
التشخيص والعالج
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التشخيص

الحاالت المصاحبة والعالج القائم على األدلة

مآل المرض

يكون الشلل الدماغي في أغلب الحاالت مصحوبًا بعدد من الحاالت التي قد تكون معيقة بقدر اإلعاقة الجسدية الناجمة عن الشلل الدماغي ذاته.

يمكن أن يُصيب الشلل الدماغي أجزاًء مختلفة من الجسم:

طوال العمر
الشلل الدماغي إعاقة تستمر مدى 

الحياة. قد تزيد اإلعاقة مع التقدم في 
العمر، وقد تبدأ الشيخوخة مبكًرا.

عوامل االختطار التي تزيد مخاطر وقوع الشلل الدماغّي

احتمال الوقوع عامل االختطار
المخاطر األمومية (الغدة الدرقية، مقدمات االرتعاج، حاالت النزيف، 

العدوى، تخلف النمو داخل الرحم (IUGR)، االضطرابات المشيمية، الحمل 
نة) +/- د األّجِ الُمتعّدِ

الوالدة المبكرة
10.0% أقل من 28 أسبوًعا    
5.0% من 28 إلى 31 أسبوًعا    
0.7% من 31 إلى 37 أسبوًعا    

الوالدة في الموعد
12.0% اعتالل الدماغ    
0.1% بحالة صحية جيدة، دون مخاطر معروفة    

ر الحركي تقييم التطوُّ

من 6 أشهر إلى 12 شهًرا  السن: أقل من 20 أسبوًعا 
)بعد التصحيح(

ر األطفال الصغار  تقييم تطوُّ
(DAYC). قُدرة تنبؤية 83%.

تقييم الحركات العامة. قُدرة تنبؤية 
.95%

تقييم هامرسميث العصبي للُرضَّع 
(HINE). قُدرة تنبؤية 90%.

تقييم هامرسميث العصبي للُرضَّع 
(HINE). يساعد على التنبؤ بشّدة 

اإلصابة.

التصوير العصبّي
% من إجمالي 

الحاالت النتائج غير الطبيعية للتصوير العصبي

19% إصابة بالمادة البيضاء الُمحيطة بالبُطين 
11% التشوه الدماغي 
11% السكتة الدماغية 
22% إصابة بالمادة الرمادية 
3% النزف داخل الجمجمة 
2% العدوى 
19% نتيجة غير محددة 
13% نتيجة طبيعية 

اضطرابات األلم والسلوك والنوم
ف عليها بشكل كاف لدى  ال يتم التعرُّ

األشخاص الُمصابين بالشلل الدماغّي. 
قُم بتقييم الحاالت وعالجها.

العالج
قد تتدهور حالة المصاب بالشلل 
الدماغي جسديًا إذا لم يتلق إعادة 

تأهيل الًجا للعظام.

الشدة
تكون توقعات شدة المرض في أدق 

مستوياتها عند عمر سنتين.

هل الطفل حديث الوالدة ُعرضة لإلصابة 
بالشلل الدماغي؟

ر الحركي للرضيع   هل التطوُّ
غير طبيعي؟

 هل نتائج التصوير العصبّي 
للرضيع غير طبيعية؟

من 10 إلى 
%20

 تَقَّصى وجود حاالت 
طبيّة أخرى

ابدأ العالج مبكًرا

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

شلل دماغي ليست حالة 
شلل دماغي

3 من ُكل 4
ينبغي عالجه للوقاية من اضطرابات النوم 

واالضطرابات السلوكية

1 من ُكل 4
ينبغي عالجه مبكًرا والتأكُّد من السيطرة 

على األلم

1 من ُكل 2
تجعل المآل سيئًا فيما يتعلق بالقدرة على السير والتحكم 

في خروج البول والبراز واألداء األكاديمي

1 من ُكل 4
ينبغي تقصي الحالة ومنحها مزيًدا من الوقت

1 من ُكل 3
تتنبأ القدرة على الجلوس بشكل مستقل في سن 

عامين بقدرة الشخص على التنقُّل

1 من ُكل 5
ينبغي تقصي الحالة والتأكُّد من السيطرة 

على األلم

1 من ُكل 3
ينبغي فحص الورك شهريًا باألشعة السينية 

من سن 6 أشهر إلى 12 شهًرا

1 من ُكل 10
ينبغي تقييمه مبكًرا والتأقلُم

1 من ُكل 4
ينبغي توسيع القُدرة الكالمية مبكًرا

1 من ُكل 15
ينبغي تقييم مأمونية البلع، وُمراقبة النمو

4 لُك نم 1
ستنتهي النوبات لدى 10 - %20

1 من ُكل 25
ينبغي تقييمه مبكًرا والتأقلُم

اضطراب سلوكي

األلم

سلس البول

اإلعاقة الذهنية

اضطرابات النوم

العجز عن التنقُّل

العمى

انزياح الورك

التغذية بغير طريق الفم

العجز عن الكالم

الصمم

الصرع

مليون 
شخص 

هناك 

17
مصابون بالشلل الدماغي حول 

العالم

Quadriplegia

  

 

 

المشي
 •  سيتمكن أغلب األطفال المصابين بالشلل 

الدماغي من المشي
• 60% يتنقلون باستقاللية
• 10% يمشون بمساعدة

• 30% يستخدمون مقعًدا متحرًكا

%24

%76

جّي التشنُّ

الُمِخل بالحركة   

الترنحّي/غير ذلك   

%25

%75

%23
 GMFCS 
من 1 إلى 3

 GMFCS 
من 4 إلى 5

 GMFCS %98 
من 1 إلى 3

 GMFCS %99 
من 1 إلى 3

 GMFCS %1 
من 4 إلى 5

 GMFCS %2 
من 4 إلى 5

CP

%23
شلل رباعي

%39
شلل نصفي %38

شلل مزدوج

%77


