
التصلب العصبي املتعدد عند األطفال 

واضطرابات أخرى مزيلة للميالني يف مرحلة 

الطفولة

املفهوم الحايل والتشخيص واإلدارة

االتحاد الدويل للتصلب 
العصبي املتعدد
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وصندوق عالج مرض التصلب العصبي املتعدد، والجمعية الوطنية للتصلب العصبي املتعدد 

)الواليات املتحدة األمريكية(، واملؤسسة السويرسية للتصلب العصبي املتعدد/ الجمعية 

السويرسية للتصلب العصبي املتعدد، ومؤسسة أبحاث التصلب العصبي املتعدد.

املساهمون
إننا نعرب بامتنان عن بالغ تقديرنا للمساهمة االفتتاحية املقدمة من الدكتور روزاليند كالب.
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التصلب العصبي املتعدد عند األطفال واضطرابات 

أخرى مزيلة للميالني يف مرحلة الطفولة

املفهوم الحايل والتشخيص واملعالجة

تحسن الفهم ملرض التصلب العصبي املتعدد )MS( ولالضطرابات األخرى بشكل ملحوظ خالل 

السنوات العرش املاضية، 

كام جاءت هذه النرشة مصحوبة بسلسلة من املقاالت املكتوبة من خرباء مختصني باملوضوع 

الحايل حيث ألقت الضوء عىل التقدمات املحرزة واألسئلة غري املجابة والتحديات الجديدة يف 

عملية الفهم والتشخيص واإلدارة.

وتوفر هذه النرشة تقريرًا ملخًصا للنقاط الرئيسية لكل مقال إىل جانب توفريها للمراجع 

واملطالعات اإلضافية التي ميكنك أن تجد فيها روابط للمقاالت الكاملة وجميعها مقاالت متاحة 

للجمهور )ومجانية(.

ولعلكم تودون أيًضا االطالع عىل منشور إضايف 

باسم التصلب العصبي املتعدد يف مرحلة الطفولة: 

دليل اآلباء. ويهدف املرجع املجاين التايل إىل 

مساعدتك يف فهم املزيد عن الرعاية التي يحتاج 

إليها الطفل، ونوع الدعم املستحق للوالدين 

والعائالت من أجل التعامل مع التغريات التي قد 

www.msif. .يسببها التصلب العصبي املتعدد

org/about-ms/childhood-ms/?lang=ar

التصلب العصبي املتعدد يف مرحلة الطفولة

دليل اآلباء

 االتحاد الدويل للتصلب العصبي املتعدد

http://www.msif.org/about-ms/childhood-ms/?lang=ar
http://www.msif.org/about-ms/childhood-ms/?lang=ar
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التصلب العصبي املتعدد عند األطفال 

من منظور كٍل من الطفل واألرسة

ميثل مرض التصلب العصبي املتعدد عند األطفال العديد 

من التعقيدات واالعتبارات من منظور الطفل واألرسة. 

وميكن أن يؤثر مرض التصلب العصبي املتعدد، مثل 

األمراض املزمنة األخرى، عىل منو الصغار وتطورهم وعىل 

مظهرهم وهويتهم وإدراكهم وحالتهم العاطفية وعىل 

مشاركتهم أيًضا يف التعليم والعمل إىل جانب إمكانية 

تأثريه عىل عالقاتهم بأقرانهم وأرستهم.

ونظرًا إلمكانية حدوث العزلة، لذا ينبغي إعطاء أولوية 

من أجل تسهيل التواصل مع األطفال اآلخرين ومع 

عائالتهم بغرض مشاركة تجاربهم، وميكن أن يساهم 

الدعم يف فرتة التشخيص وطيلة فرتة إدارة الحالة يف إمتام 

عملية انتقال ناجحة للعناية بالبالغني.

كام ميكن أن تساعد العناية من خالل مركز رعاية متعدد 

التخصصات والدعم املستمر من الطبيب الرسيري كال 

من الطفل واآلباء خالل مرورهم مبرحلة التشخيص.

 وما سيمهد الطريق إىل مستقبل مرشق هو إبقاء الطفل 

املصاب بالتصلب العصبي املتعدد وعائالتهم عىل اتصال 

بالجهود العلمية املبذولة يف املجتمعات البحثية.

األسباب البيولوجية لتعرض األطفال 
لإلصابة مبرض التصلب العصبي 

املتعدد

يبدو أن األطفال الذين هم عرضة لإلصابة مبرض التصلب 

يتشاركون عوامل املخاطر الوراثية والبيئية ذاتها والتي 

وجد أنها تساهم يف خطر تعرض البالغني لإلصابة مبرض 

التصلب العصبي املتعدد، مام يشري إىل أن حالة مرض 

التصلب العصبي املتعدد عند األطفال بصورة عامة هي 

الحالة نفسها ملرض التصلب العصبي عند البالغني.

وتجدر اإلشارة إىل أن للجهاز املناعي السليم عدة وظائف 

أساسية من بينها مكافحة العدوي والوقاية من منو 

األورام وتوفري املساعدة خالل عملية معالجة األنسجة، 

وحتى يؤدي الجهاز املناعي وظيفته، فإنه مكون من 

أنواع مختلفة من خاليا كرات الدم البيضاء )مثل: 

الخاليا الليمفاوية التائية والبائية وخاليا أخرى( والتي 

تتواصل مع بعضها البعض كام يفرز مواد متنوعة )مثل: 

السيتوكينات واألجسام املضادة( التي تؤثر عىل الخاليا 

املجاورة.

وليك يتسنى للجهاز املناعي تأدية وظيفته عىل أكمل 

وجه، يجب أن يكون قادًرا عىل متييز أي يشء غريب أو 

دخيل عىل الجسم من أجزاء جسم الفرد نفسه، وهذه 

القدرة قد تضعف لدى بعض األشخاص. وألسباب غري 

واضحة بصورة كاملة، يهاجم الجهاز املناعي لهؤالء 

األفراد نفسه عن طريق الخطأ مسببًا بذلك حالة مرض 

“املناعة الذاتية”. فعىل سبيل املثال، عندما تهاجم املناعة 

الذاتية املفاصل يُصاب الفرد بالتهاب يف املفاصل، وإذا ما 

هوجمت الخاليا املنتجة لألنسولني ميكن أن يصاب الفرد 

مبرض السكر من النمط األول، وإذا كان الهجوم عىل 

الجهاز العصبي املركزي، ميكن أن يصاب الفرد بالتصلب 

العصبي املتعدد أو بحالة ذات صلة به.

وليك يتسنى للجهاز املناعي تأدية وظيفته عىل أكمل 

وجه، يجب أن يكون قادًرا عىل متييز أي يشء غريب أو 

دخيل عىل الجسم من أجزاء جسم الفرد نفسه، وهذه 

القدرة قد تضعف لدى بعض األشخاص. وألسباب غري 
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عوامل املخاطر الوراثية والبيئية 
للتصلب العصبي املتعدد عند 

األطفال

تحدث بداية اإلصابة مبرض التصلب العصبي املتعدد 

يف مرحلة الطفولة فيام يصل إىل %10 من كل األفراد 

املصابني باملرض، ويبدو أن حدوث املرض عند البالغني 

يأيت نتيجة تفاعل معقد لعوامل وراثية وبيئية. ومن 

بني عوامل املخاطر األساسية املتعلقة بالوراثة، املؤكدة 

 HLA أيضاً يف مرض التصلب العصبي املتعدد، جينات

DRB1*1501. هذا أحد أشكال الجينات املشرتكة 

بني مجموعة من الجينات التي تؤدي دوًرا مهاًم يف 

االستجابات املناعية، وهو ما يسمى مبستضد الكريات 

البيضاء البرشية HLA. وجينات مستضد الكريات 

البرشية يف حقيقتها تضع عالمات مميزة يف خاليا الشخص 

الفردية، ودور هذه العالمات هو مساعدة الجهاز املناعي 

عىل التمييز بني خاليا الجسم نفسه وبني تلك الخاليا 

الدخيلة املحتلة للجسم مثل البكترييا والفريوسات.

واضحة بصورة كاملة، يهاجم الجهاز املناعي لهؤالء 

األفراد نفسه عن طريق الخطأ مسببًا بذلك حالة مرض 

“املناعة الذاتية”. فعىل سبيل املثال، عندما تهاجم املناعة 

الذاتية املفاصل يُصاب الفرد بالتهاب يف املفاصل، وإذا ما 

هوجمت الخاليا املنتجة لألنسولني ميكن أن يصاب الفرد 

مبرض السكر من النمط األول، وإذا كان الهجوم عىل 

الجهاز العصبي املركزي، ميكن أن يصاب الفرد بالتصلب 

العصبي املتعدد أو بحالة ذات صلة به

ولكن توجد بعض الفروق املهمة التي يجب وضعها يف 

االعتبار عندما يتعلق األمر بتعرض األطفال لإلصابة مبرض 

التصلب العصبي املتعدد أو باضطرابات ذات صلة به. 

وواحد من هذه الفروق هو أن الجهاز املناعي والجهاز 

العصبي املركزي يف األطفال ما زال يف مرحلة النمو. ومع 

وضع هذا يف االعتبار، فثمة أسئلة مهمة يجب اإلجابة 

عليها مثل قوة النوبات املناعية ومنطها يف الصغار، 

وإمكانية تعايف الجهاز العصبي املركزي املصاب وفوائد 

العالجات املستجدة ومخاطرها.

وباإلضافة إىل العوامل الوراثية فإن العوامل البيئية 

مثل نقص مستوى فيتامني د والتعرض لدخان السجائر 

واإلصابة عن بعد بفريوس إبشتاين بار تساهم بشكل 

ملحوظ يف خطورة إصابة الفرد مبرض التصلب العصبي 

املتعدد.

ويف حاالت األطفال، وردت تقارير متسقة بأن كالًّ من 

التعرض لدخان السجائر واإلصابة بعدوى سابقة بفريوس 

إبشتاين بار كالهام عوامل خطورة لإلصابة بالتصلب 

العصبي املتعدد. وحتى اآلن مل يتسن التأكد من دور 

فيتامني د يف هذه الفئة العمرية.

كام تبني أيًضا أن بعض عوامل املخاطر للتعرض لإلصابة 

مبرض التصلب العصبي املتعدد لها تأثري عىل مسار املرض 

مثل انخفاض مستويات مصل الدم 25 - هيدروكيس - 

فيتامني د عند األطفال والبالغني املصابني مبرض التصلب 

العصبي املتعدد. ويعدل العمر أعراض املرض الرسيرية 

 )CSF( والطرق التي يظهر بها يف السائل الدماغي الشويك

ويف التصوير بالرنني املغناطييس )MRI( عند األطفال.

وسوف توضح الدراسات املستقبلية مدي إمكانية التدخل 

مثل استخدام مكمالت فيتامني د لتعديل قابلية التعرض 

لإلصابة مبرض التصلب عند األطفال والبالغني وتعديل 

مسار املرض.
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املظاهر الرسيرية والنتائج 
الرسيرية 

يحدث مرض التصلب العصبي املتعدد عند األطفال عقب 

مسار مرض التصلب العصبي املتعدد متكرر االنتكاس 

والهدوء. تتكون االنتكاسات الحادة من العجز العصبي 

الجديد )مشاكل يف العصب والحبل الشويك ووظيفة 

الدماغ مثل: فقدان التوازن وضعف يف الذراعني أو 

الرجلني إلخ...( الذي يستمر مدة أطول من 24 ساعة 

عندما ال يوجد أي مرض أو حمى أخرى.

تحدث االنتكاسات املبكرة بشكل متكرر عند األطفال 

املصابني مبرض التصلب أكرث من حدوثه عند البالغني 

املصابني باملرض، ويتعاىف معظم األطفال املصابني 

مبرض التصلب العصبي املتعدد بشكل جيد من هذه 

االنتكاسات املبكرة، ونادًرا ما يصاب الطفل بإعاقة 

جسدية متصاعدة خالل العرش سنوات األوىل من املرض.

وتشري النوبات املصحوبة بإصابات بجذع الدماغ وبتعايف 

ضئيل من النوبة وبتكرار أعىل للنوبات إىل احتاملية كبرية 

لإلصابة باإلعاقة يف املستقبل.

ورغم وجود مجموعات ألطفال مصابني مبرض التصلب 

تحت الدراسة عىل مدار الوقت، إال أنه ال تتوفر سوى 

بيانات محدودة جداً إلثبات النتائج الرسيرية لبداية 

اإلصابة مبرض التصلب العصبي املتعدد عند األطفال يف 

سن البلوغ. ومن غري املعلوم ما إذا كان تحسن توافر 

األدوية واالستخدام الكبري لألدوية غري املرصح بها يف عالج 

مرض التصلب العصبي املتعدد عند األطفال قد حسن 

من التشخيص أم ال.

إن الحاجة إىل وجود مقاييس موحدة ومثبتة وقوية 

للنتائج يربزها الوعي املتزايد مبرض التصلب العصبي 

املتعدد عامليًا وإطالق تجارب املرحلة الثالثة مؤخراً 

من أجل التوصل لعالجات جديدة ملرض التصلب عند 

األطفال والحاجة العاجلة للوصول إىل فهم أفضل لتأثري 

املرض عىل نوعية حياة األطفال املرتبطة بالصحة وصوالً 

إىل مرحلة البلوغ.

Países Bajos: Mireille tenía 12 años 
cuando le diagnosticaron EM.

اإلدراك والحالة املزاجية

إن الصعوبات املتعلقة بالوظائف اإلدراكية والحالة 

املزاجية شائعة يف مرض التصلب العصبي املتعدد لدى 

األطفال، حيث اكتشفت أعراض ضعف الذاكرة وقصور 

االنتباه ورسعة املعالجة وأحيانا ضعف اللغة لدى نحو 

%30 من األطفال املصابني مبرض التصلب العصبي 

املتعدد. كام ميكن الربط بني اضطراب الحالة املزاجية، 

وخاصة أعراض االكتئاب واملشاكل السلوكية، بالصعوبات 

اإلدراكية، وهي مالحظة بشكل متزايد يف األطفال 

املصابني باملرض.

وكام يف حالة البالغني املصابني باملرض، ميكن اكتشاف 

مشاكل إدراكية من املراحل األوىل للمرض - وذلك غري 

متعلق مبستوى اإلعاقة الجسدية - وميكن أن تؤثر هذه 

املشاكل تأثريًا سلبيًا عىل منط الحياة وعىل التحصيل 

الدرايس الحايل واملستقبيل وعىل نوعية الحياة.

وينبغي إعطاء البحث عن مناهج عالجية فعالة، خاصة 

من خالل إعادة التأهيل اإلدرايك الذي ميكنه تحسني 

اللدونة الدماغية يف حاالت هؤالء األطفال، تركيزًا محوريًا 

يف املجال الحايل للبحث.
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هولندا: لقد كانت مييك يف الرابعة من عمرها عند 

اكتشاف إصابتها بالتصلب العصبي املتعدد.

مزايا التصوير بالرنني املغناطييس

إن قابلية الحصول عىل صورة عالية الجودة للدماغ 

باستخدام التصوير بالرنني املغناطييس طورت بدرجة 

هائلة من قابلية تشخيص مرض التصلب العصبي املتعدد 

عند األطفال والبالغني.

وأظهرت دراسات التصوير بالرنني املغناطييس أن لدى 

األطفال املصابني مبرض التصلب آفات مامثلة آلفات 

مرض التصلب عند البالغني، إن مل تكن أكرث منها حدة. 

كام أن ملرض التصلب العصبي املتعدد تأثري عىل منو 

الدماغ الطبيعي خالل مرحلة الطفولة ويعطل مسالك 

الدماغ الطبيعية، مام يفرس سبب صعوبة التعلم واملهام 

اإلدراكية األخرى عند بعض األطفال واملراهقني.

إن قدرة التصوير بالرنني املغناطييس عىل توجيه العالج 

هو مجال خصب للبحث، كام أن دراسات التصوير بالرنني 

املغناطييس هي عنرص محوري للتجارب الرسيرية إليجاد 

عالج جديد ملرض التصلب العصبي املتعدد.

العالج الرئييس االعتيادي واملعالجة 
العامة

مل يكمل أي عالج مرصح به حاليًا للبالغني املصابني مبرض 

التصلب العصبي املتعدد متكرر االنتكاس والهدوء مرحلة 

اختباره لألطفال املصابني مبرض التصلب، وذلك رغم إجراء 

العديد من التجارب املختصة مبرض التصلب مؤخرًا لذا، 

فإن استخدام األدوية املعدلة للمرض يف مرض التصلب 

العصبي املتعدد يبقى غري مرصح به يف الغالبية الكربى 

من الدول خاصة لألطفال الذين مل يبلغوا سن 12.  

ولكن يحتاج األطباء الرسيريون إىل عالج األطفال من 

أجل منع حدوث االنتكاسات وحامية الدماغ من اآلفات 

الجديدة املزيلة للميالني واإلصابات غري القابلة للشفاء 

منها ومن أجل تأخري تراكم اإلعاقة - خاصة منذ إصابة 

األطفال مبعدل انتكاسات أعىل من البالغني وبأورام 

بالغة تظهر بالتصوير بالرنني املغناطييس. وكذلك تشري 

املشاهدة ألعراض اإلصابة عند البالغني بأن األدوية 

املعدلة للمرض أكرث فاعلية إذا أعطي املريض الدواء يف 

مرحلة مبكرة من مسار االنتكاسات يف مرض التصلب.

وشأن الدراسة الحالية تصنيف األدوية املعدلة للمرض 

بصفتها عالج رئييس أو ثانوي، وذلك طبقا للقوانني 

الترشيعية يف كل دولة. وقيمت دراسات رصدية 

متعددة خالل املرحلة الرابعة درجة السالمة وفعالية 

دواء انرتفريون بيتا وأسيتات الغالتريامر يف مرض 

التصلب العصبي املتعدد عند األطفال، بينام ال يتاح 

حالياً معلومات مشابهة باملعلومات السابقة ألدوية 

تريفلونومايد وثنايئ ميثيل فومارات أو فينجوليمود والتي 

ال ينبغي استخدامها لألطفال إال ضمن تجارب رسيرية 

تستند إىل مجموعات ضابطة أو بحذر بالغ الشدة يف 

حاالت مختارة.
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انرتفريون بيتا )IFNB(: من خالل الدراسات الرصدية 

التي أجريت عىل األطفال فإن االستنتاج العام هو أن 

دواء انرتفريون بيتا فعال يف تقليل معدل االنتكاسات 

يف أغلبية الحاالت، وذلك لعدم استجابة نحو %30 من 

األطفال املصابني مبرض التصلب للدواء كام هو متوقع 

وحاجتهم إىل أدوية أكرث فعالية.

وتتضمن األعراض الجانبية األكرث شيوًعا أعراًضا مشابهة 

باإلنفلونزا وآالًما يف العضالت ووجًعا بالرأس وتفاعالت 

مبوضع الحقن وارتفاع إنزميات الكبد واضطرابات يف خاليا 

الدم. ومع قلة املعلومات املتوفرة ال يوجد أي مؤرش 

عىل أن انرتفريون بيتا يؤثر سلبًا عىل النمو الجسدي لدى 

األطفال.

أسيتات الغالتريامر )GA(: أمثرت دراستان صغريتان ملرض 

التصلب عند األطفال نتائج إيجابية ومل يالحظ أي نتائج 

عكسية هامة. واشتملت بعض الدراسات عىل األطفال 

الذين ترتاوح أعامرهم بني 10 إىل 12 عاًما، والذين 

تشابهت األعراض الجانبية عندهم مع األعراض الجانبية 

املشاهدة يف األشخاص األكرب سًنا.

واملتفق عليه بني خرباء مرض التصلب العصبي املتعدد 

الذي يصيب األطفال أن دواء انرتفريون بيتا وأسيتات 

الغالتريامر ينبغي أن يكونا مقياساً للعناية بجميع األطفال 

املصابني مبرض التصلب، كام ينبغي أن يبدأ العالج به 

يف مرحلة مبكرة حتى متنع االنتكاسات وتراكم اإلعاقة 

واإلصابات الدماغية. وينصح باملتابعة الدورية من أجل:

تقدير االستجابات الطبية مع التقييامت الرسيرية 	 

املنتظمة والفحص الدماغي بالرنني املغناطييس.

فحص إمكانية التحمل/السالمة	 

تقدير عدد خاليا الدم ووظيفة الكبد ووظيفة الغدة 	 

الدرقية والِكلية

الربازيل: واجهت بياتريس أعراضها 

األولية ملرض التصلب العصبي املتعدد 

وهي ال تزال يف مرحلة املدرسة، عندما 

كان عمرها 13 عاماً.

ورغم أن هذه األدوية تحقن يف العضل )مبارشة داخل 

العضل( أو تحت الجلد، إال أنها أدوية يتحملها معظم 

األشخاص بشكل جيد فضالً عن استمرارها يف اكتساب 

طابع أمان إيجايب بصورة عامة، كام أن استخدام 

األِسيتاميُنوفني أو األيبوبروفني قبل الحقن بدواء انرتفريون 

بيتا أو عند حدوث أعراض مشابهة باإلنفلونزا ميكن أن 

يقلل من تكرار الحقن وحدته.

صدر مؤخرًا تقارير عن بعض األعراض الجانبية النادرة 

ولكنها هامة بعد االستخدام طويل األجل لدواء انرتفريون 

بيتا من قبل البالغني، ويساعد الفحص الدقيق يف ضامن 

املالحظة الفورية لهذه األنواع من اإلصابات الحادة 

النادرة، وهو أمر بالغ األهمية يف حاالت األطفال الذين 

يتناولون األدوية خالل الفرتات الرئيسية لنمو الجسم 

وتطوره.

كام أن توعية األطفال وآباءهم يف بداية مرحلة العالج 

أمر مهم لوضع توقعات واقعية للعالج ولتوفري تدريب 

عىل طريقة الحقن وتوفري اسرتاتيجيات من شأنها نجاح 

معالجة األعراض الجانبية، وكذلك ينبغي أن يؤخذ يف 

االعتبار تبديل العالج يف حالة حدوث استجابة غري مالمئة 

أو أقل من األفضل.
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التصعيد والعالجات املستجدة

شهدت العرشون عاًما املاضية تقدًما عظياًم يف عالجات 

مرض التصلب العصبي املتعدد، كام اعتمدت الهيئات 

الترشيعية يف العديد من البلدان نحو 13 دواًءا من أجل 

استخدامها ملعالجة البالغني، وال يوجد سوى موافقة 

 )EMA( محدودة من جانب الوكالة التنظيمية األوروبية

الستخدام األطفال ممن هم يف سن 12 عاًما ومن هم أكرب 

سناً لدواء إلنرتفريون بيتا وأسيتات الغالتريامر.

إن توافر األدوية املعدلة للمرض لألطفال والبالغني 

املصابني مبرض التصلب العصبي املتعدد يختلف من 

مكان آلخر حيث يكون محدوًدا للغاية يف بعض املناطق، 

ويواجه ما يبلغ %30 من األطفال الذين يتناولون عالج 

إنرتفريون بيتا أوأسيتات الغالتريامر نشاطاً جديداً للمرض 

)مرض متقدم( ويحتاجون لعالجات أكرث فعالية من 

العالجات الرئيسية التقليدية.

كام أعدت ترشيعات مؤخرة يف كل من الواليات املتحدة 

األمريكية وأوروبا تنص عىل رضورة تقييم العالجات 

الجديدة التي رمبا تستخدم يف عالج األطفال من خالل 

إجراء دراسات طبية عىل األطفال. لذلك، بدأت عدة 

تجارب طبية عىل األطفال من شأنها توفري معلومات مهمة 

فيام يتعلق بفعالية العقاقري الجديدة ومستوى سالمتها.

يشتمل الفكر الحايل يف إدارة املرض املتقدم عىل أسلوبني: 

أسلوب التصعيد )يبدأ باستخدام دواء إنرتفريون بيتا 

أوأسيتات الغالتريامر ثم االنتقال إىل أدوية غري اعتيادية 

وأدوية قوية أو أحدهام(، وأسلوب التحريض )يستخدم 

أسلوبًا عدوانيا للغاية عند ظهور أعراض املرض بهدف 

السيطرة عىل املرض النشيط للغاية( يف حالة األطفال 

املصابني مبرض التصلب.

األرجنتني: لقد كانت سرينا يف الـ13 من العمر عند إصابتها 

مبرض التصلب العصبي املتعدد.

تعريف مرض التصلب العصبي 
املتعدد يف مرحلة الطفولة ومتييزه 

عن مثيالته

يف عام 2012 نرشت مجموعة دراسة مرض التصلب 

العصبي املتعدد العاملية لطب األطفال تعريفات ملرض 

التصلب العصبي املتعدد لدى األطفال واالضطرابات 

املتعلقة به، استُخدَمت هذه التعريفات وقُيَمت يف 

مجموعات كبرية من األطفال حول العامل، كام أدت إىل 

تشخيصات مبكرة للمرض وإىل بدء العالج رسيعاً.

ولكن وجود عدد من األمراض التي من املمكن أن تشابه 

أعراض اإلصابة بااللتهاب الحاد املزيل للميالني - مبا يف 

ذلك االضطرابات االلتهابية يف املادة البيضاء وأورام أولية 

يف الجهاز العصبي املركزي واألمراض األيضية العصبية 

)اضطرابات تنشأ بسبب نقص أو خلل وظيفي يف إنزيم 

مؤثر عىل منو الجهاز العصبي أو عىل وظيفته( - من 

املمكن أن يجعل تشخيص االضطرابات االلتهابية املزيلة 

للميالني يف مرحلة الطفولة أمرًا صعبًا للغاية، لذلك فإن 

األطباء بحاجة إىل أن يكونوا عىل دراية بهذه األعراض 

املشابهة حتى يتوصلوا إىل التشخيص الصحيح وإىل 

التوصيات العالجية املناسبة.
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التهاب الدماغ والنخاع الحاد 
)ADEM( املنترش

يُنظر يف الوقت الراهن إىل مرض التهاب الدماغ والنخاع 

الحاد املنترش ومرض التصلب املتعدد عىل أنهام حالتان 

مختلفتان بشكل واضح عن بعضهام البعض، غالباً ما 

يكون ذلك يف مرحلة بداية األعراض األولية.

حيث ال يحدث ملعظم األطفال املصابني بالتهاب الدماغ 

والنخاع الحاد إال نوبة واحدة متبوعة مبعافاة جيدة منها، 

وبشكل أقل تكراًرا، رمبا يواجه األطفال املصابون بالتهاب 

الدماغ والنخاع الحاد املنترش انتكاسات ومن ثم تُشخص 

إصابتهم باضطرابات أخرى متوسطة التمنيع للجهاز 

العصبي املركزي، وأحد هذه االضطرابات، املوصوفة 

مؤخرا، التهاب الدماغ والنخاع الحاد املنترش متبوعاً بنوبة 

التهاب العصبي البرصي. ويشار إىل هذ االضطراب باسم 

.”ADEM-ON“

ويجرى حالياً التحري من الواصامت الحيوية الجديدة 

)مؤرشات قابلة للقياس( - مبا يف ذلك إنتاج األجسام 

املضادة املرتبطة بربوتينات امليالني - بهدف تحسني دقة 

التشخيص والتوقعات للنتائج املحتملة.

التهاب النخاع املستعرض الحاد 
)ATM(

يحدث التهاب النخاع املستعرض الحاد عندما يستهدف 

الجهاز املناعي الحبل الشويك، كام يندر وجود التهاب 

النخاع املستعرض الحاد لكن يحتمل أن يكون حالة 

مدمرة ذات نتائج ممكنة متباينة. وعادة ما ينشأ ضعف 

يف الرجلني واليدين مًعا أو ضعف يف أحدهام أو شللهام 

مًعا أو شلل أحدهام وإسهال وإمساك وفقدان للحس 

خالل عدة ساعات كام أنه من املمكن أن ترتقي الحالة 

إىل حالة شلل بالغة الخطور

يقتيض األمر التمييز بني التهاب النخاع املستعرض الحاد 

وبني االضطرابات النادرة األخرى يف النخاع الشويك، كذلك 

قد يكون التهاب النخاع املستعرض الحاد عالمة مبكرة 

لألمراض املزمنة مثل: التهاب النخاع والعصب البرصي 

أو التصلب العصبي املتعدد. إن معايري تشخيص التهاب 

النخاع املستعرض الحاد مناسبة بشكل عام للطفل ولكن 

قد يكون من الرضوري إدخال بعض التعديالت حتى 

تالئم األطفال الصغار.

ويف حاالت التهاب النخاع املستعرض الحاد يغلب عىل 

أرضار التصوير بالرنني املغناطييس التأثري عىل جزء كبري 

من النخاع الشويك، كام لوحظت أرضار التصوير بالرنني 

املغناطييس، التي ال تسبب ظهور أعراض، يف أكرث من 

ثلث حاالت األطفال املصابني بالتهاب النخاع املستعرض 

الحاد واملصابني بالتصلب العصبي املتعدد أو املصابني 

بالتهاب النخاع والعصب البرصي. وبشكل عام، تكون 

النتائج أفضل لدى األطفال مقارنة بالبالغني، حيث تحقق 

نسبة %50 شفاًء تاماً خالل عامني.

ال توجد تجارب خاضعة ملراقبة قوية لحاالت األطفال أو 

البالغني من شأنها تأكيد العالج األمثل اللتهاب النخاع 

املستعرض الحاد، حيث توجد دراسة واحدة يف الوقت 

الراهن تقوم بإدراج املرىض.

فرنسا: يوم لنرش املعلومات لألطفال املصابني 

بالتصلب العصبي املتعدد وعائالتهم.
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التهاب العصب البرصي

التهاب العصب املركزي هو حالة يؤدي فيها تضخم 

العصب البرصي وتورمه إىل عجز يف الرؤية مبا يف ذلك 

تدهور حدة البرص )الوضوح يف الرؤية( ورؤية األلوان 

ومجال الرؤية.

ورمبا يواجه نحو ثلث حاالت األطفال املصابني 

باضطرابات مزيلة للميالني يف الجهاز العصبي املركزي 

التهابات يف العصب البرصي كعرض أويل، ويف معظم 

الحاالت ستعود الرؤية إىل حالتها الطبيعية تقريبًا 

ولكن مع تغريات طفيفة مثل تغريات يف رؤية األلوان، 

ورمبا يحدث تضارب يف الرؤية، وكذلك رمبا ترتاكم هذه 

التغريات مبرور الوقت.

ونظرًا لعدم إجراء تجارب طبية اللتهاب العصب البرصي 

لدي األطفال فإن املامرسات الطبية تتبع حاليا الربوتوكول 

اآليت يف معالجة األطفال: 30 ملج/كجم يوميا من الحقن 

الوريدي مليثيل بريدنيزولون وتصل الجرعة إىل جرام 

يوميًا ملدة ترتاوح بني 3 إىل 5 أيام، والحاجة لدورة 

عالجية مطولة باستخدام ستريويد عرب الفم غري معلومة.

التهاب النخاع والعصب البرصي 
)NMO(

التهاب النخاع والعصب البرصي هو مرض يصيب الجهاز 

العصبي ملركزي. وعند اإلصابة بهذا املرض، تقوم خاليا 

الجهاز املناعي واألجسام املضادة مبهاجمة مادة امليالني 

يف األلياف البرصية والحبل الشويك وتدمريها، مام 

يتسبب يف التهاب العصب البرصي )يؤدي ذلك إىل أمل يف 

العينني وفقدان الرؤية( والتهاب النخاع املستعرض )مام 

يسبب حالة من الضعف وفقدان الحس وشلل الذراعني 

والساقني يف بعض األحيان، إضافة إىل مشاكل يف املثانة 

واألمعاء(.

ونظرًا ألن هذا املرض يسبب أعراًضا مشابهة بتلك التي 

تظهر يف مرض التصلب العصبي املتعدد، كام كانت 

تعترب حتى وقت قريب شكالً من أشكال مرض التصلب 

العصبي املتعدد. ورغم ذلك يُسهم اكتشاف الجسم 

املضاد )NMO-IgG( يف الدم لدى األشخاص املصابني 

بالتهاب النخاع والعصب البرصي يف التمييز بني هذا 

املرض ومرض التصلب العصبي املتعدد.

وتكون هجامت التهاب النخاع والعصب البرصي أكرث 

حدًة من الهجامت التي يسببها التصلب العصبي 

املتعدد، وتكون مقصورة يف املراحل املبكرة بوجه عام 

عىل األعصاب البرصية والحبل الشويك، أما األعراض 

األخرى فهي نادرة، ولكن هناك اعرتاف اآلن بأن التقيؤ 

الذي ال ميكن التحكم به والفواق عرضان اللتهاب النخاع 

والعصب البرصي الذي يسببه تلف بجذع الدماغ.

يعالج التهاب النخاع والعصب البرصي يف املراحل األوىل 

بدواء مركب من ماديت الكورتيكوستريويد وكاِبت املَناَعة، 

ورمبا بحتاج بعض اآلباء إىل عالج الكورتيكوستريويد 

ملدة أطول وكذلك رمبا يطلبوا ترشيح الدم )طريقة تزيل 

األجسام املضادة من تيار الدم(. واألدوية املعدلة للمرض 

التي تستخدم يف عالج مرض التصلب العصبي املتعدد غري 

فعالة لعالج التهاب النخاع والعصب البرصي.

هولندا: تم تشخيص إصابة بيرت مبرض التصلب 

العصبي املتعدد عندما كان يف سن الـ 13 من عمره.
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متالزمة مزيل امليالني املكتسبة 
)ADS(

ميكن أن تختلف األعراض األوىل ملرض التصلب العصبي 

يف مرحلة الطفولة من طفل لطفل آخر. واألعراض األوىل 

الحادة ملرض إزالة امليالني امللتهب من الجهاز العصبي 

 ،)ADS( املركزي تسمى مبتالزمة مزيل امليالني املكتسبة

وميكن حدوث إزالة امليالني يف موضع واحد )َوحيُد 

البؤرة( أو يف أكرث من موضع ) متعدد البؤرة( يف الجهاز 

العصبي املركزي.

وسوف تشخص إصابة نحو ثلث حاالت األطفال املصابة 

مبتالزمة مزيل امليالني املكتسبة مبرض التصلب العصبي 

املتعدد خالل فرتة من 4-2 أعوام من إصابتهم مبتالزمة 

مزيل امليالني املكتسبة. وأحياناً ما ميكن إجراء التشخيص 

الفوري اعتامًدا عىل معايري ماكدونالد 2010 ملرض 

التصلب العصبي املتعدد )معايري يستخدمها أطباء 

محرتفون لتشخيص مرض التصلب( أو إجراء التشخيص 

الحًقا بناًء عىل أدلة رسيرية إضافية أو أدلة التصوير 

بالرنني املغناطييس للمرض االنتكايس.

واألطفال املصابون مبتالزمة مزيل امليالني الذين لديهم 

أعيل احتاملية لإلصابة مبرض التصلب العصبي املتعدد 

هن فتيات بالغات مصابات مبزيل امليالني يف أكرث من 

موضع من الجهاز العصبي املركزي.

الواليات املتحدة األمريكية: اكتُشفت إصابة هيرث بالتصلب العصبي املتعدد عندما كانت يف سن الـ 14.
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املقاالت املذكورة يف املنشور الحايل مقتبسة من ملحق 

منشور يف مجلة “نيورولوجي جورنال” يف عام 2016. 

حيث تقدم املجلة مقاالت يراجعها زمالء تستهدف 

األطباء العاملني يف مجال أمراض الجهاز العصبي وحاالته. 

وقد تم تعزيز امللحق مبجموعة دراسة مرض التصلب 

العصبي املتعدد العاملية لطب األطفال، وهي شبكة 

عاملية مشكلة من مجموعة من أطباء األمراض العصبية 

لدى األطفال والبالغني والعلامء ومتخصيص الرعاية 

الصحية اآلخرين. 

واملراجع التالية مقدمة بنفس ترتيب ذكرها يف 

امللخصات.
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