
 
 
 

 

 األعراض كبيرمن بوجودعدد

 ناألحيا بعض في ،يمكن المشتركة

 مرض مع دوفيك مرض خلط

 من أوغيرها اللوحي التصلب

 بطرق معالجتها يتم التي األمراض

 الكشف فإن مختلفة. لذا

 النتائج. أفضل المبكريضمن

 التصلب مرض إلى باإلضافة

 بين مشتركة أعراض اللوحي؛توجد

 من أخرى وأمراض المرض هذا

 : بينها

 الشوكي النخاع التهاب -

 السبب المجهول العرضي

(Unexplained 

Transverse Myelitis ) 

 الشوكي والنخاع الدماغ التهاب -

 (ADEM)والمنتشر الحاد

 البصري العصب التهاب -

 المجهول

 Unexplainedالسبب

Optic Neuritis )) 

 

 الذين المرضى لبعض يمكن

 أن دوفيك مرض من يعانون

 أمراض بعض من أيضا يعانوا

 : مثل األخرى الذاتية المناعة

 سجوجرن متالزمة -

Sjögren’s Syndrome )) 

 الحمامية الذئبة مرض -

Systemic Lupus 

Erythematosus )) 

 الضام النسيج أمراض -

 المختلطة

 

 العصب التهاب مرض عن يجب معرفته ماالذي

 دوفيك؟ نوع من الشوكي والحبل البصري

 
, وهي ( Guthy-Jackson)  تعمل المؤسسة األمريكية غاتيجاكسون

 للعثورعلى األساسية العلمية البحوث تمويل خيرية,علىمؤسسة 

 تعمل المرض،كما هذا من تساعد على الوقاية أن شأنها من إجابات

 .السريري للعالج برامج وضع على

 بنا اتصل

   info@guthyjacksonfoundation.org:البريداإللكتروني

 .1 + 858.638.7638: الهاتف

 

Neuromyelitis Optica 

 

Multiple Sclerosis 

 

WHAT YOU NEED TO KNOW 

 



 
 
 

ماهومرض التهاب العصب البصري 

 والحبل الشوكي؟

 البصري العصب التهاب مرض
 والمعروف الشوكي والحبل
 التهاب دوفيك،هو بمرض
 الشوكي النخاع يصيب

 نفس في البصري والعصب
 األمراض من وهو. الوقت
 تصيب التي النادرة

. المركزي الجهازالعصبي

 هذا ،كان قريب وقت وحتى
 خانة تحت يدرج المرض
 ،غير اللوحي التصلب مرض

 أكدت األخيرة االكتشافات أن
 عن تماما مستقل مرض انه

 عادة, اللوحي التصلب مرض

 ألشوكي النخاع إصابة ماتكون
 مرض أطول امتدادها في

 مرض مع مقارنة دوفيك
 ليس ولكن اللوحي التصلب

 دائمة. بصفة

 

 األعراض؟ ماهي

 أن يمكن دوفيك مرض أعراض 
 قد آلخرلكنها شخص من تختلف

 التصلب مرض أعراض تشبه
 األحيان. من العديد في اللوحي

 دوفيك مرض مايصيب عادة
 أوالعصب الشوكي النخاع

 يسبب ،مما معا أوهما البصري
 :التالية األعراض في

 البصر أوفقدان العين في ألم -

 (البصري العصب التهاب)

 أوشلل اإلحساس في ضعف -

 األطراف في جزئي

 الشوكي النخاع التهاب)

 (العرضي

 

 الرقبة أووخزفي ألم -

 .والظهرأوالبطن

 األمعاء على السيطرة فقدان -

 والمثانة.

 طويلة، لفترات غثيان -

 التقيؤأوالفواق

 هذه األحيان بعض في
 من وتختفي مؤقتة، األعراض

 حال،فإنه أي وعلى. نفسها تلقاء
 األعراض هذه مناقشة المهم من
 التشخيص أجل من الطبيب مع

 للمرض. الدقيق

 

 ابدا؟ اين من

 غاتيجاكسون مؤسسة 

(Guthy-Jackson) الخيرية 

 هذا في األبحاث وتمول ترعى
 حيث عبراإلنترنت، المجال،
 :يمكنك

 أحدث إلى واالنضمام التعلم -

 والدراسات األبحاث

 . السريرية

 المرضى مع التواصل -

 منك بالقرب واألطباء

 وتتبع تجربتك مشاركة -

 ومقدمي المرضى رحالت

 الرعاية لآلخرين

 عضوا لتصبح معنا التطوع -

 لهذا التوعية شبكة في

 المرض.

: انضمإلينا
www.nmotion.guthyjacksonfoundation.org 

 

 السجالت وعينات البيانات

 ىدوفيك لمرض بحاجة نحن
 الطبية بمعلوماتهم للتبرع

 أوعيناتهم/  و( البيانات)
 قيم رصيد لتكوين البيولوجية

 واألطباء للعلماء المعلومات من
 جديدة رؤى فتح أجل من وذلك

 .المجال هذا في

 على مريضا تعرف كنت إذا
 جهودنا، في للمشاركة استعداد
على  موقعنا زيارة يرجى

: األنترنيت
www.nmotion.guthyjacksonfoundation.org 

 العينات فإن المثال سبيل وعلى
 الدم تخص جمعها يمكن التي

 لمنسق يمكن. والبراز والبول،
 تزويدك السريرية البحوث

 أنواع حول إضافية بمعلومات
 مؤهلة تكون التيقد العينات
 !ومجاني أمرسهل إنه. للتبرع

 التبرع فقط نقبل نحن حاليا
. وكندا المتحدة الواليات اتداخل

وللمزيدمنالمعلوماتيرجىزيارةمو

 قعناعلىاالنترنت

www.guthyjacksonfoundation.org   

 

 

  ماالذي يمكن فعله؟

 الطبيب مع الجيد التواصل 
. للمساعدة السبل هوأحد

 دم في مضادة أجسام اكتشاف
 من يعانون الذين األشخاص

 األطباء يعطي دوفيك مرض
 عليها االعتماد يمكن وسيلة

 .المرض لتشخيص

 مرض عن طبيبك اسأل
 اختبار كان إذا وما دوفيك،
 حقلك. المضادة األجسام

 مرضى لديك كان إذا
 في للمشاركة متطوعين

 تعطينا الجديدفإنك البحث
 جديدة آفاق لفتح فرصة
 للعالج.

 

http://www.nmotion.guthyjacksonfoundation.org/

