
 
 
 
 
 
 

 ) PWSحقائق طبیة مھمة عن متالزمة برادر ویلي (
 ) 2022، ینایر (IPWSOمعتمدة من المجلس االستشاري السریري والعلمي للمنظمة الدولیة لمتالزمة برادر ویلي ( Consensus(وثیقة من 

 
أن التعلیمات واضحة  قد یعطي المرضى المصابین بمتالزمة برادر ویلي االنطباع بأنھم یفھمون كل ما یُقال لھم حتى إذا لم یكونوا كذلك في الواقع.  تأكد من   الفھم واللغة:

حیة أو المبالغة فیھا، كما یجد البعض صعوبة في  وبسیطة، وكرر النقاط المھمة وامنحھم الوقت الكافي لفھمھا.  قد یتم التقلیل من أھمیة اإلبالغ الذاتي عن المخاوف الص
   التعبیر عن االحتیاجات الصحیة.  وھكذا یمكن لمقدمي الرعایة المرافقین للمریض أن یساعدوا عن طریق تقدیم المعلومات أو تفسیرھا.

 

سلوكیة، مثل االنفعاالت العاطفیة، وقد یصابون أیًضا بمرض عقلي  یمكن أن یكون لدى األشخاص المصابین بمتالزمة برادر ویلي سجل من المشكالت ال  الصحة العقلیة:
فسي للوصول إلى تشخیص في ظل ھذه  ربما یكون مفاجئًا ومرتبًطا بالمعتقدات والتجارب العقلیة غیر الطبیعیة واالرتباك.  لذلك، فقد تتم اإلشارة إلى التقییم الجسدي والن

  الظروف.
 

ن یكون السبب في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة مجھوالً، وقد یحدث أیًضا أثناء اإلصابة بأمراض رئیسیة وثانویة وخالل العملیات  یمكن أ  اضطرابات درجة الحرارة:
خدیر بالنسبة  یعتبر ارتفاع الحرارة الضار من المخاطر المعروفة للت  الالجراحیة التي تتطلب التخدیر.  كما یمكن أال تحدث حمى على الرغم من وجود عدوى خطیرة.  و 

 للمرضى المصابین بمتالزمة برادر ویلي.  
 

صبح الحالة  إن االفتقار إلى إدراك األلم النموذجي من األمور الشائعة وقد یخفي وجود عدوى أو إصابة أو كسور.  قد ال یشكو المرضى من األلم حتى ت  الحساسیة لأللم:
 ك فإن أي شكوى من األلم یجب أن تؤخذ على محمل الجد. شدیدة، وقد یواجھون صعوبة في تحدید مكان األلم.  لذل

 

البتالع  یجب مراقبة المرضى باستمرار لمنع وصولھم إلى الطعام.  حیث یمكن أن یحصلوا على الطعام غیر الخاضع للمراقبة، مما قد یؤدي إلى سرعة ا  فرط األكل:
وفاسد.  جدیر بالذكر أن عسر البلع (الخلل في البلع) ھو أحد األمور العامة ویمكن أن یسھم في   والتعرض الختناق ممیت.  وقد تم تسجیل حاالت للبحث عن طعام مھمل

 االختناق والسفط الصامت. 
 

التقیؤ، بعد فرط  لحث على  من النادر أن یحدث تقیؤ.  قد یشیر التقیؤ و/أو فقدان الشھیة إلى مرض یھدد الحیاة یمكن أن یتطلب العالج الفوري.  وعند التفكیر في ا  التقیؤ:
التسمم.  وبدالً من ذلك، یجب استخدام   األكل أو تناول طعام غیر مطھي جیًدا أو فاسد على سبیل المثال، فعادةً ما تكون المقیئات غیر فعالة، وقد تسبب الجرعات المتكررة منھا 

 األنبوب األنفي المعدي لتخفیف ضغط المعدة. 
 

اخ البطن والتورم واأللم والقيء من العالمات الدالة على التھاب أو نخر المعدة المھدد للحیاة.  وربما تعبر عن شعور عام بالمرض.  قد یكون انتف    المرض الحاد في المعدة:
باألشعة وربما  للتصویر  یجب تقییم المرضى الذین یعانون من ھذه األعراض من قبل أخصائي طبي وقد تكون ھناك حاجة لدخول المستشفى.  كما یمكن أن تكون ھناك حاجة 

 إجراء جراحة طارئة.  جدیر بالذكر أن األدویة المضادة لإلسھال یمكن أن تسبب انتفاًخا حاًدا في القولون ونخًرا وتمزقًا ویجب تجنبھا. 
 

عد نقص صودیوم  حدث تسمم مائي إما بسبب استخدام األدویة ذات التأثیرات المضادة إلدرار البول أو فقط نتیجة لإلفراط في تناول السوائل.  یمكن أن یسا  التسمم المائي:
 البالزما في تشخیص ھذه الحالة. 

 

یمكن أن یتفاقم الوضع مع العوامل المعقدة المحتملة مثل نقص التوتر وضعف  قد یكون المرضى أكثر عرضة لمشاكل الجھاز التنفسي.     المخاوف المتعلقة بالجھاز التنفسي:
  ومي االنسدادي.عضالت الصدر وتوقف التنفس النومي (االنسدادي والمركزي).  وفي حالة الشخیر الزائد، سیتطلب ذلك التقییم فیما یتعلق بتوقف التنفس الن 

 

یتعرض األشخاص المصابین بمتالزمة برادر ویلي لردود فعل غیر عادیة تجاه الجرعات القیاسیة من األدویة. توخي الحذر الشدید عند  قد   ردود الفعل العكسیة تجاه الدواء:
 بة. إعطاء األدویة، السیما التي تسبب التخدیر؛ تم اإلبالغ عن استجابات مطولة ومبالغ فیھا. كما یمكن أن تؤثر السمنة على الجرعات المناس 

 

من الشائع مالحظة خدش الجلد لدى المرضى المصابین بمتالزمة برادر ویلي، وقد تظھر قرح مفتوحة ناتجة عن خدش الجلد، مما یؤدي في بعض    الجلدیة والكدمات:اآلفات 
لة.  وقد ینتج عن ظھور مثل ھذه الجروح األحیان إلى اإلصابة بالتھابات خطیرة.  كما یمیل األفراد الذین یعانون من متالزمة برادر ویلي إلى اإلصابة بكدمات بسھو

 والكدمات االشتباه عن طریق الخطأ في التعرض لالعتداء الجسدي. 
 

ة برادر ویلي | الوالیات المتحدة  لقراءة التنبیھات الطبیة الكاملة لألشخاص الذین یعانون من متالزمة برادر ویلي، یرجى الرجوع إلى أحدث إصدار من المنظمة لیة لمتالزم
 z/-a-issues-https://www.pwsausa.org/resources/medicalمریكیة على  األ

 
المملكة المتحدة على المسودة األولیة لھذه الوثیقة التي تم تحریرھا بواسطة المنظمة الدولیة لمتالزمة برادر ویلي   Consensus Careنود أن نشكر   شكر وتقدیر:

)IPWSO.( 

https://www.pwsausa.org/resources/medical-issues-a-z/

