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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 ھي حركة مفاجئة متكررة وغير ايقاعية ونمطية, أو ھي تشكلعرة أو التشنجات ال�إرادية

 التشنجات ال+إرادية يمكن تكون غير مرئية للمراقب،]2[]1[مجموعة من العض+ت المنفصلة.

مثل التوتر الداخلي أو تأزم اصبع القدم. التشنجات ال+إرادية والعرات الصوتية، على التوالي

خلل اضطرابات الحركة (على سبيل المثال، رقاص، ]3[،ھي ومضة العين وتطھير الحلق.

التوحد، رمع عضلي)يجب تمييزھا عن التشنجات ال+إرادية. الحاDت اCخرى، مثل التوتر

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

ال+إرداية). التشنجات ال+إرادية أيضا يجب أن تميز عن دوافع الوسواس القھري، وحاDت

فقدان الوعي "سيجر اكتفتي".
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تصنف التشنجات ال+إرادية كما يلي, حركي مقابل صوتي ومعقدة مقابل بسيطة.

 ھي التشنجات ال+إرادية التي تؤثر على حركة مجموعات منفصلة من العض+ت.التشنجات ال�إرادية الحركية

 أوالتشنجات الفعلية ھي اCصوات التلقائية التي تنتج من حركة الھواء المار عن طريق الفم أو اCنف، أو الحلق. وقد يشار إليھا بالتناوب علي انھا العرات صوتية

 حتي تعكس الفكرة القائلة بأن الحبال الصوتية D تشارك فيالصوتية التشنجات ، ولكن معظم مشخصو اCمراض يفضلون استخدام مصطلح التشنجات الصوتية

]4[جميع التشنجات ال+إرادية التي تنتج الصوت.

،القلقالتشنجات ال+إرادية قد تزيد نتيجة التعرض ل+Zجھاد والتعب والملل، أو العواطف والطاقة العالية اDثر، والتي يمكن أن تشمل المشاعر السلبية، مثل 

والعواطف اZيجابية أيضا لھا تاثير، كأمثلتھا اZثارة أو شوق التوقع. اDسترخاء قد ينجم عنه زيادة في حاDت التشنج (على سبيل المثال، مشاھدة التلفزيون أو

 الكاتب وطبيب اCعصاب أوليفر ساكسقد]6[]5[استخدام الكمبيوتر)، في حين أن التركيز على نشاط اDنتباه غالبا ما يؤدي إلى انخفاض في العرات والتشنجات.

مستعار حادة (مورت دوران الكندي، العضو المنتدب، الطيار وجراح في الحياة الحقيقية، وعلى الرغم من استخدام اسم مت+زمة توريتوصف طبيباً يعاني من 

]8[]7[في الكتاب)، فإن ھذه التشنجات ال+إرادية سكنت بالكامل تقريبا بينما كان يجري العملية الجراحية.

 وھذا مشابه للرغبة في التثاؤب، العطاس، وميض العين، أو حك الجلد عن الشعور بالحكة. اCفراد]9[مباشرة قبل بداية العرة، معظم اCفراد على علم بوجود دافع 

 ومن أمثلة ھذه الدوافع اCولية]11[ الذي يرغبون وھم واعون التخلي عنه، وكأنھم "يجب عليھم فعل ذلك".]10[يصورون الحاجة إلى التشنج علي انھا تراكم التوتر 
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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 أD وھو الوميض للتخفيف إحساس عدم اDرتياح في

العين.

]12[التشنجات ال+إرادية توصف بأنھا شبه إرادية أو Dإرادية, ' 
 إلى الرغبةطوعية تماماً - ولذا فإنھا قد تكون ُعِرفَت علي انھا استجابة إلزامية *نھا ليست 

]13[ا*ولية الغير المرغوب فيھا. ومن الجوانب الفريدة ل�لتشنجات ال�إرادية، القريبة إلى اضطرابات الحركة ا*خرى، ھو أنھا قابلة للقمع بعد مقاومتھا ؛ 

 بعض الناس الذين يعانون من عرات قد I يكون لديھم وعي]12[وھي قد ُعِرفَت علي أنھا رغبة ُملِحة I يمكن مقاومتھا وفي النھاية يجب التعبير عنھا.

]12[بالدوافع ا*ولية الُملِحة. قد يكون ا*طفال أقل وعيا من البالغين بالدوافع ا*ولية الُملِحة المرتبطة بالعرات ،لكن مع النضج وعيھم يتجه نحو الزيادة.

العرات البسيطة

 عادة ما تكون مفاجئة، قصيرة، وعلي ھيئة حركات D معني لھا وعادة ما ترتبط بمجموعة واحده من العض+ت، مثل الوميض، ورعشةالعرات الحركية البسيطة

 العرات الحركية يمكن أن تكون من مجموعة D نھائية ويمكن أن تشمل حركات مثل التصفيق، مد والرقبة، وحركات الفم والرأس وھز]14[الرأس أو ھز الكتف.

الذراع أو الساق، وتكشير الوجه.

]14[.الشخير تكاد تكون أي صوت أو ضجيج، مع وجود عرات صوتية شائعة كتطھير الحلق، واDستنشاق، أو العرة الصوتية البسيطة

العرات المعقدة

 وعادة ما تكون أكثر ظھورا بشكل مقصود، وتظھر بشكل طبيعي أكثر. ويمكن أن تنطوي تحت مجموعة من الحركات وتظھر بشكلالعرات الحركية المعقدة

 أمثلة من العرات الحركية المعقدة ھي سحب الم+بس، ولمس الناس، ولمس اCشياء، وأداء صدوي وأداء حركات محرمة أو فاحشة بطريقه Dإرادية.]14[منسق.

 قد تقع في س+سل متنوعة (فئات)، بما في ذلك لفظ صدوي (تكرار كلمات تحدث بھا للتو شخص آخر)، لجلجة (تكرار الكلمات التيالعرات الصوتية المعقدة

تحدث بھا نفس الشخص سابقا)، تكرار المقروء(تكرار كلمات بعد قراءتھا) والبذاء (الك+م العفوي أو مبغوض اجتماعيا أو الكلمات والعبارات المحرمة). البذاء

]14[ ٪ من الملخص المعرض. يظھر البذاء10 ؛، فقط حوالي مت+زمة توريتھو عرض من أعراض حظيت بتغطية إع+مية مكثفة من 

 كما في حالة الصراخ]15[ونادرا ما تشاھد العرات المعقدة في حالة غياب العرات البسيطة. التشنجات ال+إرادية "قد تكون صعبة في تمييزھا عن الدوافع"، 

(الصياح القھري).
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اضطرابات التشنج تحدث على امتداد السلسلة، التي تتراوح بين خفيفة إلى أكثر شدة، وتصنف وفقا للمدة والشدة (عرات عابرة، العرات المزمنة، أو مت+زمة

توريت). مت+زمة توريت ھو التعبير اCكثر شدة لسلسلة اضطرابات التشنج، والتي يعتقد أنھا تعود إلى ضعف الوراثة نفسھا. ومع ذلك، فإن معظم حاDت مت+زمة

 ع+ج سلسلة اضطرابات العرة مشابه للع+ج مت+زمة توريت.]16[توريت ليست شديدة.
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 الظروف التي]17[ التشخيص التفريقي.، والرقاص واCمراض الوراثية اCخرى، واCسباب الثانوية من التشنجات ال+إرادية ينبغي أن تستبعد في خلل التوتر

 Zضطرابات الحركة النمطية ؛]18[بجانب مت+زمة توريت قد توضح عرات أو حركات نمطية تشمل علي اZضاطرابات التزايدية، اضطرابات سلسلة التوحد، 

، نيورواسانثوسيتوسيس (مشاكل عصبية)، ھالرفوردن - سباتزمرض ھنتنغتون رقاص سيدنھام ؛ خلل التوتر مجھول السبب، واCمراض الوراثية مثل ]20[]19[

،مت+زمة ك+ينفلتر، مت+زمة داونمت+زمة دوشين ضمور العض+ت، داء ويلسون، والتصلب الجلدي. وھناك إمكانيات أخرى تشمل اDضطرابات الصبغية مثل 

السكتة التھاب الدماغ وھشة مت+زمة العاشر. اCسباب المكتسبة للعرات تشمل المخدرات الناجمة عن التشنجات ال+إرادية، صدمات الرأس، XYYومت+زمة 

 معظم ھذه الشروط ھي أندر من اضطرابات التشنج، واستخدام السجل والفحص قد يكون كافيا للحكم بإقصائھا]21[]17[، والتسمم بأول أكسيد الكربون.الدماغية
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]16[،وھذا بدون فحوص طبية.

على الرغم من أن اضطرابات التشنج تعتبر عادة أعراض مرحلة الطفولة ،والعرات أحيانا تزيد خ+ل مرحلة البلوغ ؛ عرات بداية البلوغ غالبا ما يكون لھا أسباب

 D تعتبر أعراض مت+زمة توريت.18 عادةً ھذه التشنجات ال+إرادية التي تبدأ بعد سن ال ]22[ثانوية 

اDختبارات قد تكون ضرورية Dستبعاد الشروط اCخرى : علي سبيل المثال، عند تشخيص اDلتباس بين العرات ونشاط سيجر، قد يكون التخطيط الدماغي

 يمكن أن يكون Zقصاءالھرمون قياس مستويات ]23[مطلوب، أو أعراض قد تشير إلى أن ھناك حاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي Dستبعاد شذوذ الدماغ.

 المراھقين والبالغين]23[، والذي يمكن أن يكون مسبباً للتشنجات ال+إرادية. دراسات تصوير الدماغ عادة ما تكون غير مضمونة اومبررة.الغدة الدرقيةاحتمال 

 والمنشطات قد تكون مطلوبة. إذا كانوالكوكايينيتعرضون لظھور العرات المفاجئ وغيرھا من اCعراض السلوكية لذلك فإن اختبارات البول لكشف المخدرات 

]24[ معظم المسببات خفيفة.]17[ داء ويلسون.السجل العائلي لمرض الكبد قد تم تقديمه، ومصل النحاس ومستويات السيرولوب+زمين من الممكن ان تُقصي 

التشنجات ال+إرادية يجب أن يفرق بينھا وبين التحزم. على سبيل المثال ،التشنجات الصغيرة في الجفن العلوي أو السفلي، ليست تشنجات Dإرادية، Cنھا D تنطوي

]25[على العض+ت كلھا. وھي تشنجات تحدث في القليل من حزم ألياف العض+ت، والتي يمكن للمرء أن يشعر بھا ولكن بالكاد يمكن م+حظتھا ورؤيتھا.
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