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אאMotor DisabilitiesW 
هى اإلعاقة الناجتة عن خلـل وظيفـى ىف األعـصاب أو العـضالت أو العظـام أو 

 .املفاصل والتى تؤد إىل فقدان القدرة احلركية للجسم
تفـرض فهى اضطرابات شديدة عصبية أو عقليـة أو عظميـة أو أمـراض مزمنـة 

 . )١(%٥ عىل إمكانية تعلم الطفل والنسبة التقريبية حلدوثها ًاقيود
 اإلعاقة احلركية ? ما هى األسباب التى يمكن منعها لتقليل حاالت 

احلركى, البـد مـن الرتكيـز  قبل الدخول ملعرفة األسباب املؤدية حلدوث العوق
 :عىل األسباب التى يمكن منعها أو التقليل من حدوثها, ومنها

 السبب الرئيسى لألسـباب املكتـسبة, ويمكـن التقليـل :حوادث السيارات −١
 .ستخدام كرسى الطفل ىف السيارةإستخدام حزام النجاة, إ ,بالتوعية املرورية منها
 أمكن منعه مـن خـالل محـالت التطعـيم, ومل تـسجل حالـة :األطفال شلل −٢

 .املاضية وأحدة خالل العرش سنوات
حـدوثها مـن  والتى يمكـن التقليـل مـن :Spina Bifidaالصلب املشقوق  −٣

 .خالل تناول محض الفوليك قبل احلمل
من خالل املتابعة الطبية خـالل احلمـل,  :Cerebral Palsyالشلل الدماغى  −٤

 .والوالدة ىف مراكز متخصصة

                                                           
 . مرجع سابق. انرشاح املرشىف ـ اإلكتشاف املبكر إلعاقات الطفولة )١(
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مـن خـالل املتابعـة الطبيـة خـالل  :Erb's pslsy العـضدية شلل الـضفرية −٥
 .متخصصة  مراكزاحلمل, والوالدة ىف

 ما هى األسباب الرئيسة للعوق احلركى ? 
 .أسباب خلقية •
 .أسباب وراثية •
 .كتسبةمأسباب  •

 وقت حدوث اإلعاقة احلركية ?       
 .منذ الوالدة •
 .عمرية ىف أ مرحلة •

 كيفية حدوث اإلعاقة احلركية ?
 .حادة

  .متزايدة
 .منطقة حمددة

 .مجيع أجزاء اجلسم
 جسمية منفردة ?هل هى إعاقة حركية  

, أو تـأثريات )ونامتالزمـة د(معها عوق فكر  بعض اإلعاقات احلركية يكون
األمـراض (إعاقة جسمية تؤد للعوق احلركى  , وقد تكون)إعاقة برصية(   حسية 
حيـث ) الـصلب املـشقوق(, وقد تكون مزدوجة العوق احلركى والوظيفى )املزمنة

 .البوىل جلهاز ىف اجلهاز اهلضمى وامشاكليكون هناك 
 ة ?ياحلرك  اإلعاقةكيف حتدث 

خيـة امل  القـرشة−كهربية تـصدر مـن خاليـا الـدماغ ) شحنات(هناك إشارات 
احلركية, ومن خالل األلياف العصبية تتحرك إىل األجزاء األخر من الدماغ, وإىل 

 إىل العضالت اإلرادية والعضالت) الطرفية(احلبل الشوكى ثم األعصاب املحيطية 
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إرادية ىف مجيع أجزاء اجلسم, وعند وصول تلك الشحنات إىل العـضلة املحـددة الال
هلا انقباض وعند انتهاء الشحنة حيدث هلا ارختاء, وعنـدما تكـون الـشحنات  حيدث

مدة االنقباض تزيد, تلك الشحنات الكهربية جلميع العضالت اجلسمية  متتالية فإن
ملنام, ولكـن ختتلـف شـدهتا مـن وقـت طوال اليوم ىف اليقظة وا موجودة باستمرار

 .آلخر
شحنات كهربية تصدر عىل مدار الساعة من العـضالت إىل الـدماغ  كام أن هناك

احلركة واالنقباض, والدماغ يقوم بتحليل تلـك املعلومـات  للتبليغ عن وضعها بني
ملعرفة الوضع العام للجسم واالحتيـاج للتغيـري وحفـظ  ها مع بعضها البعضطورب

 .األجزاء األخر للدماغ  كل ذلك يتم بالتنسيق معالتوازن,
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אאW 
 .املتالزمات −١
  .أسباب خلقية −١
 .أسباب وراثية −٢
  . الرأس–الدماغ  −٤
 . العمود الفقر−احلبل الشوكى  −٥
 .الطرفية االعصاب −٦
 .العضالت −٧
 .العظام −٨
٩− أجهزة اجلسم األخر. 
  زماتاملتال − ١ 
  Down syndrome ونامتالزمة د 
  Hurler syndrome متالزمة هريلر 
  Marfan syndrome متالزمة مارفان 
 Prader-Willi syndromeبرادر ويىل   متالزمة 
 أسباب خلقية −٢
 .ملانيةألا إصابة اجلنني باحلصبة -
 . الثايلومايد–ستخدام األدوية إ  -
  وراثية أسباب −٣ 
 Metabolic disordersقالبية األمراض االست  −
 Infantile Gaucher diseaseالوالد  مرض جوشري -
 الضمور العضىل الشوكي: أمراض تنتقل بالوراثة -
   الرأس−إصابات الدماغ  −٤
  .حوادث السيارات: الرأس صاباتإ -
 .Cerebral Palsyالشلل الدماغى  -
 .Hydrocephallus االستسقاء الدماغى  − -
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  . إلتهاب السحايا,إلتهابات الـدماغ − -
 .أورام الدماغ - -
 .النزيف الدماغى − -
 Spinal Cord احلبل الشوكى −العمود الفقر  إصابات −٥ 
 Spina Bifida الصلب املشقوق -

لـف أالسنسنة املشقوقة, حتدث حالـة لكـل  -  الظهر املفلوق−الصلب املشقوق 
 تأثريه الدراساتالذ أثبتت  ن كان نقص محض الفوليكإوالدة, ال يعرف سببها و

قبل احلمـل ولـيس  عىل حدوثها, لذلك ينصح بتناول محض الفوليك جلميع النساء
  .بعد حدوثه

 . احلوادث–صابات العمود الفقر إ -
 :Transfer Myelitisالشوكى  صابات احلبلإ -
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 Peripheral Motor Nerves ُإصابات األعصاب املحيطية احلركية −٦
 Multiple Sclerosis املتعددالتصلب العصبى  − 

يصيب اجلهاز العصبى املركز, حيـث يـؤثر ىف املـادة البيـضاء ىف  مرض مزمن
, وهـو مـا يـؤد إىل )النخـاعني(يعـرف بغـشاء املـايلني   وهو ما, اجلهاز العصبى

الشوكى, وعليه تصبح هذه املناطق غـري قـادرة عـىل  تصلب مناطق من املخ واحلبل
املخ إىل املناطق األخر ىف اجلسم, يتطـور  رات العصبية منشاإليصال اإرسال أو إ

 .متعددة مشاكلبأشكال خمتلفة, وهو ما يؤد إىل 

 شلل األطفال -
اخلاليا العصبية احلركيـة  عند إصابة الطفل هبذا الفريوس, فإنه ينجذب ويصيب
ة ىف أقل املـادة الـسنجابي ىف اجلزء األمامى من النخاع الشوكى, كام إنه يصيب بنسبة

 .جذع الدماغ الدماغ أو

 Spinal Muscular Atrophy العضىل الشوكى الضمور -

تى ـالت الــف العـضـيز بـضعـة, تتتمــراض الوراثيــن األمـة مـى جمموعـه
. يةـية احلركيـة الـشوكـا العـصبـى اخلاليــرد فـف مضطـن ضعـة عـدث نتيجـحت
 الضمور العضىل Werdnig-Hoffman disease وردنج هوفامن ن أمثلتها مرضـوم

 .الشوكى الوليد احلاد

 Acute inflammatory إلتهــاب األعــصاب احلــاد املزيــل للنخــاعني -

demylinating polyneuropathy 

  نتيجـة ما حيـدثًاهو أحد أمراض األعصاب احلادة غري معروفة األسباب, غالب
 األجزاء  يؤد لشلل ىفحيثنقص املناعة الذاتية ولكن غري معروف كيفية حدوثه, 

يمتد جلميع أجزاء اجلسم, يصيب كل األعامر ولكن يزداد حدوثـه لـد  املصابة ثم
 .Guillain- Barre syndrome أمثلتها متالزمة غيالن باريه  ومن−األطفال 
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 Peripheral Neuropathy إعتالل األعصاب الطرفية -

بب تلـف عتالل الناتج عن اإلصابة بداء السكر الذ يسإلولعل أشهرها هو ا
الطرفيـة  عـصابألعـتالل اإىف األعصاب ىف مرحلة من مراحل احلياة, كام يصيب 

ِاملرىض الذين يعانون من اضطرابات جهاز املناعة ويتعرضون للعدو  .املتكررة ِ

  :إصابات العضالت −٧

 Muscular dystrophy  ضمور العضالت−العضىل  الضمور -

ضالت نتيجـة أسـباب عـضلية للعـ هى مجيع احلاالت التى حيصل فيها ضـمور
يكـون هنـاك نقـص ىف   ما تكون تلك األمراض وراثية السبب, حيثًااملنشأ, وغالب

ثـم عـدم  أحد الربوتينات مما جيعل خاليا العضالت غري قادرة عـىل العمـل, ومـن
 وتتميـز بتطـور وتزايـد ضـعف ,القدرة عىل تكـوين األنـسجة العـضلية الـسليمة

كام تتأثر العضالت غري اإلرادية مثل القلب وغريها ىف احلركية اإلرادية,  العضالت
 Duchenne Muscular  دويـشني−مثلتهـا احلثـل العـضىل أمـن . األنـواع بعـض

Dystrophy. 
אא– Myoathy 

املناعة, ينتج من وجود أجسام مـضادة  ختالل ىف جهازإهو مرض حيدث نتيجة 
مـستقبالت األسـيتايلكولني  دادوعليه تنقص أعـ , للوصالت العصبية بالعضالت

 .Myasthenia Gravisبالعضالت, ومن أمثلتها الوهن العضىل الوبيل 
 Metabolic And Endocrine :عتالل العضىل االستقالبى والغدد الصامءإلا -

Myopathy 

 الغـدد الـصامءستقالبية إلقد يتطور الضعف العضىل ىف عدد من االضطرابات ا
ور الدرقية, متالزمة كوشـينغ, ـة, قصـرط الدرقيـل فـثس, مـ للعكًالـون قابـويك
 .أديسون داء
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 :Congenital Myoathy عتالل العضىل اخللقى إلا -

 ىف مرحلة الرضاعة بالضعف العضيل وهو حالة نادرة تظهر

 Inflammatory Myopathy . العضالتإلتهاب -
 :صابات العظام واملفاصل إ−٨ 
 .أو برت األطراف تشوه −
 .نفاءالقدم احل −
− خلع الورك الوالد. 
  Legg - Calve - Perthe's بريثز -  كالف−مرض ليج  −

 بـني ًاالبنات, وخـصوص مرض يصيب عظمة الفخذ, ويصيب األوالد أكثر من
 طفـل,  ١٠٠٫٠٠٠وز حالة لكل اسنوات, ونسبة حدوثه قليلة ال تتج ٩−٤عمر

ث موت العظام ىف رأس  والتى تؤد إىل حدو,وال يعرف السبب ىف حدوث احلالة
 .نتيجة لتوقف رسيان الدم هلا Avascular Necrosisالفخذ  عضمة
  ات العظم واملفاصل إلتهاب−
 Rickets  لني العظام−الكساح  −
 Osteoporosis العظام ) ترقق(هشاشة  −

طبيعى  وهو تعبري يطلق عىل نقص غري. هشاشة العظام هى أحد أمراض العظام
 وتغـري نوعيتـه مـع) كمية العظم العضوية وغري العـضوية(ام واضح ىف كثافة العظ

 العظـام ىف احلالـة الطبيعيـة تـشبه قطعـة اإلسـفنج املـيلء باملـسامات. تقدم العمر

وىف حالة اإلصابة هبشاشة العظام يقـل عـدد املـسامات ويكـرب وتـصبح . الصغرية
 بمنتهـى هـشاشة وتفقـد صـالبتها, وبالتـاىل فإهنـا يمكـن أن تتكـرس العظام أكثـر

األكثر عرضة للكرس ىف املرىض املـصابني هبـشاشة العظـام هـى  والعظام. السهولة
 . والعمــود الفقــر−عــادة فــوق الرســغ مبــارشة  - الــورك والفخــذ, الــساعد
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 Reiter Syndrome متالزمة ريـرت - Reactive Arthritis املفاصل التفاعىل  إلتهاب-
ه حيـدث نتيجـة تفاعـل جهـاز املناعـة  املفاصل التفـاعىل إلنـإلتهابيسمى املرض 

فـالبعض لـدهيم . لوجود إلتهابات بكتريية ىف اجلهاز التناسىل, البـوىل, أو اهلـضمى
التعرض لـبعض أنـواع البكترييـا  ستجابة اخلاطئة جلهاز املناعة عندإلقابلية جينية ل

ويسبب املرض إلتهاب أعضاء أخـر غـري املفاصـل . فيؤد إىل إلتهاب باملفاصل
 . العني, الفم, اجللد, الكىل, القلب, الرئةمثل
 Jאא אאW 

والعظام, والتى تستمر ملدة  هى بعض األمراض املزمنة املؤدية إللتهاب املفاصل
جمموعة مـن احلـاالت  طويلة ال تقل عن ستة أسابيع, وهى ليست مرض وأحد بل

 منهـا, ًلكـال  ختتلف األعراض املرضـية منها, كامًاملتنوعة, ختتلف نسبة حدوث كال
 :ومنها
 Juvenile Spondyloarthropathies اإللتهاب الفقار املفصىل - 
 Juvenile Idiopathic Arthritis إلتهاب مفاصل األطفال التلقائى - 
 Juvenile Dermatomyositis  إلتهاب اجللد والعضالت لد األطفال-

ــرض الذ -  ــشامل ئم ــى ال ــة احلامم ــراء−ب ــة احلم  Systemic Lupus  الذئب

Erythematosus 
 Henoch- Schoenlein  شـونالين−النـزف األرجـوانى هنـوخ  / النزيـف - 

Purpura 
 Kawasaki Diseaseواساكى اك مرض - 

 :األخر إصابات أجهزة اجلسم −٩ 
 .)١(الربو, التليف التكيسى: اجلهاز التنفسى −
- ية, احلمى الروماتزميةعيوب القلب اخللق :اجلهاز الدور Rheumatic Fever 

                                                           
 )١( www.aawsat.com . 
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 .الرصع -
 .املنجلية نيمياألا -
 .الثالسيميا -
- السكر. 
 .اختالل ىف الغدد الصامء -
  .الدرن −
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