله ضمددددد(لكجض دددددًضالددددد بأ)ٌ ضبددددد لا ضكددددد ض

)ددددد ةاتض ) دددددب ضالكأدددددٌجضك) ل ٌدددددجضض2ض-3أددددد  ضال دددددلك ضبٌ كدددددلض ض))ظدددددله ضاايددددد ابضع)دددددىضيكددددد ضال

كدددددبضعددددد ة ضبددددد شض ددددد ضٌق ددددد ضة)ددددد ضيأدددددٌوضكدددددبضكأدددددًضيأدددددىض  ة ضاا دددددلببضةض) دددددب ضي كدددددجض

رض ٌثلبٌددددددجض.ض)مددددددعضضالك ع )ددددددلتضالة) ٌددددددجض دددددد ض) ٌددددددغض.ض دددددد ضٌ ددددددعغض ددددددعة ضضGowerال))ددددددأقضيض

)ددددددد جضرضالض  دددددددلبجضال  دددددددل ضض1.0)ددددددد ٌلض)ددددددد جضيضةض99ض–ض7الددددددد   ض ددددددد ضٌبقددددددد ضالكأدددددددًضبدددددددٌ ضيكددددددد ض

ضال )بًض(بٌبجضةضا))عكلوضالٌ ضك ل ضع)ىضال  لٌجض

ضضضضضضضضضضضار دددددددددلبجضال) ب)دددددددددٌجضرضعل ددددددددد ةضةض)ددددددددد ث ضيددددددددد ض  دددددددددلبجضالعمددددددددد تضضالة بٌدددددددددجضضةضالعثدددددددددلغض

ةضالعمدددددد تضالق) ائٌددددددجض.ض)ظ دددددد ضبعدددددد ض)دددددد ضالعلأدددددد ةضةضهددددددًض ٌدددددد ضي ة)ددددددجض)دددددد  يض لددددددىضالة ددددددلةضضض

ض) جض.ضض40ض–ض45بعك ض

جضالقأبٌددددددجضرضأددددددلئعجضالضض ٌعدددددد  ض)دددددد   ضةض)أٌددددددضض ددددددًضاالٌددددددلضضالعمددددددأٌجضض(ل ددددددجض ضلأب ددددددٌ ضار ددددددلب

ضااٌ) ضةضق ضٌع  ضام  اغض قوض.ض

  دددددددلبجضالثكأدددددددجضالع دددددددبٌجضالك   ٌدددددددجضرض)عددددددد  ض دددددددًض أددددددد ضالعدددددددل تضةض))ظدددددددله ضب)ددددددد ( ضيقأدددددددًض

ضضضضضضٌ دددددددٌغضبأددددددد وضي)ل)دددددددًضاا الضالأ دددددددةيضكدددددددبض دددددددعةبلتض دددددددًضالددددددد)عأ ضالض)()أدددددددضضأددددددد ةضار دددددددلبجضض

ضًض ٌ ضك) قٌجض.ضةضه

ضالبعة ضالك)ككجضرض

ك ددددد(ضالدددددة  ةضةضالددددد(يضٌ دددددة ضييظكٌدددددل ضض عدددددةضال)ددددد جضال لل دددددجضكددددد ضالعكددددد ضضCPKبدددددلمض بٌددددد ضلأدددددـ)ا ض -9

 دددددد ضبعددددددد  ض) اثدددددددبض)ددددددد  ٌثًض ٌ دددددددلضب)دددددددبغض) دددددددلق ضال )أدددددددجضضالعمدددددددأٌجضالةظٌبٌدددددددجضةض) اثدددددددبض

ضالبعللٌجضالع  ٌجض.ض

 )( ٌ ضالعم تضض -4

 ال ٌ)) ة ٌ ضال( يجضالعمأٌجضال)ًض) أضضية ضض -3

 ال  ا)جضالثٌ ٌجضضض -2

 :لل  Becker.MDض- ثلل   ةلالالضليلض-ضغ

الع كددددددلتضال)دددددد ٌ ٌجضهددددددًض ب)دددددد لض كددددددلض ددددددًضع ددددددوض ةأدددددد ضةضل   ددددددلضيقددددددوضأدددددد ةضةض(اتضبدددددد لضي  دددددد ض

ضضضض)ددددد ةاتضكدددددبضمددددد(لكجضةامدددددعجض دددددًضالددددد بأ)ٌ ضةضال) قدددددًضي  ددددد ضب ددددد  ضض95)ددددد ( ا ض للبدددددل ضبعددددد ضيكددددد ض

اا)ل)دددددًضهدددددةضار دددددلبجضالقأبٌدددددجضةض  ددددد ضقأدددددجضعددددد ة  لضضةض ض)ةثددددد ضه دددددلض  دددددلبجضيقأٌدددددجض.ضا (ددددد)  

   ضي  لضة(ٌكجضةض بكلضككٌ)جض.ض

ل ثسللال ون لال  ضو ل:للض- 3

ٌ ة ةكدددددًضيضاا ٌدددددوضلٌددددد ث ضيددددد ضيدددددة ضا ددددد ٌ ضضضض ثاااااللال اااااون لال  ضاااااو ل ت اااااو ةلالرااااا و ل:ض-ضي

 رضضA)أبل)ل ض

 ض44رضٌة  ضب بجضث)كٌجضكق ة ةضالضكة  ) ضيأىضال ب ًضضAryl Sulfatase Aي



ضل ض   جضيأ لوضرضأ وض مٌعًضبل  ضيااأٌبضرضالضأ وضأبلبًضالضأ وض  أًض.ضض-) ٌ ٌل ض

)دددددد جضبدددددد ي ابضع  ٌددددددجض ٌعدددددد  ض) اثددددددبض ددددددًضض4ض–ض9الأدددددد وضال مددددددٌعًضالبددددددل  ضرضالبدددددد لضبددددددٌ ض -

الةقدددددةضض ددددد ضالثأدددددة ضكدددددبض قددددد ضكقةٌدددددجضأددددد ٌ ض دددددًضاا ددددد اضضضكدددددبضمدددددعضض دددددًضالك ع )دددددلتضض

ٌ ٌدددددجضك   ٌدددددجضرضالضةضكدددددبض)قددددد  ضالكددددد بضالة) ٌدددددجضكدددددبضي كدددددلتضه كٌدددددجضي(ددددد اضيض  دددددلبجضكع

)بقدددددد ضالةظددددددلئضضال كل ٌددددددجضالعأةٌددددددجض دددددد ضٌ ددددددب ضال بددددددوض)دددددد ٌعل ض بل)ٌددددددل ضكددددددبضأددددددأوض بددددددليًضةض

هثكددددددلتض دددددد  ضكقةٌددددددجضةض(أددددددوضكقةٌددددددجضةض)ظ دددددد ضا () ثددددددلتض ددددددًضهدددددد( ضالك عأددددددجض.ض)عدددددد  ض

ض) جضك ضالب لض.ضض0ض–ض4الة لةضة) ٌل ضبع ض

 ب)ب وض)أةخضةض) اثبضع  ًض.ض) جضض94ض–ض2ٌب يضالأ وضالأبلبًضك) ( ا ضبٌ ض -

بلل) ددددددةٌ ضبددددددلل  ٌ ضالك  ل ٌ)ددددددًضةضٌ  دددددد ضببعللٌددددددجضاا ٌددددددوض)ددددددأبل)ل ض ددددددًضال  ٌددددددلتضال)أدددددد(ٌ ض -

 البٌبض.ض

ٌبٌددددددد ض  مضال قدددددددًض دددددددًضالأددددددد وضالأدددددددبلبًض (اضيثددددددد يضبدددددددل  ا ضقبدددددددوضظ دددددددة ضضالضي مدددددددًالعددددددد  ض -

 الع كلتضالع بٌجض.ض

ض:لل krabbe diseaseض-ل ثللال ون لال  ضو لل ةاال-الض

ٌ ددددددٌغضالثكأددددددجضالع ددددددبٌجضالك   ٌددددددجضةضالكعٌ ٌددددددجضٌ)ظددددددله ضبددددددل  ا ضبلاأدددددد  ضااةلددددددىضكدددددد ضالعكدددددد ضكددددددبض

ضضضضضضضضضgalsctocerebrosidase) دددددددددددة ض)ددددددددددد ٌبضةضٌددددددددددد ث ضيددددددددددد ضيدددددددددددة ضي ددددددددددد ٌ ض ل  )ة)دددددددددددٌ ٌب ة ٌ ا ض

ضةضٌة  ضب بجضث)كٌجضكق ة ةضض92ةضكة  ) ضيأىضال ب ًض

يأدددد  ضٌبدددد يضب) ددددٌ ضال مددددٌبضكددددبضض2-3كدددد ضالعكدددد ضبعدددد ض) ددددة ض بٌعددددًضىض)دددد ٌ ٌل ضهددددةضكدددد بضال)دددد جضااةلدددد

ضضضٌ) اثدددددبضالدددددة  ضالضب دددددللضك ٌددددد ضٌبقددددد ضالمدددددعخضكدددددبض دددددعةبجض دددددًضال) (ٌدددددجض ددددد ضٌبقددددد ضال)دددددٌ  ةضيأدددددىضالددددد ي ض

 قبددددًضكددددبضي كددددلتضه كٌددددجضةض ٌددددلغضضض عدددد دددد  ضكقةٌددددجض ددددًضاا دددد اضضالضقضالض كددددةضكعددددٌ ضالدددد ي ضٌ)ةقددددض

 ثدددددددلتضةضٌ دددددددب ضالكددددددد ٌبضكبددددددد  ضالكقةٌدددددددجضبأددددددد وض)قددددددد  ضالكددددددد بض)ظ ددددددد ضا ()بك ع )دددددددلتضة) ٌدددددددجض.ض

ض)ع  ضالة لةضبع ضيأ  ضك ضالب لضض.ض ائ 

ض ًضال  ٌلتضالبٌبضضٌ ةةضٌ   ضببعللٌجضال(كضMRIال)أ(ٌ ضرضضبللـض

ضالع  ضرضي مًضالض ضي  ض ةيًضبع ض.ض

  


