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شلل الرعاش

مـاهـو
 شلل الرعاش؟

باركنســــــون وهـــــــو  بـمــــــرض  يســــــمى أيضــــــًا 
اضطـــراب عصبـــي يؤثر علـــى أجزاء مـــن الدماغ 
ويرتبط بشـــكل أساســـي بالخســـارة التدريجية 

في التحكم الحركي للجسم.

ماهي أسبابه؟ 
الســــبب الرئيــــــسي لإلصـــــــابة حتــــى اآلن غيــــــر 
معروف و لكنه ينتج من موت الخاليا العصبية 

المسؤولة عن انتاج الدوبامين في الجسم. 

كيف يبدأ؟
تبـــدأ األعراض تدريجًيا، و يبـــدأ غالًبا برجفة تكاد 
تكون غير محسوسة وغير مرئية بإحدى اليدين 

أو تيبس بالعضالت.
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الرجفة الالإرادية 
(الرعشة)

بطء في الحركة 

االكتئاب 
والقلق 

مشاكل في 
التوازن  

فقدان حاسة 
الشم

مشاكل في 
الذاكرة 

فقدان القدرة على 
اظهار تعابير الوجه

تغير في أسلوب 
الكالم 

تغير في القدرة 
على الكتابة 

تيبس و تصلب 
العضالت 

صعوبة في البلع

ماهي أعراضه؟
تتفاوت األعراض بين األشخاص و لكن من أبرزها:

أ. األعراض الرئسية: 

ب. أعــــــراض أخــــــرى:
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 تظهر األعراض 
بعــــد عمــــــر 

شخــص مـــصــاب قــد تظهـــر عليه 
األعــــراض فـــي عمـــر أقــــــل مـــن 

ولكن

سنة

سنة

مليون شـخص مصـاب 
بشلل الرعاش عالميــــًا

مامدى انتشاره؟ 

10

من 120
40

60
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عوامل الخطورة؟
مـاهـي

الـــعـــمـــــــــــر

الـــــوراثــــــــــة

الــــجــــنـــــــس

التعرض للسموم 

عادًة ما يبدأ بعمر ٦٠ سنة و لكن ٪٥ - ١٠ من المصابين به 
يظهر في عمر ٥٠ سنة ، وتزداد الخطورة مع تقدم العمر.

وجود عامل وراثي

الرجال أكثر عرضة لإلصابة به

التعرض المستمر لمبيدات الحشرات.
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عند ظهور األعراض

زيــارة الطــبيب؟ 
متى تجب

يعد مـــن األمراض المزمنة التي يمكن أن 
تســـاعد األدويـــة فـــي التحكـــم باألعـــراض 

والتخفيف من تطور المرض

يمكن عالجه؟ 
كيــف

كون ســـبب اإلصابـــة به غير معـــروف لذا 
من غيـــر الواضح كيفيـــة الوقاية منه لكن 
بتبنـــي نمـــط حيـــاة صحـــي يمكـــن تقليـــل 

فرص اإلصابة به أو تأخيره.

الوقاية منه؟
كيــف يمكن



التعايش معه؟ 
كيف يمكن 

تبني نمط حياة صحي: 
تساعد بعض األطعمة في 

تخفيف األعراض بتناول األغذية 
الغنية باأللياف لتجنب 

اإلمساك والحصول على 
االحتياج اليومي من الفيتامينات 

والمعادن مثل أوميغا ٣ 

ممارسة النشاط البدني 

تجنب السقوط 
وضع أرضيات مانعة االنزالق 

وتقديم المساعدة عند التحرك 

تغيير كثافة األطعمة 
لتتناسب مع القدرة على البلع 



هـل أعجــبك 
هـذا المـلف؟

هنا تجد المزيد

https://instagram.com/livewellmoh?igshid=gk4pr8mxdewg
https://twitter.com/livewellmoh?s=21
https://www.youtube.com/channel/UCYCbXUOzO2O2aXCsxS0wT7w

