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اآلباء األعزاء، األسرة العزيزة،

.)SMA( تم تشخيص طفلكم بضعف وراثي نادر في العضالت، ضمور العضالت الشوكي

بالطبع، يضعكم التشخيص أمام تحدٍّ كبيٍر وتواجهون الكثير من الشكوك. سوف تتطلب 
صحة طفلكم الكثير من االهتمام في المستقبل القريب. 

وبالنسبة لضمور العضالت الشوكي، فإن العالج المبكر مهم جًدا. ويجب أن تكونوا على 
دراية بالمرض حتى تتمكنوا من اتخاذ قرارات مهمة لطفلكم مع طبيبكم بشكل سريع.

لذلك، يهدف هذا الكتيب إلى إعطائكم لمحة عامة عن المرض، وأعراضه، وسببه، 
وإمكانيات العالج، ويدعمكم بالتالي في المناقشة مع طبيبكم. 

إذا كانت لديكم أي أسئلة أخرى، فسيسعد طبيبكم بمساعدتكم. 

نتمنى لكم كل التوفيق.

ما هو ضمور العضالت الشوكي )SMA(؟  04

ما الذي يسبب ضمور العضالت الشوكي )SMA(؟  06

كيف يمكن اإلصابة بضمور العضالت الشوكي )SMA(؟  10

ما مسار المرض؟  12

)SMA( أنواع مختلفة من ضمور العضالت الشوكي  13

النوع األول من ضمور العضالت الشوكي )SMA(: الشكل المبكر  16

االشتباه في ضمور العضالت الشوكي )SMA( والتشخيص  18

إمكانيات العالج  20

شرح ضمور العضالت الشوكي )SMA( بشكل مبسط  22

مسرد  24

هذا الكتيب غير شامل. يمكنه تقديم معلومات مفيدة حول ضمور العضالت الشوكي، ولكنه ليس بدياًل عن استشارة الطبيب. 23



ما هو ضمور العضالت الشوكي )SMA(؟

ضمور العضالت الشوكي )SMA( هو مرض عصبي عضلي نادر يتجلى من خالل ضعف 
عضلي. سبب هذا الضعف هو موت األعصاب المتخصصة، والمهمة للحركة )الحركية(، ما 

يسمى بالعصبونات الحركية.

وظيفة العصبونات الحركية هي نقل اإلشارات من الدماغ إلى العضالت عبر الحبل الشوكي. 
تتحكم هذه اإلشارات في حركات العضالت. عند األشخاص األصحاء تعمل العصبونات 

الحركية بكامل طاقتها. 

األشخاص األصحاء  )SMA( األشخاص المصابون بـضمور العضالت الشوكي  

عند األشخاص المصابين بضمور العضالت الشوكي )SMA( تضمر العصبونات الحركية 
بسبب خلل جيني

عند ضمور العصبونات الحركية، ال يعود باإلمكان نقل اإلشارات من الدماغ إلى العضالت. 
وإذا لم تعد العضالت تتلقى أي إشارات، فإنها تتقلص وتصبح أضعف بشكل متزايد. 

المصطلح المتخصص لهذا االنحدار هو ضمور. 

 الدماغ
هذا هو المكان الذي تنشأ فيه اإلشارات والمعلومات 

الخاصة بكل حركة للعضالت.

 العصبونات الحركية
الخاليا العصبية الحركية المتخصصة التي 

تنقل اإلشارات من الدماغ إلى العضالت عبر 
الحبل الشوكي.

 العضلة
من خالل التوتر واالرتخاء تنشأ كل 
حركات جسم اإلنسان. وهذا يشمل 

التنفس أيًضا.

!

 الدماغ
هذا هو المكان الذي تنشأ فيه اإلشارات والمعلومات 

الخاصة بكل حركة للعضالت حتى في حالة المرضى 
.)SMA( المصابين بضمور العضالت الشوكي

 العصبونات الحركية
 )SMA( في حالة ضمور العضالت الشوكي

 تضمر العصبونات الحركية بسبب خلل جيني. 
ال يتم نقل إشارات الحركة من الدماغ.

 العضلة
وإذا لم تعد العضالت تتلقى أي إشارات، 

فإنها تتقلص وتصبح أضعف بشكل متزايد 
)ضمور(.
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ما الذي يسبب ضمور العضالت الشوكي )SMA(؟

 إن بروتين SMN ذو أهمية حيوية للعصبونات الحركية

 ولتعمل العصبونات الحركية وبالتالي العضالت بشكل صحيح، يحتاج الجسم، من 
 بين أشياء أخرى، إلى بروتين يسمى SMN )بروتين SMN .)SMN يعني 

 "Survival Motor Neuron"، وتتم ترجمته إلى "بقاء العصبونات الحركية". 
يمكن للجسم إنتاج هذا البروتين بنفسه عند األشخاص األصحاء. 

.SMN المعلومات الخاصة بإنتاج البروتين المهم موجودة في جين

SMN بروتين
هو بروتين ضروري للعصبونات الحركية، ويصنعه الجسم بنفسه. 

SMN يعني "Survival Motor Neuron"، أي "بقاء العصبونات الحركية".

 في حالة مرض ضمور العضالت الشوكي )SMA(، يكون جين SMN1 معيًبا
يتم إنتاج بروتين SMN، المهم للعصبونات الحركية، باستخدام جين SMN. عادة ما تكون 

هناك نسختان من هذا الجين:

SMN2 
يعتبر جين SMN2 بمثابة دعم )جين مساعد(، وينتج كميات قليلة فقط من 

 .SMN2 البروتين. يمكن لكل إنسان امتالك عدد مختلف من نسخ جين 
عادة ما يرتبط وجود الكثير من نسخ جين SMN2 بمسار أضعف لضمور 

.)SMA( العضالت الشوكي

SMN1 
جين SMN1 هو الجين الفعال للغاية الذي يؤدي إلى إنتاج الكثير من البروتين. 

SMN1 هو المورد الرئيسي للبروتين.
1

2
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 ،SMN1 بسبب خلل جيني في جين )SMA( يحدث مرض ضمور العضالت الشوكي
الجين الفعال. هذا يعني أن جين SMN1 يكون معيًبا أو غائًبا تماًما في حالة مرض ضمور 
العضالت الشوكي )SMA(. ونتيجة لذلك، يوجد عدد قليل جًدا من بروتين SMN الوظيفي. 

 النتيجة: 
 .SMN تضمر العصبونات الحركية التي تحتاج بشدة إلى

)SMA( األشخاص المصابون بـضمور العضالت الشوكي األشخاص األصحاء   

بروتين SMN وظيفي
بروتين SMN غير وظيفي

العضلة

العصبون الحركي

كميات كافية من 
SMN بروتين

1

SMN1 جين

2

SMN2 جين

ضمور العضالت

عصبون حركي ضامر

2

SMN2 جين

X

جين SMN1 معيب

!

كميات غير كافية من 
SMN بروتين

1
!
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كيف يمكن اإلصابة بضمور العضالت الشوكي )SMA(؟

ألن مرض ضمور العضالت الشوكي )SMA( يكون ناتًجا عن خلل جيني أو عن غياب 
الجين، يعتبر ضمور العضالت الشوكي )SMA( مرًضا وراثًيا. عادة ما تكون األمراض 

الوراثية موروثة. 

يمتلك كل شخص نسختين من كل جين )باستثناء الجينات الخاصة بتحديد الجنس(. إذا كان 
أحد الجينين معيًبا، فإن الشخص المعني ال يمرض ألنه ال يزال لديه الجين اآلخر الخالي من 

العيوب. 

ومع ذلك، يمكنه نقل الجين المعيب إلى نسله إذا كان لديه أطفال. وبالتالي يكون حاماًل 
للمرض دون أن يمرض هو نفسه.

نصف المعلومات الوراثية  الجينات  تأتي من األب والنصف اآلخر من األم. وال يحدث 
المرض إال إذا انتقلت النسخة المعيبة من جين SMN1 من كال الوالدين إلى الطفل.

)SMA( هذه هي الطريقة التي يتم بها توريث ضمور العضالت الشوكي  

إذا كان كال الوالدين حاملين للمرض، فإن احتمالية إنجاب طفل 
مريض بضمور العضالت الشوكي )SMA( هي %25.

1 من كل 50 شخًصا يحملون المرض.

يعاني حوالي 1 من كل 10.000 مولود جديد في ألمانيا من 
.)SMA( ضمور العضالت الشوكي

1/ 50

  غير المصابين بضمور العضالت 
)SMA( الشوكي

  المصابون بضمور العضالت 
)SMA( الشوكي

الحامل  

 الحامل
تحتوي المعلومات الوراثية 
على نسخة معيبة )زرقاء( 
 ونسخة سليمة )خضراء( 
.SMN1 من جين

 الحامل
تحتوي المعلومات الوراثية 
على نسخة معيبة )زرقاء( 
 ونسخة سليمة )خضراء( 

.SMN1 من جين

المصاب بالمرض 
)%25( 

ورث الطفل نسخة معيبة من 
 كال الوالدين ويعاني بسبب 

ذلك من المرض.

 سليم )%25(
 ورث الطفل نسخة سليمة 

من كل والد.

 الحامل )%50(
 ورث الطفل نسخة سليمة ونسخة معيبة، 

 وبذلك يصبح حاماًل للمرض أيًضا،
ولكن هو نفسه يكون سليًما.

نصف المعلومات الوراثية 
للطفل تأتي من األب 

والنصف اآلخر من األم.

يصاب األوالد والبنات بضمور العضالت الشوكي )SMA( بنفس القدر.

%25

ضمور 
العضالت 
الشوكي 
)SMA(
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ما هو مسار المرض؟

ضمور العضالت الشوكي )SMA( هو مرض عصبي عضلي مترٍق، تختلف أعراضه حسب 
عمر المرض وشدته

يؤثر ضعف العضالت في الغالب على العضالت القريبة من الجذع، بما في ذلك عضالت 
الجزء العلوي من الجسم؛ مثل عضالت البطن والظهر والصدر. يتسبب ضمور العضالت 

في صعوبة أداء أنشطة تبدو بسيطة لدى األشخاص الذين يعانون من ضمور العضالت 
الشوكي )SMA( إذا ُتركوا دون عالج. 

يتضمن ذلك رفع الرأس، وتحريك الذراعين والساقين، وتناول الطعام أو حتى التنفس. 

يؤثر ضمور العضالت الشوكي )SMA( بشكل خاص على العصبونات الحركية التي تتحكم 
في حركة العضالت

ضمور العضالت الشوكي )SMA( ليس له تأثير على الخاليا العصبية األخرى المسؤولة 
عن التفكير في الدماغ. ال يؤثر ضمور العضالت الشوكي )SMA( على الحواس، واألفكار، 

واإلدراك، والذكاء. 

األطفال الذين يعانون من ضمور العضالت الشوكي ال يتضرر تطور تفكيرهم 
وإدراكهم نتيجة لذلك.

)SMA( أنواع مختلفة من ضمور العضالت الشوكي

تعتمد كيفية تطور ضمور العضالت الشوكي )SMA(، من بين أمور أخرى، على عدد 
نسخ جين SMN2. ألنه عند وجود الكثير من نسخ جين SMN2، يمكن تكوين المزيد 

من بروتين SMN، ويمكن بالتالي تعويض الخلل في جين SMN1. ولذلك، يرتبط وجود 
.)SMA( بمسار أضعف لضمور العضالت الشوكي SMN2 المزيد من نسخ جين 

وبشكل عام، يكون مسار ضمور العضالت الشوكي )SMA( مختلًفا لكل شخص مصاب، 
وبالتالي ال يمكن تقسيمه إلى أنواع مختلفة إال بشكل تقريبي. 

يعتمد هذا التقسيم على العمر الذي تظهر فيه األعراض األولى للمرض. يصعب التكهن 
بأنواع مختلفة، خاصة بسبب سهولة االنتقال بين األنواع. 

 يمكن أن يكون للتشخيص والعالج المبكر بشكل خاص تأثير إيجابي على مسار المرض.
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)SMA( النوع الثالث من ضمور العضالت الشوكي

< 18 شهًراالعمر عند بداية المرض:

وقت التشخيص:
قبل بلوغ سن الثالثة من العمر )النوع الثالث أ( إلى سن المراهقة 

المتأخرة )النوع الثالث ب(

يمكنهم المشي دون مساعدة، ولكن قد يفقدون هذه القدرة مرة أخرىحدود المهارات الحركية:

)SMA( النوع األول من ضمور العضالت الشوكي

0 - 6 أشهرظهور األعراض األولى:

األعراض:
من بين أمور أخرى، ال تكاد توجد أي حركة في الذراعين والساقين، 
ويوجد وهن عند الصراخ والسعال، وضمور وضعف في العضالت 

الجلوس غير ممكنحدود المهارات الحركية:

)SMA( النوع الثاني من ضمور العضالت الشوكي

7 - 18 شهًراالعمر عند بداية المرض:

قبل بلوغ الثانية من العمروقت التشخيص:

حدود المهارات الحركية:
يمكن للمرضى الجلوس، ولكن ال يمكنهم الوقوف أو المشي بشكل 

مستقل

)SMA( النوع الرابع من ضمور العضالت الشوكي

العمر عند بداية المرض 
ووقت التشخيص:

في مرحلة البلوغ، تظهر األعراض األولى بعد سن 35، ونادًرا ما 
تظهر بين سن 18 - 30 من العمر

المشي دون مساعدة، ولكن يمكن أن تتالشى هذه القدرة ببطءحدود المهارات الحركية:

https://www.initiative-sma.de/hintergrundwissen/spinale-muskelatrophie-typ-i-typ-ii-typ-iii-typ-iv/ :المصدر 1415



 :)SMA( النوع األول من ضمور العضالت الشوكي
الشكل المبكر

النوع األول من ضمور العضالت الشوكي )SMA( له مسار شديد وهو لألسف الشكل األكثر 
شيوًعا. حوالي 60% من المصابين بضمور العضالت الشوكي )SMA( يصنفون ضمن 

النوع األول.

 .)SMA( يختلف مسار المرض لكل طفل مصاب بالنوع األول من ضمور العضالت الشوكي 
يمكن أن يكون النوع األول من ضمور العضالت الشوكي )SMA( خادًعا ألن األطفال قد 

يظهرون في البداية بصحة جيدة بعد الوالدة.

  العالمات واألعراض المبكرة عند النوع األول من ضمور العضالت 
)SMA( الشوكي

ال تكاد توجد أي حركة في الذراعين   
والساقين )بالقرب من الجذع(  

تقلص العضالت وضعفها  

غياب الحركات االنعكاسية  

عدم القدرة على رفع الرأس  

صعوبات في البلع، بما في ذلك اللعاب الخاص  

رفرفة اللسان  

صدر على شكل جرس  

صعوبة في التنفس  

وهن عند الصراخ والسعال  

1617



االشتباه في ضمور العضالت الشوكي )SMA( والتشخيص

مع اختبار جيني للتشخيص

 ،)SMA( بمجرد أن يشتبه الطبيب في أن األعراض هي ضمور العضالت الشوكي
يتم سحب بعض الدم من الطفل. يمكن استخدام االختبار الجيني لتحديد ما إذا كان األمر 
يتعلق بضمور العضالت الشوكي )SMA( بالفعل. يمكن استخدام الدم لتحديد ما إذا كان 
جين SMN1 معيًبا أو حتى غائًبا تماًما. ويمكن أيًضا الكشف عن عدد النسخ الموجودة 

.SMN2 من جين

وبالنسبة لضمور العضالت الشوكي )SMA(، فإن العالج المبكر مهم جًدا

 كما ذكرنا سابًقا، يختلف مسار ضمور العضالت الشوكي )SMA( لدى كل طفل. 
ولكن المرض يتسبب في موت العصبونات الحركية قبل ظهور األعراض. ولذلك، فإن 

التشخيص المبكر مهم للغاية.

يمكن بناء العضالت من خالل عالجات معينة، ولكن هذا ليس هو الحال لألسف مع 
العصبونات الحركية. هذا يعني أنه ال يمكن عكس الضرر الموجود بالفعل في الخاليا 

العصبية.

لفترة طويلة كانت هناك عالجات مساعدة في أغلب األحوال، ولكن اليوم هناك أدوية 
متاحة لضمور العضالت الشوكي )SMA(. خطا الطب خطوات كبيرة في هذا الميدان في 

السنوات األخيرة. 

  هذه هي الطريقة التي يعمل بها االختبار الجيني

 يمكنكم مساعدة طبيب طفلكم من خالل اتخاذ قرارات العالج مًعا بسرعة. 
إذا كانت لديكم أي أسئلة، فإن طبيبكم سيكون بجانبكم بالطبع في أي وقت. 

 فحص الدم
في حالة االشتباه في ضمور 
 ،)SMA( العضالت الشوكي

 سيتم إجراء فحص دم. 

 التحليل
 SMN1 يتم تحليل الجينات

 .SMN2و

 النتيجة
يتم تأكيد االشتباه 

)التشخيص( أو استبعاد 
ضمور العضالت الشوكي 
)SMA( )ال توجد نتائج(.
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إمكانيات العالج

العالجات الدوائية 

هناك إمكانيات عالج متاحة لمرض ضمور العضالت الشوكي )SMA( النادر بالفعل 
اليوم، والبعض اآلخر ال يزال قيد التطوير السريري. هذه العالجات لها آليات عمل مختلفة، 

موضحة أدناه.

SMN1 استبدال جين  
الخلل في جين SMN1 هو سبب ضمور العضالت الشوكي )SMA(. يتمثل نهج العالج 

في استبدال جين SMN1 المعيب بجين SMN1 وظيفي باستخدام عملية حقن تتم لمرة 
واحدة )العالج الجيني التعويضي(.

SMN2 تحسين إنتاج البروتين من الجين المساعد  

كما أوضحنا سابًقا، كل شخص لديه عدد مختلف من نسخ جين SMN2. كلما زاد عدد 
نسخ SMN2، كان مسار ضمور العضالت الشوكي )SMA( أكثر اعتدااًل. هناك أدوية 

 .SMN2 تزيد من إنتاجية جين

العضلة

العصبون الحركي

SMN المزيد من بروتين

2

SMN2

إمكانيات العالج األخرى 

يتم استخدام التدابير اإلضافية التالية في عالج ضمور العضالت الشوكي )SMA( بشكل 
مساعد.

التنفس، من خالل قناع 
نوم مثاًل

الدعم لتحرير المجاري 
التنفسية

الدعم الغذائي العالج الطبيعي

العالج التقويمي
الوقاية من عدوى الجهاز التنفسي، 

على سبيل المثال عن طريق 
المضادات الحيوية أو التطعيم

العضلة

العصبون الحركي
SMN1 جين

1 !X

جين SMN1 البديل

1

جديد
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)SMA( غير المصابين بضمور العضالت الشوكي

تعتمد حركات العضالت على العديد من العوامل

العضلة

العصبون الحركي تنقل العصبونات الحركية اإلشارات

يمكن للعضلة أن تتحرك ألن األعصاب 
المتخصصة، ما يسمى بالعصبونات الحركية، 

تنقل اإلشارات الصادرة من الدماغ إلى 
العضالت.

SMN إنتاج جينات 
SMN لبروتين

 SMN1 يمكن لكل عصبون حركي استخدام جين
إلنتاج كمية كافية من بروتين SMN بنفسه. تقوم 

نسخ جين SMN2 بإنتاج كمية صغيرة من بروتين 
SMN، والتي ال يحتاج إليها الشخص السليم في 

الواقع.

العضلة تتحرك
يمكن التحكم في حركة العضلة من خالل 

اإلشارات الصادرة من الدماغ. العضلة سليمة 
وقوية.

تحتاج العصبونات الحركية إلى بروتين 
SMN

للعمل بشكل صحيح يحتاج كل عصبون حركي 
.SMN إلى كمية كافية من بروتين

العصبون الحركي

SMN بروتين

SMN بروتين

2

SMN2 جين

1

SMN1 جين

شرح ضمور العضالت الشوكي )SMA( بشكل مبسطشرح ضمور العضالت الشوكي )SMA( بشكل مبسط

)SMA( المصابون بضمور العضالت الشوكي

ضمور العضالت الشوكي هو مرض وراثي

ضمور العصبونات الحركية

تضمر العصبونات الحركية، وبالتالي ال يمكنها نقل 
اإلشارات الصادرة من الدماغ.

جين SMN1 به عيب أو مفقود

 ،SMN1 نظًرا لوجود خلل جيني في جين
ال يمكن إنتاج بروتين SMN بكمية كافية. 

وال يمكن لنسخ جين SMN2 الموجودة إنتاج 
بروتين SMN بكمية كافية.

تصبح العضالت أضعف

لم تعد اإلشارات الصادرة من الدماغ تصل إلى 
العضالت. إذا لم تعد العضالت تستقبل أي إشارات، 

فإنها تصبح أضعف وتتقلص )ضمور(. 

بروتين SMN غير موجود بكمية كافية
هناك كمية قليلة جًدا من بروتين SMN، الذي 

تحتاج إليه العصبونات الحركية بشدة.

عصبون حركي معيب

SMN بروتين

ضمور العضالت

عصبون حركي معيب
!

SMN بروتين

2

SMN2 جين جين SMN1 معيب

1
!

ضمور العضالت

الطفل

العضلة

الطفل
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يكون الجين إما معيًبا )بسبب طفرة( أو غائًبا تماًما )حذف(.خلل جيني

انحدار عضو أو نسيجضمور

ضمور العضالت 
)SMA( ،الشوكي

مرض عصبي عضلي نادر يحدث فيه ضمور في العصبونات الحركية 
بسبب نقص اإلمداد ببروتين SMN. ينتج عن هذا انخفاض في نقل 

اإلشارات من الدماغ إلى العضالت، وتتقلص العضالت وتصبح 
أضعف.

عصب مهم للتحكم في الحركة، وينقل اإلشارات من الدماغ إلى العصبون الحركي
العضالت عبر الحبل الشوكي.

يتعلق باألعصاب والعضالت.عصبي عضلي

مسرد

اختبار دم ُيظِهر ما إذا كان هناك خلل جيني في جين SMN1، وعدد اختبار جيني
النسخ الموجودة من جين SMN2. يمكن تشخيص مرض ضمور 

العضالت الشوكي )SMA( باستخدامه.

SMN بقاء العصبونات الحركية"( بروتين"( "Survival Motor Neuron" بروتين
مهم للغاية لبقاء األعصاب الحركية، العصبونات الحركية. تعتمد صحة 

.SMN العصبونات الحركية وأداؤها الوظيفي على كمية بروتين

مخطط بناء راسخ في المعلومات الوراثية لبروتين معين يؤدي مهمة جين
خاصة في الجسم. 

SMN1 جين SMN يتم استخدامه إلنتاج معظم بروتين .SMN مخطط بناء لبروتين
الكلي الموجود في الجسم. ويكون هذا الجين إما مفقوًدا أو به عيب في 

.)SMA( حالة مرضى ضمور العضالت الشوكي

SMN2 تنتج كل نسخة من جين جين .SMN الجين المساعد في إنتاج بروتين
 .SMN جزًءا صغيًرا فقط من الكمية المطلوبة من بروتين SMN2
لذلك فإن عدد نسخ جين SMN2 له تأثير على درجة شدة المرض. 

.SMN2 يمكن لكل شخص أن يمتلك ما يصل إلى ست نسخ من جين

1

2

!
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 Diagnosegruppe SMA in der 
Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke e. V. 

 مجموعة تشخيص ضمور العضالت الشوكي )SMA( في
الجمعية األلمانية لمرضى العضالت 

c/o Steffi Vogler
بواسطة شتيفي فوغلر

Seidlhofstraße 14
München 80639 ألمانيا

هاتف: 22792965 0176 
steffi.vogler@dgm.org

www.dgm.org/diagnosegruppe/sma

الخدمات االستشارية من الجمعية األلمانية لمرضى العضالت )DGM( والبحث عن جهات اتصال
www.dgm.org

 Initiative „Forschung und Therapie für SMA“ 
")SMA( مبادرة "البحث والعالج لضمور العضالت الشوكي

c/o Dr. med. Inge Schwersenz
بواسطة الدكتورة الطبيبة إنجي شفيرسنز

Seidlhofstraße 14
München 80639 ألمانيا
هاتف: 12717447 089

info@initiative-sma.de
www.initiative-sma.de

 Deutsche Muskelstiftung Phillip und Freunde – 
SMA Deutschland e. V. 

 مؤسسة أمراض العضالت األلمانية فيليب واألصدقاء 
ضمور العضالت الشوكي )SMA( في ألمانيا

Plättigweg 11
 Karlsruhe 76189 ألمانيا

info@muskelstiftung.de

أو

Werner-von-Siemens-Ring 13
 Bretten 75015 ألمانيا

هاتف: 973663 07252
info@sma-deutschland.de

www.muskelstiftung.de

العناوينمالحظات
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