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ﻣن ﻭيكيبيديا ،الموسوعة الحرة

عرة أو التشنجات الالإﺭادﻳة ھي ﺣركة ﻣفاجئة ﻣتكرﺭة ﻭغير ايقاعية ﻭنمطية ,أﻭ ھي تشكل

عرة

ﻣجموعة ﻣن العضالت المنفصلة [2][1].التشنجات الالإﺭاﺩية يمكن تكوﻥ غير ﻣرﺋية للمراقب،
ﻣثل التوتر الداخلي أﻭ تأزم اﺻبع القدم .التشنجات الالإﺭاﺩية ﻭالعرات الصوتية ،على التوالي
،ھي ﻭﻣضة العين ﻭتطھير الحلق [3].اﺿطراﺑات الحركة )على سبيل المثاﻝ ،ﺭقاص ،خلل

تصنيف ومواﺭد خاﺭجية
ن.ﻑ.م.طhttp://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh) [1] .

التوتر ،ﺭﻣع عضلي(يجب تمييزھا عن التشنجات الالإﺭاﺩية .الحاالت األخرى ،ﻣثل التوﺣد

(/2011/MB_cgi?field=uid&term=D020323

ﻭاﺿطراﺑات الحركة ،تشمل أيضا الحركات التي يمكن الخلط ﺑينھا ﻭﺑين العرات)التشنجات

تعديل )https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9

الالإﺭﺩاية( .التشنجات الالإﺭاﺩية أيضا يجب أﻥ تميز عن ﺩﻭافع الوسواس القھري ،ﻭﺣاالت

(%D8%B1%D8%A9&action=edit&section=0

فقداﻥ الوعي "سيجر اكتفتي".
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تصنف التشنجات الالإﺭاﺩية كما يلي ,ﺣركي ﻣقاﺑل ﺻوتي ﻭﻣعقدة ﻣقاﺑل ﺑسيطة.
التشنجات الالإﺭادﻳة الحركية ھي التشنجات الالإﺭاﺩية التي تؤثر على ﺣركة ﻣجموعات ﻣنفصلة ﻣن العضالت.
العرات صوتية ھي األﺻوات التلقاﺋية التي تنتج ﻣن ﺣركة الھواء الماﺭ عن طريق الفم أﻭ األنف ،أﻭ الحلق .ﻭقد يشاﺭ إليھا ﺑالتناﻭب علي انھا التشنجات الفعلية أﻭ
التشنجات الصوتية  ،ﻭلكن ﻣعظم ﻣشخصو األﻣراض يفضلوﻥ استخدام ﻣصطلح التشنجات الصوتية ﺣتي تعكس الفكرة القاﺋلة ﺑأﻥ الحباﻝ الصوتية ال تشاﺭك في
][4

جميع التشنجات الالإﺭاﺩية التي تنتج الصوت.

التشنجات الالإﺭاﺩية قد تزيد نتيجة التعرض لالإلجھاﺩ ﻭالتعب ﻭالملل ،أﻭ العواطف ﻭالطاقة العالية االثر ،ﻭالتي يمكن أﻥ تشمل المشاعر السلبية ،ﻣثل القلق،
ﻭالعواطف اإليجاﺑية أيضا لھا تاثير ،كأﻣثلتھا اإلثاﺭة أﻭ ﺷوﻕ التوقع .االسترخاء قد ينجم عنه زياﺩة في ﺣاالت التشنج )على سبيل المثاﻝ ،ﻣشاھدة التلفزيوﻥ أﻭ
استخدام الكمبيوتر( ،في ﺣين أﻥ التركيز على نشاط االنتباه غالبا ﻣا يؤﺩي إلى انخفاض في العرات ﻭالتشنجات [6][5].الكاتب ﻭطبيب األعصاب أﻭليفر ساكسقد
ﻭﺻف طبيبا ً يعاني ﻣن ﻣتالزﻣة توﺭيت ﺣاﺩة )ﻣوﺭت ﺩﻭﺭاﻥ الكندي ،العضو المنتدب ،الطياﺭ ﻭجراح في الحياة الحقيقية ،ﻭعلى الرغم ﻣن استخدام اسم ﻣستعاﺭ
في الكتاب( ،فإﻥ ھذه التشنجات الالإﺭاﺩية سكنت ﺑالكاﻣل تقريبا ﺑينما كاﻥ يجري العملية الجراﺣية.

][8][7

ﻣباﺷرة قبل ﺑداية العرة ،ﻣعظم األفراﺩ على علم ﺑوجوﺩ ﺩافع ] [9ﻭھذا ﻣشاﺑه للرغبة في التثاﺅب ،العطاس ،ﻭﻣيض العين ،أﻭ ﺣك الجلد عن الشعوﺭ ﺑالحكة .األفراﺩ
يصوﺭﻭﻥ الحاجة إلى التشنج علي انھا تراكم التوتر ] [10الذي يرغبوﻥ ﻭھم ﻭاعوﻥ التخلي عنه ،ﻭكأنھم "يجب عليھم فعل ﺫلك" [11].ﻭﻣن أﻣثلة ھذه الدﻭافع األﻭلية
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ھي الشعوﺭ ﺑوجوﺩ ﺷيء في الحلق أﻭ ﻭجوﺩ إزعاج في الكتفين ،ﻣما أﺩى ﺑالضرﻭﺭة الي الرغبة في تنظيف الحلق أﻭ ھز الكتفين .قد يكوﻥ الشعوﺭ ﺑالتشنجات
الفعلية كما لو كاﻥ كھدﻭء ھذا التوتر أﻭ الشعوﺭ ،ﻭھذا اﺷبه ﺑحك الجلد عند الشعوﺭ ﺑالحكة .ﻭھناك ﻣثاﻝ آخر أال ﻭھو الوﻣيض للتخفيف إﺣساس عدم االﺭتياح في
العين.
التشنجات الالإﺭاﺩية توﺻف ﺑأنھا ﺷبه إﺭاﺩية أﻭ الإﺭاﺩية [12] ' ,ألﻧھا ليست إلزامية تماما ً  -ولذا فإﻧھا قد تكون ُع ِرفَت علي اﻧھا اﺳتجابة طوعية إلى الرغبة
][13

األولية الغير المرغوﺏ فيھا .ومن الجواﻧب الفرﻳدة لاللتشنجات الالإﺭادﻳة ،القرﻳبة إلى اضطرابات الحركة األخرى ،ھو أﻧھا قابلة للقمع بعد مقاومتھا ؛
وھي قد ُع ِرفَت علي أﻧھا ﺭغبة ُملِحة ال ﻳمكن مقاومتھا وفي النھاﻳة ﻳجب التعبير عنھا [12].بعض الناس الذﻳن ﻳعاﻧون من عرات قد ال ﻳكون لدﻳھم وعي

][12

بالدوافع األولية ال ُملِحة .قد ﻳكون األطفاﻝ أقل وعيا من البالغين بالدوافع األولية ال ُملِحة المرتبطة بالعرات ،لكن مع النضج وعيھم ﻳتجه ﻧحو الزﻳادة.

العرات البسيطة
العرات الحركية البسيطة عاﺩة ﻣا تكوﻥ ﻣفاجئة ،قصيرة ،ﻭعلي ھيئة ﺣركات ال ﻣعني لھا ﻭعاﺩة ﻣا ترتبط ﺑمجموعة ﻭاﺣده ﻣن العضالت ،ﻣثل الوﻣيض ،ﻭﺭعشة
الرأس أﻭ ھز الكتف [14].العرات الحركية يمكن أﻥ تكوﻥ ﻣن ﻣجموعة ال نھاﺋية ﻭيمكن أﻥ تشمل ﺣركات ﻣثل التصفيق ،ﻣد ﻭالرقبة ،ﻭﺣركات الفم ﻭالرأس ﻭھز
الذﺭاع أﻭ الساﻕ ،ﻭتكشير الوجه.
العرة الصوتية البسيطة تكاﺩ تكوﻥ أي ﺻوت أﻭ ﺿجيج ،ﻣع ﻭجوﺩ عرات ﺻوتية ﺷاﺋعة كتطھير الحلق ،ﻭاالستنشاﻕ ،أﻭ الشخير.

][14

العرات المعقدة
العرات الحركية المعقدة ﻭعاﺩة ﻣا تكوﻥ أكثر ﻅھوﺭا ﺑشكل ﻣقصوﺩ ،ﻭتظھر ﺑشكل طبيعي أكثر .ﻭيمكن أﻥ تنطوي تحت ﻣجموعة ﻣن الحركات ﻭتظھر ﺑشكل
ﻣنسق [14].أﻣثلة ﻣن العرات الحركية المعقدة ھي سحب المالﺑس ،ﻭلمس الناس ،ﻭلمس األﺷياء ،ﻭأﺩاء ﺻدﻭي ﻭأﺩاء ﺣركات ﻣحرﻣة أﻭ فاﺣشة ﺑطريقه الإﺭاﺩية.
العرات الصوتية المعقدة قد تقع في سالسل ﻣتنوعة )فئات( ،ﺑما في ﺫلك لفظ ﺻدﻭي )تكراﺭ كلمات تحدث ﺑھا للتو ﺷخص آخر( ،لجلجة )تكراﺭ الكلمات التي
تحدث ﺑھا نفس الشخص ساﺑقا( ،تكراﺭ المقرﻭء)تكراﺭ كلمات ﺑعد قراءتھا( ﻭالبذاء )الكالم العفوي أﻭ ﻣبغوض اجتماعيا أﻭ الكلمات ﻭالعباﺭات المحرﻣة( .البذاء
ھو عرض ﻣن أعراض ﺣظيت ﺑتغطية إعالﻣية ﻣكثفة ﻣن ﻣتالزﻣة توﺭيت ؛ ،فقط ﺣوالي  ٪ 10ﻣن الملخص المعرض .يظھر البذاء

][14

ﻭناﺩﺭا ﻣا تشاھد العرات المعقدة في ﺣالة غياب العرات البسيطة .التشنجات الالإﺭاﺩية "قد تكوﻥ ﺻعبة في تمييزھا عن الدﻭافع" [15] ،كما في ﺣالة الصراخ
)الصياح القھري(.

  
اﺿطراﺑات التشنج تحدث على اﻣتداﺩ السلسلة ،التي تتراﻭح ﺑين خفيفة إلى أكثر ﺷدة ،ﻭتصنف ﻭفقا للمدة ﻭالشدة )عرات عاﺑرة ،العرات المزﻣنة ،أﻭ ﻣتالزﻣة
توﺭيت( .ﻣتالزﻣة توﺭيت ھو التعبير األكثر ﺷدة لسلسلة اﺿطراﺑات التشنج ،ﻭالتي يعتقد أنھا تعوﺩ إلى ﺿعف الوﺭاثة نفسھا .ﻭﻣع ﺫلك ،فإﻥ ﻣعظم ﺣاالت ﻣتالزﻣة
توﺭيت ليست ﺷديدة [16].عالج سلسلة اﺿطراﺑات العرة ﻣشاﺑه للعالج ﻣتالزﻣة توﺭيت.



  

خلل التوتر ،ﻭالرقاص ﻭاألﻣراض الوﺭاثية األخرى ،ﻭاألسباب الثانوية ﻣن التشنجات الالإﺭاﺩية ينبغي أﻥ تستبعد في التشخيص التفريقي [17] .الظرﻭﻑ التي
ﺑجانب ﻣتالزﻣة توﺭيت قد توﺿح عرات أﻭ ﺣركات نمطية تشمل علي اإلﺿاطراﺑات التزايدية ،اﺿطراﺑات سلسلة التوﺣد [18] ،إلﺿطراﺑات الحركة النمطية ؛
] [20][19ﺭقاص سيدنھام ؛ خلل التوتر ﻣجھوﻝ السبب ،ﻭاألﻣراض الوﺭاثية ﻣثل ﻣرض ھنتنغتوﻥ ،نيوﺭﻭاسانثوسيتوسيس )ﻣشاكل عصبية( ،ھالرفوﺭﺩﻥ  -سباتز
ﻣتالزﻣة ﺩﻭﺷين ﺿموﺭ العضالت ،ﺩاء ﻭيلسوﻥ ،ﻭالتصلب الجلدي .ﻭھناك إﻣكانيات أخرى تشمل االﺿطراﺑات الصبغية ﻣثل ﻣتالزﻣة ﺩاﻭﻥ ،ﻣتالزﻣة كالينفلتر،
ﻭﻣتالزﻣة  XYYﻭھشة ﻣتالزﻣة العاﺷر .األسباب المكتسبة للعرات تشمل المخدﺭات الناجمة عن التشنجات الالإﺭاﺩية ،ﺻدﻣات الرأس ،التھاب الدﻣاغ السكتة
الدﻣاغية ،ﻭالتسمم ﺑأﻭﻝ أكسيد الكرﺑوﻥ [21][17].ﻣعظم ھذه الشرﻭط ھي أندﺭ ﻣن اﺿطراﺑات التشنج ،ﻭاستخدام السجل ﻭالفحص قد يكوﻥ كافيا للحكم ﺑإقصاﺋھا
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،ﻭھذا ﺑدﻭﻥ فحوص طبية.

][16

على الرغم ﻣن أﻥ اﺿطراﺑات التشنج تعتبر عاﺩة أعراض ﻣرﺣلة الطفولة ،ﻭالعرات أﺣيانا تزيد خالﻝ ﻣرﺣلة البلوغ ؛ عرات ﺑداية البلوغ غالبا ﻣا يكوﻥ لھا أسباب
ثانوية ] [22عاﺩةً ھذه التشنجات الالإﺭاﺩية التي تبدأ ﺑعد سن اﻝ  18ال تعتبر أعراض ﻣتالزﻣة توﺭيت.
االختباﺭات قد تكوﻥ ﺿرﻭﺭية الستبعاﺩ الشرﻭط األخرى  :علي سبيل المثاﻝ ،عند تشخيص االلتباس ﺑين العرات ﻭنشاط سيجر ،قد يكوﻥ التخطيط الدﻣاغي
ﻣطلوب ،أﻭ أعراض قد تشير إلى أﻥ ھناك ﺣاجة إلى التصوير ﺑالرنين المغناطيسي الستبعاﺩ ﺷذﻭﺫ الدﻣاغ [23].قياس ﻣستويات الھرﻣوﻥ يمكن أﻥ يكوﻥ إلقصاء
اﺣتماﻝ الغدة الدﺭقية ،ﻭالذي يمكن أﻥ يكوﻥ ﻣسببا ً للتشنجات الالإﺭاﺩية .ﺩﺭاسات تصوير الدﻣاغ عاﺩة ﻣا تكوﻥ غير ﻣضمونة اﻭﻣبرﺭة [23].المراھقين ﻭالبالغين
يتعرﺿوﻥ لظھوﺭ العرات المفاجئ ﻭغيرھا ﻣن األعراض السلوكية لذلك فإﻥ اختباﺭات البوﻝ لكشف المخدﺭات ﻭالكوكايين ﻭالمنشطات قد تكوﻥ ﻣطلوﺑة .إﺫا كاﻥ
][24
السجل العاﺋلي لمرض الكبد قد تم تقديمه ،ﻭﻣصل النحاس ﻭﻣستويات السيرﻭلوﺑالزﻣين ﻣن الممكن اﻥ تُقصي ﺩاء ﻭيلسوﻥ [17] .ﻣعظم المسببات خفيفة.
التشنجات الالإﺭاﺩية يجب أﻥ يفرﻕ ﺑينھا ﻭﺑين التحزم .على سبيل المثاﻝ ،التشنجات الصغيرة في الجفن العلوي أﻭ السفلي ،ليست تشنجات الإﺭاﺩية ،ألنھا ال تنطوي
][25

على العضالت كلھا .ﻭھي تشنجات تحدث في القليل ﻣن ﺣزم ألياﻑ العضالت ،ﻭالتي يمكن للمرء أﻥ يشعر ﺑھا ﻭلكن ﺑالكاﺩ يمكن ﻣالﺣظتھا ﻭﺭﺅيتھا.
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