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كلمة رئيس الجمعية 
أ.د فهد البشيري

سيدنا  والمرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  الحمدلله 
  . أجمعين  وآله وصحبه  محمد وعلى 

تحت  ربحية  غير  علمية  جمعية  هي  األطفال  أعصاب  لطب  السعودية  الجمعية 
٢٠١٢م.  عام  في  انشاؤها  تم  وقد  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  مظلة 
وتحرص الجمعية من خالل رؤيتها إلى إقامة مجتمع علمي عالمي ملتزم بتطوير 
الرعاية  خدمات  في  التميز  تعزيز  خالل  من  والشباب  لألطفال  العصبي  الرفاه 

األطفال.  أعصاب  واألبحاث في طب  والتعليم  السريرية 
المحلي  الصعيدين  على  النادرة  التخصصات  من  األطفال  أعصاب  تخصص  ويعتبر 
والدولي ، وتزداد الحاجة لخدمات هذا التخصص بشكل مطرد لذا تعمل الجمعية 
على رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى العاملين في المجال الصحي المعني 
لهذه  المقدمة  الخدمة  على  إيجابًا  مماينعكس  األطفال  أعصاب  مرضى  برعاية 

قلوبنا.  على  الغالية  الفئة 
يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب لتتجولوا معنا في صفحات  العدد األول من 

مجلة  “همم “  . 
“همم “ مجلة فصلية تصدرها الجمعية السعودية لطب أعصاب األطفال ، وتهدف 
لدى  العصبي  الجهاز  تصيب  التي  األمراض  حول  المجتمع  لدى  الوعي  نشر  إلى 
العلمية  الجمعية  أنشطة  على  الضوء  تسليط  إلى  أيضًا  تهدف  كما  األطفال،  

والتثقيفية.  والتوعوية 
بالجمعية   العاملة   اللجان  أعضاء  لكافة  الجزيل  بالشكر  أتوجه  المناسبة  بهذه 
الزمالء  ، ويسرني دعوة  المختلفة  الرائعة في أعمال الجمعية  على المجهودات 
الجمعية  ألنشطة  والدعم  للمشاركة  األطفال  أعصاب  تخصص  في  والزميالت 
“ همم “ على المجهود  المختلفة . كما أتوجه بالشكر الجزيل ألسرة تحرير مجلة 

“ همم “ .  المتقن في إخراج العدد األول من مجلتكم 
الصحية  للتخصصات  السعودية  للهيئة  واإلمتنان  الشكر  بخالص  أتوجه   ، ختامًا 
للتخصصات  السعودية  بالهيئة  الصحية  للجمعيات  العامة  االدارة  في   ممثلة 
للجميع  الله  وأسأل  الصحية  الجمعيات  ألنشطة  الدائم  الدعم  على  الصحية 
قيادة  تحت  الغالي  بلدنا  رؤية  أهداف  تحقيق  أجل  من  التقدم  ودوام  التوفيق 
خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- وولي عهده 

 . الله-  األمير محمد بن سلمان – حفظه  الملكي  السمو  األمين صاحب 
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حياة طبيعية مع 
مرض الصرع

أعذر القدماء فى وصف ووصم مريض الصرع بأنه يعانى مسًا من الشياطين، فالتشنج 

هذه  كل  الصادمة.  المظاهر  تلك  آخر  إلى  النزف..  حتى  اللسان  وعض  والتخشب 

المظاهر قديمًا كانت مزعجة وصادمة إلى أن ظهر التفسير العلمى وأصبحت تحت 

السيطرة، فطردت الشياطين من دائرة الصرع، وبدأت تحل محلها تعبيرات بؤرة الصرع 

وكهرباء المخ.. إلخ.. أسئلة كثيرة تدور فى أذهان أسرة مريض الصرع المعذبة أكثر 

من المريض نفسه: هل هناك عالج؟، هل من الممكن أن يعيش بصورة طبيعية؟، هل 

يستطيع أن يتزوج وأن يقود السيارة؟، .. وغيرذلك.

               
                    د. رائدة البرادعي

استشاري طب أعصاب األطفال 
وطب الصرع
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المـرض، 	  لتاريـخ  جيـدة  معرفـة 
الصرعيـة  للنوبـة  دقيـق  ووصـف 
مـن  أو  المريـض  أقـارب  أحـد  مـن 
وهـذه  النوبـة،  حـدوث  يشـاهد 
التشـخيص.               فـى  مرحلـة  أهـم  هـى 

للمريـض.	  السـريرى  الفحـص  مرحلـة 
مرحلـة إجـراء رسـام المـخ الكهربـى، 	 

الصرعيـة  التغيـرات  يظهـر  قـد  الـذى 
إلـى  تصـل  بنسـبة  المـخ  خاليـا  فـى 
هنـا  ويجـب  الحـاالت،  مـن   %5٠
اإلشارة إلى أن من ١٠ إلى 4٠% من 
المـخ  رسـام  يظهـر  ال  الصـرع  حـاالت 
الكهربائـى أى تغيـرات صرعيـة، لكـن 
الصـرع. مـرض  وجـود  ينفـى  ال  هـذا 

خاصـة 	  الصـرع،  حـاالت  بعـض  فـى 
قـد  الجزئـى،  الصـرع  حـاالت  فـى 
مقطعيـة  أشـعة  لعمـل  نحتـاج 
الرنيـن  أشـعة  أو  المـخ  علـى 
المـخ. علـى  المغناطيسـى 

يجـب 	  التـى  المعمليـة  الفحوصـات 
مثـل  روتينيـة،  بصفـة  تجـرى  أن 
مسـتوى الكالسـيوم والماغنسيوم 
الـدم  فـى  والجلوكـوز  والصوديـوم 
إضافـة إلـى وظائـف الكبـد والكلى.

النوبات  ضبط  يمكنه  الدوائي  العالج 
وتزيد  الحاالت،  من   %7٠ إلى   6٠ في 
هذه النسبة مع وجود مضادات الصرع 
من   %85 حوالى  فتبلغ  الحديثة، 
التالية:- النقاط  أهمية  مع  الحاالت 

أكبر 	  يحقق  الذى  العالج  اختيار  يتم 
بأقل  أعراض جانبية  أقل  كفاءة مع 
التشنج. نوع  وحسب  ممكنة  جرعة 

إضافة 	  الثاني  بالدواء  الدفع  يتم  ال 
استبدال  )أو  األول  الدواء  إلى 
من  التأكد  بعد  إال  األول(  الدواء 
من  المالئمة  الجرعة  استعمال 
اختيار  حالة  فى  األول.و  الدواء 
الدواء الثانى فإنه يراعى أن يعمل 
األول،  الدواء  عن  تختلف  بطريقة 
وأال ينتج عن إضافته حدوث تفاعالت 
جانبية. آثار  لها  تكون  قد  دوائية 

يراعى عند أخذ الدواء أن يؤخذ فى 	 
وانتظام. وباستمرار  ثابتة  مواعيد 

وقياس 	  الكهربى  المخ  رسام  إجراء 
وإجراء  الدم  فى  الدواء  مستوى 
ويراعى  الكبد،  لوظائف  تحاليل 
خبطات  المريض  يتجنب  أن 
والمجهود  الجوع،  السهر،  الرأس، 

العالج فن وجرعةالتشخيص
الدواء بميزان الذهب..
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الزائد،  العضلى  أو  الذهنى 
التلفزيون  مشاهدة  تكون  وأن 
وألعاب  الكمبيوتر  أمام  والجلوس 
الحالة  استقرار  بعد  الفيديو 
غامقة  شاشات  وباستخدام 
عاكسة  نظارات  بارتداء  وأحيانا 
الكهرومغناطيسية  للموجات 
األجهزة. هذه  من  الصادرة 

        عالج الصرع بالجراحة..

للعالج  يستجيبون  ال  الذين  المرضى 
برنامج  إدخالهم  من  البد  ,فهؤالء 
العالج  إلمكانية  الصرع  حاالت  تقييم 
يؤدى  هنا  الجراحة  وتأجيل  الجراحى، 
الشفاء،  وصعوبة  الحالة  تفاقم  إلى 
تسجيل  فى  تتمثل  التقييم  وطريقة 
الشحنات الكهربائية للمخ بأجهزة خاصة 
الصرعية. البؤرة  موضع  بتحديد  تقوم 

الستئصال  الجراحة  دور  يأتى  ثم 
معروفة  وهى  الصرعية،  البؤرة 
التطور  لكن  عاما،   8٠ منذ  بالغرب 
التشخيص  وسائل  فى  المذهل 
هذه  جعل  بالميكروسكوب  والجراحة 
ونتائجها  وفعالة  آمنة  الجراحات 
بالفص  البؤرة  85%، خاصة حال وجود 
حيث  للمخ،  األمامي  أو  الصدغى 

وأصعب  تام،  بأمان  البؤرة  تستأصل 
البؤرة  تكون  عندما  العمليات  هذه 
كالحركة  المخ  مراكز  مع  متداخلة 
خاصة  أجهزة  تستخدم  وهنا  والكالم، 
وإمكانية  المراكز  تلك  موضع  لتحديد 
المساس  دون  البؤرة  استئصال 
المصابون  األطفال  أما  المخ.  بمراكز 
لهم  فتجرى  المتكرر  السقوط  بنوبات 
السقوط. حدوث  لمنع  خاصة  جراحات 

        انتصر على المرض
          باإلبداع..

تتعلق  خاطئة  مفاهيم  هناك  توجد 
به  المصاب  تعتبر  الصرع،  بمرض 
لألهلية.  وفاقدا  ذهنيا  معوقا 
مرض  عن  يشاع  ما  كل  عكس  وعلى 
مرض  فأن  مسبقة،  أحكام  من  الصرع 
على  ذهنية  إعاقة  ُيعد  ال  الصرع 
الصرع  مرضى  من  فالكثير  اإلطالق، 
للغاية. حيوية  مناصب  يتقلدون 

مجرد  كونه  يعدو  ال  الصرع  فإن 
كأي  اإلنسان  يصيب  عضوي  مرض 
الحاالت  من  كثير  وفي  بل  آخر،  مرض 
به،  للمصاب  عائقا  الصرع  يشكل  ال 
تستغرق  التي  النوبات  خالل  سوى 
عدا  وفيما  معدودة،  دقائق 

العالج فن وجرعة
الدواء بميزان الذهب..
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طبيعي. شخص  كأي  جيدة،  بصحة  يتمتع  فهو  ذلك 
معه  وتعايشوا  الصرع  من  يعانون  كانوا  والحاضره  القديمة  الشخصيات  من  كثير 
واصبحوا عظماء بدون أن يتأثروا من المرض. واألمثلة لذلك كثيرة وسوف اذكر منها:

 9 من  أقل  وعمره  ١6١٠م  عام  فرنسا  حكم  تولى  والذي  عشر  الثالث  لويس 
الحكم  مقاليد  تولى  لويس  والملك  الصرع،  مرض  من  بشدة  يعاني  كان  أعوام، 
فرنسا  أرجاء  االضطرابات  عمت  عهده  وفي   ، الرابع  هنري  والده  اغتيال  عقب 
فاستطاع وضع حد لعودة تلك االضطرابات، وبالفعل نجح في استعادة السيطرة 
السلطة  قبضته على مقاليد  المحصنة، وحكم  البروتستانتية  المدن  على معظم 
الصرع«. مع  »التعايش  في  نجح  إنه  به  للمحيطين  يقول  وكان  البالد،  في 
روسيا  تاريخ  في  تأثيرًا  األكثر  والقيصر  العسكري  القائد  األكبر  بطرس  وعانى 
من  الـ١8  القرن  بداية  في  بالده  انتشل  لكنه  حياته،  طوال  الصرع  من  الحديثة 
في  العظمى  القوى  أهم  مستوى  إلى  بها  ليرتقي  والركود  التخّلف  حالة 
الروسي،  والتقليد  الغربية  األفكار  بين  ما  سياسته  في  مزج  حيث  العالم، 
بها. يعتد  بحرية  وقوات  قوي  جيش  وخلق  ببالده  النهوض  من  بذلك  فتمّكن 
زيها  في  »الماسونية«  اتبع  من  أول  األول  بافل  الروسي  القيصر  وكان 
األرستقراطي أيضا من مصابي الصرع، ولد بافل في األول من أكتوبر عام ١754، 
حاد  بذكاء  يتمتع  صباه  منذ  وكان  إليزابيث،  اإلمبراطورة  والدته  رعايته  وتولت 
وبعد نظر، وحكم روسيا في الفترة بين ١796 إلى ١8٠١، وعمل على التوغل جنوبا 
بشدة. الصرع  نوبات  من  يعاني  كان  الروسي  اإلمبراطور  أن  المؤرخون  ويذكر   ،
الصرع.  من  يعانون  وعلماء  مشاهير  من  الكبيرة  االعداد  من  ذلك  وغير 
المقبولة  اإلنسان  حقوق  معايير  إلى  تستند  التي  التشريعات  أما 
الرعاية  خدمات  إتاحة  وتحسن  الحقوق،  وانتهاك  التمييز  فتمنع  دوليًا 
بالصرع. المصابين  لألشخاص  الحياة  نوعية  مستوى  من  وترفع  الصحية 
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دد

مشكلة  تمثل  الغرق  حاالت  تزال  ما 
لدى  وبالذات  بالمجتمع  كبيرة  صحية 
خمسة  من  األقل  واألطفال  الذكور 
هم  الرضع  األطفال  ويعد  أعوام. 
المراحيض  في  للغرق  عرضة  األكثر 
معظم  بينما  الغسيل  وأوعية 
األكبر  األطفال  لدى  الغرق  حاالت 
أهم  ومن  المسابح.  في  تكون  سنا 
األطفال  لغرق  المؤدية  العوامل 
مراقبتهم  عدم  هو  وفاتهم  ثم  ومن 
المربيين  قبل  من  جيدة  بصورة 
تكون  بينما  الخبرة،  قليلي  وخاصة 
المراهقين  األطفال  لدى  الوفيات 
المنزل. خارج  المائية  األنشطة  أثناء 

المشكلة يحتم علينا عرض  حجم هذه 
منطقتنا  من  المتاحة  المعلومات 
السعودي  ومجتمعنا  العربية 
ومناقشة أهم االستراتيجيات الوقائية. 
األولى                                                                         حالتين  بين  التفريق  أوال  يجب 
 »Near - drowning الغرق  »شبه 
يتم  عندما  تحدث  حالة  وهي 
غرقا  يموت  أن  قبل  الطفل  إنقاذ 
 ،morbidity شاقة  مراضة  وتحمل 
نتيجة  غرقا«  »الموت  والثانية 
واالختناق. الماء  في  الغمر 

يموتون  الذين  عدد  تقدر  اإلحصاءات 
العالم  أنحاء  جميع  في  الغرق  من 
منها  والغالبية  السنة،  في  بـ5٠٠,٠٠٠ 
ويمثل  النامية.  البلدان  في  تحدث 
األطفال  لوفيات  سبب  ثاني  الغرق 
الواليات  في  الحوادث  عن  الناجمة 
وفاة  حالة   ١٠٠٠ من  ألكثر  المتحدة 
سنويا. ومع ذلك، فإن معدل التنويم 

 الغرق
مشكلة صحية  

مميتة

              أ.د. محمد بن محمد   
                سعيد جان 

أستاذ واستشاري طب األطفال 
واألعصاب. قسم األطفال،

 كلية الطب، جامعة الملك عبد العزيز
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والمرتبط  بالمستشفيات،  السنوي 
من  انخفاضا  سجل  قد  كان  بالغرق، 
عام  في  نسمة   ١٠٠٠٠٠ لكل   4,7
١٠٠٠٠٠ عام ٢٠٠8،  ٢,4 لكل  ١993 إلى 
الفئات  جميع  شامال  االنخفاض  وكان 
واإلناث. الذكور  من  ولكل  العمرية، 

فال  النامية،  للبلدان  وبالنسبة   
ومع  مماثلة.  بيانات  فيها  تتوفر 
مع  أن  نالحظ  أن  المهم  فمن  ذلك، 
يقل  ال  ما  هناك  يغرق،  طفل  كل 
يتم  الغرق  من  ناجين  حاالت   3 عن 
لتلقي  الطوارئ  في  استقبالهم 
األطفال  من  والمزيد  الفائقة،  الرعاية 
المستشفى.  إلى  إحضارهم  يتم  ال 
وعليه فإن نسبة حاالت »شبه الغرق« 
اإلبالغ. عدم  بسبب  بكثير  أعلى 

       عوامل الخطر..

أعلى  خطر  في  دائما  هم  الذكور   *
حاالت  ومعظم  اإلناث،  مع  مقارنة 
العذبة،  المياه  في  تحدث  الغرق 
وخاصة في المسابح السكنية الخاصة.
المحمولة،  المسابح  وتشكل 
نسبة  الغسيل  وحاويات  الغساالت، 
إلحدى  وفقا  المصادر  من   55%
أحواض  ومثلها  بالمملكة.  الدراسات 
والمراحيض،  المنزلي  االستحمام 
التقليدية. الغسل  وأوعية 
يضاف إلى ذلك مياه األنهار والبحيرات 
األمطار  مياه  وتجمع  والبرك، 
قلة  والسيول، مع  الغزيرة  الموسمية 

كما  والغوص،  السباحة  في  الخبرة 
والكحول  المخدرات  تعاطي  يمثل 
األخرى.  البلدان  في  مهما  عامال 
تتمثل  أخرى،  خطر  عوامل  وهناك 
مرض  يتصدرها  التي  األمراض  في 
إذا  الخطورة  وتزداد  النشط،  الصرع 
عقليا. متخلفا  أيضا  المريض  كان 

    المظاهر والمضاعفات..

تتأثر  الجسم  أجهزة  من  الكثير  إن 
بسبب  الشدة  من  مختلفة  بدرجات 
 near - الغرق  »شبه  بحالة  اإلصابة 
نقص  من  يتبعها  وما   »drowning
وما  الدموية.  الدورة  في  األكسجين 
يحدث بالتحديد خالل الغمر في الماء، 
عن  البداية  في  يمتنع  الطفل  أن  إذ 
التنفس، محاوال العودة لسطح الماء، 
فيبتلع  يفشل،  عندما  بالهلع  يصاب  ثم 
لنقص  يزرق  ثم  الماء،  ويستنشق 
ويتوقف  وعيه،  ويفقد  األكسجين 
من   ١٠ من  أقل  في  ويحدث  التنفس. 
الصامت  »الغرق  يسمى  ما  الحاالت 
لتشنج  وذلك   »Silent drowning
إليها مما  الماء  بمجرد وصول  الحنجرة 
يؤدي إلى جفاف الرئة بدال من امتالئها 
مما  الدم،  من  أيضا  وخلوها  بالماء 
وإذا  التهوية واألكسجين.  يقلل كذلك 
ما تم إنقاذ المريض، فينبغي متابعته 
تنفسية  رئوية  وذمة  حدوث  خشية 
البالغين. عند  خاصة  الحق  وقت  في 
العصبية  المرضية  المظاهر  وتحدث 
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»شبه  حاالت  من   ١٠ نحو  في 
اعتمادا   »near - drowning الغرق 
الميتة  حدوث  وشدة  مدة  على 
األكسجين  )نقص  األولى  الدماغية 
هؤالء  مراقبة  وينبغي  الدماغ(.  عن 
الدماغ  وذمة  حدوث  من  المرضى 
اإلصابة. من  أيام   3 أول  خالل 
اضطراب  فتشمل  المضاعفات  أما 
ضربات  انتظام  عدم  القلب،  وظائف 
شوارد  وخلل  الدم،  وحماض  القلب، 
انخفاض   ،electrolyte الكهربية  الدم 
الجسم  حرارة  وانخفاض  الدم،  ضغط 
نقص  إلى  بدوره  يؤدي  الذي 
لتضيق  نتيجة  الدم  حجم  في  كبير 
ضحايا  يصاب  كما  الطرفية.  األوعية 
فقر  مع  بصدمة  الغرق«  »شبه 
وعائي  نخر  مع  بها،  المرتبط  الدم 
األوعية. داخل  دموي  وتجلط  حاد 

           العالج اإلسعافي..

يبدأ 	  أن  اإلسعافي  للعالج  ينبغي 
فورا في وقت الحادثة من أجل منع 
الحميدة.  غير  العصبية  المضاعفات 
القلبي  اإلنعاش  يبدأ  أن  ويجب 
مكان  وفي  فورا   )CPR( الرئوي 
تدريب  وجود  عدم  أن  إال  الحادث. 
اإلنعاش  عمل  على  لألسر  عام 
الحاالت. من  الكثير  إنقاذ  يعيق 

وعدم 	  الرقبة  منطقة  تثبيت  يجب 
منعا  العنقية  الفقرات  تحريك 
لحدوث شلل رباعي، خاصة إذا سقط 
الضحية من مكان عاٍل أو كان يغوص.

الهواء، 	  مجرى  حالة  تقييم  يجب 
الدموية. والدورة  والتنفس، 

تفريغ 	  عمل  في  الوقت  ضياع  عدم 
يوصى  يعد  فلم  الرئتين،  من  الماء 
في  وتسببه  فعاليته،  لعدم  به 
التقيؤ الذي قد يؤدي إلى االختناق 
األكثر   CPR اإلنعاش  عمل  وتأخيره 
يمكن  اإلنعاش  أن  خاصة  أهمية، 
عمله مع وجود سوائل في الرئتين 
طالما أن مجرى الهواء غير مسدود.

فحص 	  يتم  المستشفى،  في 
جيدا،  العنقي  الفقري  العمود 
عدم  من  للتأكد  أشعة  وعمل 
كسر،  أو  محتملة  إصابات  وجود 
عمل فحص دم كامل وغازات الدم.

معالجة تشنج القصبة الهوائية على 	 
وجه السرعة، وكذلك الوذمة الرئوية.

المضادات 	  إعطاء  في  اإلسراع  عدم 
بشكل  والكورتيزون  الحيوية 
ملوثا. الماء  كان  إذا  إال  روتيني 

معالجة األعراض والمضاعفات األخرى 	 
نوبات  الدم،  ضغط  انخفاض  مثل 
الكلى. وظائف  واضطرابات  التشنج، 

الدماغية 	  الوذمة  معالجة 
أجل  من  السرعة  وجه  على 
العصبية. النتائج  تحسين 

تدفئة الجسم خاصة لصغار األطفال.	 

        ما بعد العالج..

بسرعة  المرض  معظم  صحة  تتحسن 
اإلسعافي  العالج  على  حصلوا  ما  إذا 
السريع. وإذا لم يبِد الطفل أي تحسن 
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البحث عن مسببات أخرى أو حصول مضاعفات،  أو أن حالته بدأت تتدهور، فيجب 
تناول  أو  الكحول،  شرب  للدم،  شديد  فقدان  الرأس،  إصابات  ذلك  في  بما 
أو  للشفاء من دون عاهات عصبية،  التماثل  إما  بين األطفال  المخدرات. والشائع 
الموت مباشرة بعد الغمر في الماء، خاصة األطفال الصغار )5 سنوات( من دون 
الذين سبحوا في مياه مفتوحة كالبحار. رقابة جيدة، أو في األطفال األكبر سنا 
الغمر  فتشمل  شديدة  عصبية  اعتالالت  بحدوث  ترتبط  التي  العوامل  أما 
دقيقة،   ٢5 من  ألكثر   CPR الرئوي  القلبي  اإلنعاش  عمل  الماء،  في 
الجسم. حرارة  انخفاض  سعودية(،  لدراسة  )وفقا  الدم  سكر  ارتفاع 

      وللوقاية من الغرق ينبغي:

المياه بشكل عام.	  إلى  وضع قيود لوصول األطفال 
بالغ لمسابح األطفال.	  وجود إشراف من شخص 
الغلق.	  ذاتية  بوابة  ١,4 مترا مع  بارتفاع  المنزلية  المسابح  وضع سياج على 
والعامة.	  الخاصة  المسابح  السالمة في جميع  ضرورة وجود وسائل 
المياه.	  بالقرب من  المتواجدين  حالة  لرصد  مراقبة  كاميرات  وضع 
استخدامه.	  يتم  ال  األمان عندما  لمزيد من  المنزلي  المسبح  وضع غطاء على 
تعرض	  لمن  العالج  نتائج  لتحسين   CPR الرئوي  القلبي  لإلنعاش  عمل دورات 
غرق.	 
جيدا.	  السباحة  كيفية  األطفال  تعليم 
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المصابين  االطفال  من  الكثير  يعاني 
كانت  سواءا   عصبيه  بامراض 
المركزي  العصبي  الجهاز  في 
من  الطرفي  العصبي  الجهاز  او 
من  تمنعهم  قد  حركيه  صعوبات 
االطراف  استخدام  او  المشي  مثال 
اليوميه  المهارات  في  العلويه 
ذلك. وغير  واللبس  والشرب  كاألكل 

األطباء  يوصي  الحاله  هذه  وفي 
عالج  كان  سواء  التاهيلي  بالعالج 
التمارين  التزام  مع  وظيفيا  او  طبيعيا 
قبل  من  الموصوفه  المنزليه 
التأهيلي. العالج  أخصائيه  او  أخصائي 

تطبيق  في  بحماس  األسره  تبدأ 
إطاله  كانت  سواءا  المنزلية  التمارين 
لألوتار او تقوية العضالت مع استخدام 
أن  إال  لهم.  المعطاة  الجبائرواألجهزة 
بعد  يخبو  أن  يلبث  ال  الحماس  هذا 
األسره  ان  والسبب  قليله  أسابيع 
زواال  او  ملحوظا  تحسنا  تالحظ  لم 
الى  يؤدي  مما  طفلهم  لدي  لإلعاقه 
للقدرات  و فقده  الطفل  حالة  تدهور 

تأهيل األطفال
 بين

 الواقع والمأمول

               أ.د. محمد بن 
               عبدالرحمن المهيزع

أستاذ واستشاري طب األطفال 
واألمراض العصبية العضلية. 
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اليدين  استخدام  أو  الحركية كالمشي 
األمراض  في  خصوصا  مبكرا  بشكل 
الوقت. مضي  مع  تتدهور  التي 
كثير  ومع  سنوات  خبرة  واقع  ومن 
من  يعانون  الذين  األطفال  من 
الطرفي  العصبي  الجهاز  أمراض 
بالتدهور  منها  العديد  يتميز  والتي 
من  أن  أجد   ، الوقت  مع  المتفاوت 
عن  األهل  لعزوف  األسباب  أهم 
اليوميه  المنزليه  بالتمارين  االلتزام 
العالج  أخصائي  مع  والمتابعه 
مهمان: تصوران  هو  التاهيلي 
السلبيه  الوالدين  نظرة   : األول 
آجال  او  عاجال  إن  وأنه  للمرض 
الحركه  أو  المشي  فقد  الى  سيؤدي 
و  الطفل  إلرهاق  داعي  فال  واذا 
واحدة. النهاية  دامت  ما  األسرة 
تطور  من  اإلبطاء  أن  والحقيقة 
المهارات  على  المحافظة  أو  المرض 
أطول  فترة  مثال  كالمشي  الحركية 
أفضل  سعادة  و  حياة  في  يساهم 
لبعض  أمل  ظهور  ومع  للطفل. 
على  الحرص  يصبح  الحديثة  األدوية 
من  مهم  كجزء  التأهيلي  العالج 
األهمية. بالغ  أمرا  العالجية  الخطة 
لدي  أجده   الذي  الخلط  هو   : ثانيا 
المتوقع,  و  المأمول  بين  اآلباء  بعض 
سليما  الطفل  يكون  أن  يأملون  فهم 
التحسن  أو  الطبي  العارض  بزوال 
ولكن  التاهيلي  العالج  مع  السريع 
المتوقع للطفل هو ما يتوقع الفريق 
الخطة  تطبيق  مع  حصوله  الطبيقد 
او  جزئي  بتحسن  سواءا   التأهيلية 

التوقع  وهذا  المرض   لتطور  إبطاءا 
واألدله  الطبيه  الممارسه  على  مبني 
األمراض. تلك  مثل  عند  العلمية 
أسباب  أهم  من  أن  أرى  فاني  ولذا 
العالج  والتزامهم  األهل  استمراريه 
البرنامج  من  مهم  كجزء  التاهيلي 
وضوح  هو  للطفل  الشامل   العالجي 
األهداف والمشاركه في رسم الخطه 
العقبات  ومناقشه  النتائج  ومراقبه 
الصحيه  الخدمه  مقدم  مع  باستمرار 
سواءا كان مختص في العالج الطبيعي 
كما  األعصاب.  طبيب  او  المهني  أو 
على  الطبي  الفريق  يحرص  أن  ينبغي 
و  المالحظات  تبادل  و  العمل  تنسيق 
قبل  من  الطبية  النصيحة  تقدم  ان 
الفريق و ليس من كل فرد على حدة.
يشارك   أن  الطبيب  على  ينبغي  كذلك 
ومايدور  همومهم  في  األهل 
ممارسة  أو  بالخارج  كالعالج  بخلدهم 
تكون  قد  و  مثبتة  غير  عالجية  طرق 
في  النجاح  أساس  فإن  أخيرا  و  ضارة. 
الصدق  هو  بالطبيب  المريض  عالقة 
األهل  قبل  من  المعلومة  إعطاء  في 
دون  النصح  تقديم  في  الوضوح  و 
الطبية. الرعاية  مقدم  قبل  من  لوم 
المرض  وإياكم  الله  كفانا 
و  مرضاكم  و  مرضانا  شفا  و 
العافية. و  األجر  بين  لهم  جمع 
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لطب  السعودية  الجمعية  اختتمت 
مؤتمرها  أعمال  األطفال  أعصاب 
أقيم مؤخرًا  السادس والذي  السنوي 
لمدة ثالثة أيام في الفترة من ١8-٢٠ 
ربيع   ١5-١3 الموافق  ٢٠٢١م  نوفمبر 
في  حضوريًا  وذلك  ١443هـ  الثاني 
مدينة جدة )لعدد محدود( وافتراضيًا.
بن  أحمد  الدكتور  سعادة  أوضح  وقد 
المنظمة  اللجنة  رئيس  بامقا  خميس 
بمشاركة  حظي  المؤتمر  بأن  للمؤتمر 
داخل  من  متحدثًا   4٠ من  أكثر 
 ٢٠ اعتماد  تم  حيث  وخارجها  المملكة 
السعودية  الهيئة  من  تعليمية  ساعة 
وقد  للمؤتمر.  الصحية  للتخصصات 
6١٢ أكثر من  تجاوز الحضور االفتراضي 
 ١5٠ الفعلي  والحضور  مشارك. 
االحترازية. لإلجراءات  مراعاًة  مشاركًا 
آخر  مناقشة  المؤتمر  في  تم 
والعالج  التشخيص  في  المستجدات 
العصبي  الجهاز  أمراض  من  للعديد 
لدى  الصرع  مثل  األطفال،  لدى 
واألعصاب  العضالت  أمراض  األطفال، 
العضالت  ضمور  مثل  الطرفية 
وكذلك  العضلي  والحثل  الشوكي 
لدى  الالإرادية  الحركة  أمراض 
ورش   4 المؤتمر  رافق  وقد  األطفال. 
وهي:  مختلفة  مواضيع  في  عمل 
طب  االستقالبية،  األمراض  الجينات، 
األعصاب العام وطب اعصاب المواليد 
األوراق  من  العديد  نوقشت  كما 
والملصقات البحثية المقدمة من قبل
أعصاب  زمالة  برامج  أطباء 

البيان الختامي للمؤتمر البيان الختامي للمؤتمر 
السنوي السادس  للجمعية السنوي السادس  للجمعية 

السعودية لطب أعصاب السعودية لطب أعصاب 
األطفالاألطفال
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وطالبات  وطالب  األطفال 
المملكة. في  الطب  كليات 
نتائج  إعالن  المؤتمر  تم في خالل  كما 
والتي  العلمية  األبحاث  دعم  مسابقة 
الجمعية  قبل  من  عنها  اإلعالن  سبق 
وتم توزيع الجوائز على الثالثة األبحاث 
بلغ  حيث  المسابقة  في  الفائزة 
مجموع الجوائز 45 الف ريال سعودي.
الجمعية  قامت  السنوية  وكعادتها 
والذين  األطباء  من  مجموعة  بتكريم 
األمراض  عالج  في  بارز  دور  لهم  كان 
بالمملكة  األطفال  لدى  العصبية 
بارز في خدمة تخصص  دور  لهم  وكان 
تم  كما  بالمملكة،  األطفال  أعصاب 
للمؤتمر. الداعمة  الجهات  تكريم 
الجمعية  إدارة  رئيس مجلس  عبر  وقد 
البشيري  فهد  الدكتور  األستاذ 
المؤتمر  هذا  بنجاح  سعادته  عن 
المؤتمرات  هذه  أهمية  مبينًا 
البحث  وإثراء  الخبرات  تبادل  في 
أعصاب  أمراض  مجاالت  في  العلمي 
المملكة  رؤية  وتحقيق  األطفال 
والداعمين  القائمين  وشكر   ٢٠3٠
الذين المتطوعين  فريق  وكذلك 
المؤتمر. إنجاح  في  ساهموا 

إدارة  مجلس  قام  وقد  هذا 
الرابع  اجتماعه  بعقد  الجمعية 
الجمعية  وأعمال  نتائج  لمناقشة 
الخطوط  ووضع  ٢٠٢١م  للسنة 
الجمعية  واعمال  ألنشطة  العريضة 

استعراض  تم  كما  القادمة.  للسنة 
التي  العامة  التوصيات  أبرز 
العام. لهذا  المؤتمر  بها  خرج 

أهمها:  ومن 
وطني . ١ سجل  إنشاء  ضرورة 

العصبية  األمراض  من  لمجموعة 
التي  وخصوصا  األطفال  لدى 
األجل. طويلة  اعاقات  تسبب 

إجراء . ٢ أهمية  على  التأكيد 
ماقبل  الوراثية  الفحوصات 
تشمل  بأن  والتوصية  الزواج 
العضالت  ضمور  أمراض 
العضلي. والحثل  الشوكي، 

الفحوصات . 3 دائرة  بتوسيع  التوصية 
المواليد  لدى  المبكرة  المسحية 
من  أكبر  مجموعة  تشمل  بحيث 
األطفال. لدى  العصبية  األمراض 

في . 4 السريرية  األبحاث  دعم 
األطفال  أعصاب  تخصص  مجال 
بين  التعاون  على  التشجيع  مع 
الطبية  والمراكز  المستشفيات 
العالج  مجاالت  في  بالمملكة 
بالذكر  الجدير  العلمي.  والبحث 
الحضور  أتاحت  الجمعية  ان 
مجاني  بشكل  االفتراضي 
في  والمتدربين  الطب  لطلبة 
لهم  تشجيعا  الزمالة  برامج 
مستقبال. الفعالة  للمشاركة 
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Prevalence of Treatable Metabolic Epilepsies
 in Kingdom of Saudi Arabia

 Abstract

Background:
Epilepsy is a prominent feature & a major morbidity of a variety of 
Inborn errors of metabolism. These epilepsies can present at any 
age and are often associated with comorbid developmental delay/
regression, intellectual and behavioral impairments. Commonly used 
antiepileptic drugs are typically ineffective against metabolic epilepsy as 
they do not address its root cause.
Diagnostic evaluation and therapeutic approach are distinct from the 
traditional approach to evaluation and management of epilepsy. 
Early identification is of utmost importance, since many will 
require therapeutic measures beyond that of common antiepileptic 
drugs, either in order to control seizures, or to decrease the risk of 
neurodegeneration.

Objectives: 
To identify treatable metabolic disorders causing epileptic 
encephalopathy in patients presenting to a tertiary care center in Saudi 
Arabia.

Methodology: 
We will conduct a retrospective review of children presenting with 
epilepsy to prince sultan military medical city  from January 2010 till 
Dec 2020. The international league against epilepsy definition will be 
used. All cases with molecular confirmed metabolic epilepsies will be 
identified. Clinical features, electrophysiological and neuroradiological 
findings, biochemical findings, and treatment options will be analyzed.
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Hyperekplexia: genotype and phenotype in 9 
multicenters in Saudi Arabia. 

 Abstract

Background:
Hereditary hyperekplexia (HH) is a disorder of the inhibitory 
neurotransmission system. It is characterized by an excessive 
startle response to any stimulus, it commences early and is usually 
misdiagnosed as seizures. Although, it is a treatable condition, it is 
not considered benign due to the risk of infantile death related to 
comorbidities. Moreover, it is not considered rare in our region owing 
to the high rate of consanguineous marriages. Data regarding the 
phenotype and genotype of HH in Saudi Arabia are lacking. 
Significance: Data currently published in Saudi Arabia are limited to 
certain gene mutations, with only one study correlating the phenotype 
and genotype in a single gene mutation only. This multicenter study 
aims to explore more gene mutations in the patients of Saudi Arabia and 
study its correlation with the phenotype, thereby contributing to early 
diagnosis and establishment of the common features of HH in Saudi 
Arabia. 

Objectives: 
To describe the age of onset and different clinical presentations and 
associated comorbidities in children with hyperekplexia, and to correlate 
genotype with phenotype in all the diagnosed patients. 

Methodology: 
This retrospective observational study will be conducted at nine tertiary 
hospitals located in Saudi Arabia to investigate the genetic and clinical 
features of patients with HH. Ethical Considerations, We received 
approval from the Institutional Review Board (IRB) at PSMMC on 2nd of 
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February 2021(IRB approval number: 1471). 
- We contacted all the investigators of patients with a positive 
genetic diagnosis using a standard Excel sheet form to establish 
both standardized quality data and to acquire a clinical update on 
the individual cases. The Excel sheet included details of All patients 
with proved genetic diagnosis of hyperekplexia, from neonates to 14 
years old known comorbidities (such as neonatal apnea, seizures, and 
neuroimaging) and treatment efficacy. 

Statistical Analysis 
• Baseline demographics and outcomes will be summarized using 

counts lrb%) for categorical variables and mean (standard deviation) 
or median and interquartile range (IQR) as appropriate for continuous 
variables. The associations between gene mutations and clinical 
features will be examined using Fisher’s exact test. P-values < 0.05 
will be considered significant. SPSS for Windows, version 15 (SPSS, 
Chicago, IL, USA) will be used for the analysis. 

• The data will be entered using Microsoft Excel and analyzed using 
the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 26) program. It 
will be analyzed by the principal investigator (PI) with the help of a 
biostatistician. It will be published in a known academic journal with a 
high impact factor (IF). 
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Epileptic encephalopathy with electrical status epilepticus in sleep: an 
electroclinical, etiologic, genetic, and outcome multicenter study

 Abstract

Background:  
Epileptic encephalopathy with electrical status epilepticus in sleep 
(ESES) is characterized by near-continuous sleep-induced epileptiform 
activity and acquired cognitive and behavior deficits. Data regarding 
baseline clinical-electroencephalogram (EEG) characteristics, etiology, 
treatment, and outcome of ESES in Saudi Arabia is lacking. On the other 
hand, the management of ESES is often challenging and there is no 
consensus on which is the best initial treatment.

Significance: 
In Saudi Arabia, the majority of published studies on ESES are based on 
case reports. This multicenter study will contribute to better delineate 
the electroclinical characteristics, etiological profile, treatment, and 
outcome of ESES. Furthermore, by establishing a guideline for the 
management of ESES, it will help to lessen the morbidity associated 
with the disease.

Objectives:
To describe the clinical features, EEG findings, etiology, genetics, and 
treatment practice of patients with ESES, and to compare the effect 
of etiology and different treatment strategies in 100 pediatric patients 
from 10 pediatric epilepsy tertiary centers in Saudi Arabia. In addition, a 
national protocol for ESES management will be established.

Methodology:
This retrospective observational study that will use a database from ten 
Saudi Arabian tertiary referral hospitals on the baseline clinical features, 
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EEG findings, etiology, genetics, and outcomes in ESES patients seen 
between 2010 and 2020. Benzodiazepines, steroids, anti-seizure 
medications (ASMs), intravenous immune globulin (IVIG), and other 
treatment options will be used. Two measures of therapy response 
(clinical improvement, cognitive function, and electroencephalography 
improvement) will be compared among patients.
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