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  قائمة التدقيق لضمان "الحالة الصحية السليمة"

  

) تشمل نظام تغذية مناًسبا وصًحيا، ونشاًطا جسدًيا فعاالً ومنتظما PWSويلي( -إن أسس الحياة الصحية السليمة للراشدين المصابين بمتالزمة برادر
التّطّرق إلى إنجاز أي من هذه األسس، يتوجب على العاملين مع لتجنب البدانة وللمحافظة على لياقة الجسم وعلى الصحة العقلية السليمة. وقبل 

  ) أن يفهموا جيدا تعقيدات المتالزمة. PWSويلي( -المصابين بمتالزمة برادر

). ويجب مشاركتها مع PWSويلي( -تساعدك "قائمة التحقيق" هذه في المحافظة على صحة المريض المقّّرب منك والمصاب بمتالزمة برادر

ويلي( -عائلة اآلخرين والمحترفين ومقدمي الرعاية المعنيين والذين هم على تواصل مع الشخص المقّّرب منك والمصاب بمتالزمة برادرأفراد ال

PWS.(  

  

. ولها تأثيرات على العديد من 11) هي عبارة عن خلل جيني بفعل نقص في كتابة جينات محددة على الكروموسوم PWSويلي( -إن متالزمة برادر

، وتأثير هذه المشاكل على الصحة، )PWSويلي( -جهزة في الجسم. ستجد أدناه بعض المشاكل المشتركة التي يعاني منها المصابون بمتالزمة برادراأل

 وكيفية متابعتها وعالجها  . 
إدراكه  ام، لذا من الهام أن نعرف ما يجبفغالبًا ال يتم استكشاف التغييرات في الصحة الجسدية أو الشك بوجودها إال بسبب التغييرات في السلوك الع

 وما يجب التحقق منه!  
  

  الجهاز/العضو  تأثير المشكلة  المتابعة / المراقبة / العالج

يجب أن تكون المأكوالت والمشروبات محدودة  

 الوزن الزائد / البدانة 
الرغبة الدائمة في األكل / الشرب 

االهتمام بشكل غير طبيعي بالطعام 

 اإلفراط في األكل 

 الشهية تنظيم 

يتطلب استراتيجيات إليجاد الحلول المالئمة، ونادًرا ما 

يتطلب العالج باألدوية، إال في حال تم تشخيص مرض عقلي 

لدى الشخص المعني، األمر الذي يمكن أن ينطبق على 

 ). PWSويلي (-المصابين بمتالزمة برادر

مه على أنه خلل غالبًا ما يدركه اآلخرون ويسيئون فه
 في المزاج أو مرض عقلي. 

 غالبًا ما يحدث بفعل اإلجهاد ونقص الدعم المناسب 

  السلوك

 تحديد أوقات الدخول إلى الحمام 
تعزيز الوعي لدى المصاب لشعور المثانة المآلنة / شعور 
 المثانة الفارغة 

 قد يشير االرباك إلى اإلصابة بالتهابات المسالك البولية 
  )UTI( 

ظهور عالمات واضحة على ضعف إفراغ المثانة  

) UTIقد تزيد البدانة من التهابات المسالك البولية (

 و/أو عدم القدرة على التحكم في المثانة (سلس البول) 

  المثانة

 يجب أن يكون استهالك الطاقة محدودًا  
يجب جعل التمارين الرياضية جزًءا من الحياة اليومية  

 ي لمدة ساعة يوميًا حل بسيط وفعال ممارسة المش

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد والبدانة إلى تعقيدات 

 خطيرة 

زائدة  - نسبة الدهون في الجسم

(مع نسبة أقل من العضالت) حتى 

 في حالة الوزن الصحي  

المحافظة على االستهالك المالئم من الكالسيوم والفيتامين د 
 وفحص مستويات الدم. 

 العظام المعدنية كل سنتين. فحص كثافة 
 دعم العالج بالوزن المنتظم بفضل التمارين الرياضية. 

غالبًا ما تكون منخفضة بسبب المستويات المنخفضة 

للهرمونات وانخفاض كتلة العضالت وقلةّ النشاط 

الجسدي. يزيد انخفاض كثافة العظام من خطر 

 التعرض للكسور. 

  )BDكثافة العظام (
  

 العظام) (وقوة 
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 المحافظة على استهالك منتظم للسوائل. 
 قد يتطلب جرعة يومية قليلة من الدواء المّسّهل. 

يمكن المساعدة في حل المشكلة بممارسة التمارين الرياضية 
 بعد األكل . 

 منع االستهالك المفرط لأللياف. 

إن اإلمساك مشكلة شائعة وقد تؤدي إلى سلس األمعاء 

 المستقيم وإفراغ المعدة البطيء  أو المثانة، وكشط
  المصران

1 

حافظ على وزن صحي ومارس التمارين الرياضية بانتظام 
 لمنع اإلصابة بداء سّكري البول.  

) على الريق كل BGLافحص مستويات الغلوكوز في الدم (
 شهًرا.  16إلى  2

في حال كان داء سّكري البول المعروف موجود فعالً، 

دّل مستوى الغلوكوز في الدم في (مع HbA1Cفافحص 

 أشهر.  2إلى  3الماضية) كل  8إلى الـ  2األشهر الـ 

غالبًا ما تظهر هذه المشكلة نتيجةً للبدانة، لكن يمكن أن 
 يتعرض لها أيًضا أصحاب الوزن العادي 

إن ضعف التحكم بداء سّكري البول يمكن أن يسبّب 

شل لفالفقدان غير مرغوب فيه للوزن (العضالت) وا

 الكلوي وضعف النظر. 

  )DMسّكري البول (

تحقق من هذه المشكلة مع التقدم في العمر، بما أن 

) قد ال يكون قادًرا PWSويلي (-المصاب بمتالزمة برادر

 على التعبير عن فقدان السمع. 

في حال كان فقدان السمع شديدًا، فتحقق من وجود التهاب 

 أوالً. 

قدان أو االستجابة إلى فقد يشير النقص في التركيز 

 حاسة السمع ، أو أمراض الذهان 
  األذنان والسمع

منذ الوالدة أو تغيير في الرؤية مع العمر 

 فحص العينين كل سنتين  
الَحَول (محاذاة غير طبيعية للعينين، الزور)؛ 

 قِصر/طول النظر  
  العينان

 المحافظة على وزن صحي 
 الرياضية اليومية  ممارسة األنشطة / التمارين 

التحقق بانتظام من وجود تقرحات والتهابات خاصةً في 

 حاالت التّوّرم أو ضعف الدورة الدموية 

في حال البدانة أو قلة الحركة، قد تظهر أعراض 
االستسقاء والتهاب النسيج الخلوي، ثم حاالت 

 االلتهاب المتقدمة. 
عية الطبيقد تسوء حاالت القدم والورك والركبة غير 

 (منذ الوالدة) بسبب زيادة الوزن والتقدم في العمر 

  القدمان / الساقان

 المحافظة على وزن صحي 
 ممارسة األنشطة /التمارين الرياضية اليومية 

  

إن الفحوص الطبية مطلوبة في حال كانت القدرة على احتمال 
 التمارين الرياضية ضعيفة أو آيلة إلى التدهور. 

 الضروري فحص مستويات األكسجين في الدم. قد يكون من 

يمكن أن تتسبّب البدانة وضعف آليات التنفس والَجنَف 
 والَحدَب في خفض استهالك األكسجين. 
يمكن أن تؤدي البدانة وقلة الحركة إلى نزلة صدرية 

والتهابات في الرئتين وفشل في الجهاز التنفسي. يمكن 

 أن تظهر أعراض الربو أيًضا 

  الرئتان

 يتطلب تقييًما من طبيب نفسي وقد يحتاج إلى عالج باألدوية.  
بسبب االختالالت الوظيفية في الدماغ لدى المصابين 

، من الصعب توقع مدى )PWSويلي (-بمتالزمة برادر

االستجابة للجرعات واالستعداد للتأثر باألعراض الجانبية 

 ،لذا يُستحسن إعطاء جرعات أولية أقل.  

  المرض العقلي والذهان وحاالت خلل المزاج الكآبة 
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 تآكل األسنان  –قلة نظافة األسنان 

يتطلب تنظيفًا منتظًما وفعاالً وزيارات منتظمة إلى طبيب 

 األسنان. 

 كمية اللعاب القليلة تجعل الفم جافًا ولزًجا 
يمكن الرتداد المريء من المعدة أن يؤذي األسنان 

 للحموضة) (قد يحتاج إلى دواء مضاد 

  الفم

وقفة ضعيفة، وحركة أبطأ، وضعف آليات التنفس (تسوء 
 الحالة بسبب البدانة) 

 يتطلب تمارين رياضية لتقوية العضالت . 
يجب أن تكون جرعة بعض األدوية، عند وصفها للمرة 

 األولى، أقل من المعتاد 

عضالت أضعف، مفاصل غير متينة  
 الَجنَف والَحدَب 

  

 الحساسية على بعض األدوية ازدياد نسبة 

  -العضالت 

  عضالت أضعف وأكثر ليون ة 

  

  ضعف كتلة العضالت

 مرض أو إصابة بسبب الحوادث لم يتم اكتشافها 
يجب التحقيق في كل شكوى بسبب األلم الستثناء سبب ما 

وإجراء تشخيص سريع يمكنك اإلصرار على إجراء 

اإلصابة أو صور األشعة السينية /أو فحوص أخرى بعد 

 ظهور المرض أو األلم. 

 ندرة الشكوى من األلم الحقيقي  
غالبًا ما تتم اإلشارة إلى األلم الحقيقي بتغيير في 

السلوك أو مستوى النشاط تحقق من كل البقع 

الحمراء المتورمة على الجسم في حال الوقوع أو 

 حدوث أي إصابة أخرى  

  عالية -القدرة على تحّمل األلم 

6 

التشجيع على غسل الجسم بالكامل قد يحتاج 

 إلى المساعدة أو إلى إشارات بصرية 
  المتابعة التسلسلية االلتهابات           النظافة الشخصية السيئة 

فحص سنوي لهرمون الجنس (األندروجين) في الدم من عمر 
 سنة   11الـ 

 البدء بجرعة  -بديل لهرمون التستوستيرون (لدى الذكور 
لدى اإلناث)، كما هو  -صغيرة)/بديل لهرمون األستروجين 

 مطلوب  

 نقص أو تدهور في النضوج الجنسي 
  

 مطلوب بديل لها للحفاظ على صحة العظام 

 الهرمونات الجنسية 

 تصبح ضعيفة 

قص األظافر كل أسبوع ،إبقاء اليدين منشغلتين إللهائهما عن 

 كشط الجلد. 
  الجلد كشط التقرحات وااللتهابات 

د يحتاج ق -مطلوب تقييم من قبِل اختصاصي في النوم/التنفس 

إلى آلة ضغط المجرى الهوائي االيجابي أو إلى وقت أطول 

 للنوم ليالً.  

الشعور بالنعاس في أوقات النهار (يحدث لدى 

) حتى من PWSويلي (-المصابين بمتالزمة برادر

كيز التردون انقطاع التنفس أثناء النوم)، نقص في 

 ،سرعة مفرطة في االنفعال  
 يمكن أن تصبح الحالة أسوأ مع اكتساب وزن إضافي 

  انقطاع التنفس أثناء النوم
(التوقف المؤقت عن التنفس أثناء 

  النوم)

الشكوى من "عدم االرتياح" بسبب االنتفاخ وتمدّد المعدة أو 
 فقدان الشهية 

المعدة أي موت خاليا  –خطر اإلصابة بنخر المعدة 

بسبب انخفاض دفق الدم إلى جدار المعدة. يتطلب عالًجا 

 طبيًا طارئًا. 

 انتفاخ المعدة 
انعدام الرغبة في األكل (غالبًا ما يكون  –فقدان الشهية 

 يجب التحقيق أكثر)!  –العارض الوحيد 
 نادًرا ما يتم تسجيل حاالت تقيؤ لدى المصابين 

يشير إلى مرض ، لكنه )PWSويلي (-بمتالزمة برادر

 خطير 

   المعدة واألمعاء
غالبًا ما يعاني المصابون بمتالزمة 

) ببطء إفراغ PWSويلي (-برادر

المعدة وخفض وقت مرور الشوائب 

 في األمعاء 

 المساعدة في اختيار المالبس للطقس الحار/البارد 
  

في حال الشعور العام بعدم االرتياح، تحقق من وجود التهاب 

 رجة حرارة الجسم / الُحمى أو من دونها مع ارتفاع د

 ثياب غير مناسبة لفصل الشتاء 
إمكانية التعّّرض آلثار فرط الحرارة أو انخفاض 

 الحرارة التهابات، لكن ال ُحمى 

تنظيم  –درجة الحرارة (الجسم) 

 سيئ وإحساس ضعيف 
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الكهربائي سيؤدي إلى عدم توازن المحلول  ال تسمح باستهالك غير محدود للسوائل 

 ما قد يّسبّب نوبات مرضية 
  التسّمم المائي

فحص الوزن وقياسات الخصر وضغط الدم ووظيفة الرئتين 
واألسنان والوقفة. نوصي بفحوص دم سنوية من عمر الـ 

 سنة.  11
اسأل عن: اختبارات الكيمياء الحيوية (بما في ذلك الكالسيوم 

(بما في ذلك  والكولسترول والغلوكوز)، اختبارات الحديد

الحديد)، اختبار الغدد (بما في ذلك الهرمونات الجنسية والغدة 

 الدرقية والفيتامين د) 

  ويلي-قد يحتاج أفراد عائلة المصاب بمتالزمة برادر

)PWS إلى اإلصرار على إجراء الفحوص الطبية (

  للمريض

  الفحوص الطبية السنوية

  

  

) في حال كنت مهت ما بأي طريقة بصحته، وفي PWSويلي( -يض المقّرب منك والمصاب بمتالزمة برادرال تخف من طلب تقييم طبي لحالة المر

) للطبيب أو PWSويلي( -حال حدوث أي تغيير في سلوكه أو تصرفاته. ويتوجب عليك أن توفر دائ ما المعلومات المطلوبة حول متالزمة برادر

نك، فال تنسى أن هذه المتالزمة ليست معروفة ج دا وتشمل خصائص محددة يجب فهمها بشكل االختصاصي الطبي الذي يعاين المريض المقّر ب م

) إلى أذني الشخص الذي يرعاه وإلى عينيه وصوته، ليتمكن من PWSويلي( -واٍٍف قبل وصف العالج المناسب. يحتاج المصاب بمتالزمة برادر

  المحافظة على صحته وليعيش حياة سعيدة ومديدة!

3 


