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   المقدمة

 أصحابه. ...والندري من هموماهيته أعراضه ف.... ال نعرأكثرنا ه.... يجهلشيء جديد في عالمنا

  ال يكتشف االهل أن طفلهم مصاب اال بعد مرور فتره طويله على إصابته لجهلهم  اوربم

واسه بكل حعن بقية الناس ظاهريا لكنه داخليا يكون بعيدا عن الناس  فال يختلانسان طبيعي 

يجده بعض الناس مفرطا في الذكاء والبعض االخر يراه غير مدرك لبعض األشياء او كلها وجاهال 

  لقسم كبير منها.

اننا نتكلم عن طفل التوحد الذي يجسد اعقد االضطرابات النفسية التي اكتشفت ويحتاج الى منهجية 

  .يؤثر على تطوره وتحسنه دمبادئ خاصة العتمادها في التعامل معه وحمايته من كل ما قو
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  للبحث االهداف الرئيسية

  تعاملهم اليومي مع طفل التوحد.بالمعلومات المهمة في المهتمين  تزويد-١

  بشتى الوسائل.على اسباب هذا االضطراب والوقاية منها  التعرف-٢

د تساعد ق حيوية بيولوجيةومحاوله الكشف عن مؤشرات  الحيوية الكيميائيةالمتغيرات  دراسة-٣

  .للمرض أو التنبؤ بحدوث المرض المستقبل كمؤشرفي 

  احدث الدراسات والمنهجيات التي توصل اليها العلماء في عالج المرض-٤

  .في التشخيص المبدئي من خالل نموذج الكشف المساعدة-٥

يتسنى ل الشخاص في المجتمع على تقبل الطفل المصاب بالتوحد وفهم تصرفاتهكافة ا مساعدة-٦

  لهم التعامل السهل معهم.

  وسنتناول خالل هذا البحث مناقشات معمقة عن موضوع التوحد 

  مع طرح تجارب جديدة عن محاوالت في إيجاد الحلول المختلفة لهذا الموضوع

  د مجتمعنا على نطاق واسع.وإنقاذ الطفل من هذه الظاهرة التي بدأت تهد
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  دلتوحا ممفهو -١

  للغةا في

(وهو  تويةاالذالعربية سميت  لغةوبال لية،زاـاالنع وتعني اليونانيةمن اللغة  اخوذةم كلمة التوحد

 لللتعام رفضبل هو  فقطأو انطوائية  عزلة ليس مرضية ةـكحال والتوحداسم غير متداول للحالة، 

  .آلخر شخص منومختلفة  متباينة لاكـومش لوكياتـس مع اآلخرين مع

 محيط في أحداث من حوله يحدث بما المصابالتي تعزل  النمائية االضطرابات من التوحد ويعتبر

وسلوكيات تعتبر شاذة بالنسبة لمن يتعاملون  وأحاسيس مشاعر في لالطف فينخرط االجتماعية البيئة

 لالطفبها  رـيعب التي الوحيدة الوسيلة ألنها ،مستمرة دائمة بصفة لالطف يعايشها بينمامع الطفل 

   بطريقته الخاصة ومشاعره أحاسيسه عن

لم يصل العلم لتحديد  يوظيف ـلخل اـبأنه اًـعلمي تعرف التي الصعبة اإلعاقات من التوحد ويعتبر

من عمر الطفل غالبا كما تظهر أعراض التوحد عند أغلب  ىـاألول السنوات لخال ويظهرأسبابه 

االطفال في سن الرضاعة، بينما قد ينشأ أطفال آخرون ويتطورون بصورة طبيعية تماًما خالل 

أو السنوات األولى من حياتهم لكنهم يُصبحون فجأة منغلقين على أنفسهم وتتطور لديهم  شهراأل

غوية التي اكتسبوها حتى تلك اللحظة ويعتبر التوحد أحد عالمات التوحد أو يفقدون المهارات الل

  .)ASDsضطرابات تندرج تحت طيف التوحد (خمس ا

  هي: دلتوحا لطيف لمختلفةا لألشكافا

  disorders Autistic التوحدياالضطراب  –١

  disorder Rett`s ريتز اضطراب –٢

  disorder Asperger`s أسبيرجر اضطراب –٣

  ليالطفو التحطم اضطراب-٤ 

  المحددة غير العامة والنمو التطور اضطرابات –٥
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  يلتوحدا ابالضطرا –١

  لالتواص اضطراب من ةشديد إلى متوسطة درجة لديهم التوحدي االضطراب ذوي لاألطفا

  السلوكية لالمشاك إلى باإلضافة االجتماعي لاالتصاو

   ريتز اضطراب –٢

 يمكن نادرة حالةChildhood Disintegrative Disorder: لطفوليا لتحطما ابضطرا –٣

 تبدأ. العمر من األولين السنتين في طبيعيان ونمو تطور بعد األعراض ظهرت إذا تشخيصها

 على كالقدرة الوظائف نـم الكثير تراجع يالحظ حيث العمر من العاشرة سن لقب األعراض

  . االجتماعية ةـاللغوي لمهاراتاو ،رزـوالتب لالتبو في كمالتح ،الحركة

  Disorders Developmental Pervasive لشاملةا لنمائيةا تبااإلضطرا –٤

 ،اختالفات بينها مشتركة لعوام تجمعها الحاالت من مجموعةأي  العامة التطور اضطراباتوهي 

 تظهر ما عادةو والحسي الفكري النمو مناطق من ةـمجموع ىـعل تؤثر عصبية اضطرابات وهي

  :التالية المشتركة لالعوام بينها ويجمع ،العمر نـم ةـالثالث السنة حوالي

  االجتماعي لوالتواص لالتفاع في نقص  •

  اإلبداعية القدرات نقص  •

  اللغوي وغير اللغوي لالتواص في نقص  •

  .مكررة نمطية نشاطات تكون ما عادة التي واالهتمامات النشاطات من ضئيلة نسبة وجود  •
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من أن كل طفل يُعاني من أعراض مرض التوحد، ويُظهر طباًعا وأنماًطا خاصة به، إال  بالرغم

  أن األعراض اآلتية هي األكثر شيوًعا لهذا النوع من االضطراب:

  .اضطرابات في المهارات االجتماعية١

                                       األعراض على المريض على النحو اآلتي: وتظهر

                                       يستجيب لمناداة اسمه.ال   •

                                                               ال يُكثر من االتصال البصرّي المباشر.  •

                                                         يبدو أنه ال يسمع محّدثه.  •

  أو ينكمش على نفسه.يُرفض العناق   •

  ال يُدرك مشاعر وأحاسيس اآلخرين.   •

   يُحب أن يلعب لوحده، ويتوقع في عالمه األشخاص الخاصين به والمناسبين له.   •

  

  . مشاكل في المهارات اللغوية٢

  اآلتي أهم أعراض صعوبات المهارات اللغوية: في

  يبدأ الكالم في سن متأخرة مقارنة باألطفال اآلخرين.  •

  يفقد القدرة على قول كلمات أو جمل معينة كان يعرفها في السابق.  •

  يقيم اتصاًال بصريًا حينما يريد شيئًا معين.  •

  .ة، أو يتكلم باستعمال صوت غنائييتحدث بصوت غريب أو بنبرات وإيقاعات مختلف  •

  ال يستطيع المبادرة إلى محادثة أو االستمرار في محادثة قائمة.  •
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  ات، أو عبارات، أو مصطلحات لكنه ال يعرف كيفية استعمالها.قد يكرر كلم  •

  . مشاكل سلوكية٣

  اآلتي أهم أعراض المشاكل السلوكية عند مريض التوحد: في

  يُنفذ حركات متكررة، مثل: الهزاز، أو الدوران في دوائر، أو التلويح باليدين.  •

  يُنّمي عادات وطقوًسا يُكررها دائًما.  •

  قوس.طر األبسط أو األصغر، في هذه اللدى حصول أي تغير، حتى التغيييفقد سكينته   •

  يكون دائم الحركة.  •

   لعبة يُصاب بالذهول واالنبهار من أجزاء معينة من األغراض، مثل: دوران عجل في  •

  السيارة         

   و للصوت، أو للمس، لكنه غير قادريكون شديد الحساسية بشكل مبالغ فيه للضوء، أ  •

  على اإلحساس باأللم        

   ما يُطلب منهم مشاركة تجاربهم معيعاني األطفال صغيرو السن من صعوبات عند  •

  االخرين.        

  

  

  مرض التوحدل مؤهبةوعوامل  أسباب -٢

االن لم يعرف وجود عامل واحد كسبب مؤكد بشكل قاطع لمرض التوحد. لكن مع األخذ  الى

باالعتبار تعقيد المرض، ومدى اضطرابات التوحد وحقيقة انعدام التطابق بين حالتين لطفلين 

  ذاتويين، فينتج بذلك وجود عوامل عديدة ألسباب مرض التوحد.

  مرض التوحد باباس

  ؤدي إلى التوحد:أهم األسباب التي قد تُ  من
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العديد من األسباب والظروف المختلفة التي تودي لنشوء هذا المرض منها ما هو أساسي  يوجد

  :وشائع ومنها ما هو ثانوي 

 أسباب(اضطرابات) وراثية -١

 لوالطو كاللون طفلهم ىـإل دينـالوال من البشرية الخصائص من الكثيرعبر المورثات  لتنق 

 ،منها البعض ةـمعرف ىـإل الحديث العلم لتوصباإلضافة للكثير من االضطرابات الحيوية 

يكون سببا  مورثمعرفة أي  تمـي مـل اآلن حتى ولكن ،وموسومرالك خارطة على مكانها ومعرفة

   قد ازدادت أعداد المصابين بالتوحد بسبب تطور طرق التشخيص؛ إذ يُصاب طفل و للتوحد بدقة

 طفالً بالتوحد. ١٦٠من كل 

أخبر مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها وقامت بعض المراكز بإحصائيات حيث 

)CDC(و) جمعية التوحد الوطنيةNAS أنه  ٢٠٢١المنشورة في نوفمبر عام  مقاالتها) في آخر

مريضاً مصاباً  ١٢١٥في مستشفيات الصحة النفسية في إنجلترا، يوجد  مصاب ٢٠٧٠من بين 

  بالتوحد.

الباحثون وجود عدة جينات لها دوًرا في التسبب بالتوحد، وبعضها يجعل الطفل موهبا  اكتشف

لإلصابة باالضطراب، بينما بعضها االخر يُؤثر على نمو الدماغ وتطوره وعلى طريقة ارتباط 

  ذلك:ل يلي بعض االمراض الوراثية او المشاكل الطبية الموهبة ابينها. وفيمخاليا الدماغ فيما 

موروثة وهي متالزمة صبغية  )Fragile x syndromeمتالزمة الكروموسوم إكس الهش ( •

بب الرئيس هو الس FMR1أن وجود طفرة في الجين  فاكتشوالتوحد. من مصابي  % ٥في  تظهر

هو المسؤول عن تكوين بروتين أن هذا الجين  في دراسات عديدة كذلك ُوجدهذه المتالزمة وراء 

لذا يؤثر وجود طفرات في هذا  وهو البروتين ضروري للنمو المعرفي الطبيعي، FMRPىيدع

  الجين في إنتاج ذلك البروتين. ومن ثم يؤثر في عمل وتكوين الخاليا العصبية.
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 Xهذا ما يفسر مشكالت التعلم، والخواص الفيزيائية الغريبة التي تظهر في متالزمة كروموسوم 

، والقدم بروز األذن)( الكبيرةواألذن  ،الرأس محيط مقاس كبرو الهش، مثل: الوجه الطويل

صعوبات ووخلل ذهني  عقلية إعاقة ىـإل ديتؤكما أنها  لالمفاص في ةشديد مرونةمع  المسطحة

  التعلم. في

  

  

  

الذي هو مرض وراثي يُؤدي إلى تكّون وتطور  )Tuberous sclerosisالتصلب الحدبي ( •

  وتورم في المخ وبقع لونها داكن او افتح من الجلد  الفكري التخلفأورام في الدماغ كالصرع و

  :له أعراض عديدة منها
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 مختلف لكـبش اتـالكلم تخدامـاس ويتم ،بتاتاً تتطور ال وقد ،بطيئاً اللغة تطور يكونالتواصل: -١

 طريق عن لالتواص ويكون ،لها ادةـمعت رـغي انٍـبمع الكلمات ترتبط حيث ،اآلخرين لاألطفا عن

 اهـاالنتب ونـويكويشمل خلل في المهارات اللفظية وغير اللفظية،  الكلمات من بدالً اإلشارات

 كـركي لغوى وبتركيب نضج دون ولكن تنمو وقد كليا اللغة تغيب فقد جدا.  قصيرة لمدة والتركيز

 مائرـللض اطئـالخ لواالستعما سمعها التى الجملة من كلمة آخر إعادة لمث الكالم دـتردي عـم

  وعدم القدرة على تسمية األشياء.

  وأبيه وأهله. أمه مع االجتماعية اتـالعالق يـف ضعف: االجتماعي لتفاعلا –٢

  

  

  ) Tourette syndromeمتالزمة توريت (االضطراب العصبي المعروف باسم  •

  يُسبب نوبات ) الذيEpilepsy( الصرع •

• Phenyl ketonuria   ال نيناال لفيني المسمى االميني الحمض أن سببه وراثي ضمر هوهي 

 تراكم إلى يؤدي الكبد في معين أنزيم نشاط عدم أو نقصبسبب  ذلك و الجسم فياستقالب  له يتم

 طريق عن يتم التشخيصو فيسبب بذلك تخلف عقلي وتلف في المخ  المخو الدم في الحمض هذا

 التشخيص إن حيث الخارج في يولد لطف للك روتيني اختبار الفحص هذا أصبح وقد. الدم فحص

 تحتوى التي األطعمة عن االبتعاد إلى لاأله بإرشاد ذلك و العقلي التخلف من لالطف يحمي المبكر

  Phenylalanine حمض لىع
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 ) الضرر في اللوزةAmygdala ( لحاالت الخطر وهي جزء من الدماغ يعمل ككاشف

  هو أحد العوامل لتحفيز ظهور مرض التوحد.

 Neurofibromatosis )جلدية عالمات بي،عص لخل.(  

دد وقد ينتج الع من حاالت الذاتوية، يكون أي خلل وراثي في حد ذاته بمفرده مسؤوًال عن عدد قد

الكبير لألفراد المصابين بالتوحد في عائلة لم يصاب باقي أفرادها بسبب تضاعف المادة الوراثية 

ك اختالل التشابتعلق بالمنصف االختزالي اوسبب يأو حذف جزء منها أو نسخها خالل االنقسام 

: نية وليست موروثةالعصبي. وهكذا فإن جزًءا كبيًرا من حاالت التوحد قد يرجع إلى أسباب جي

لذا فالطفرة التي تسبب التوحد ليست موجودة في الجينوم األبوي. ويمكن أن تؤدي بعض الطفرات 

إلى مرض التوحد عن طريق تعطيل بعض مسارات المشابك العصبية، مثل تلك المعنية  لنادرةا

رتبط توحد تبالتصاق الخلية. وتشير دراسات استبدال الجينات في الفئران إلى أن أعراض ال

ارتباًطا وثيقًا بالخطوات التنموية الالحقة التي تعتمد على النشاط في نقاط التشابك العصبي وعلى 

النشاط المستقلة. وتبدأ كل العوامل التي تسبب تشوهات خلقية المتعلقة بخطر اإلصابة  ييراتتغ

  بالتوحد، في النشاط خالل األسابيع األولى من الحمل. 

أظهرت الرابط بين الطفرات في الحامض النووي  ٢٠٢٠ثة أجريت في ال هناك دراسات حدي

ً حول العالم، من بينهم  ٣٥٥٨٤لما يقرب من  والميتاكوندريا بمرض التوحد  ١١٩٨٦شخصا

  دمما يرجح أنه السبب وراء التوح جينًا. ١٠٢مصابًا بالتوحد. ووجدت طفرات في 
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الطفرة الجينية الخاصة بالتوحد فيظهرون  وجد ان مصابي التوحد يحملونالبحث،  ومع توّسع

  .الطفرة نتفوقا في الوظائف الفكرية واالدراكية عن غيرهم ممن ال يحملو

  

  اسباب بيئية:-٢

كبير من المشاكل الصحية هي نتيجة لعوامل وراثية وعوامل بيئية مجتمعة معًا، وقد يكون  جزء

 ،هذا راجحا في حالة التوحد كالتلوث البيئي الذي يكون عامل محفز لنشوء وظهور مرض التوحد

وحد، أو تفاقم الت إلى أو على األقل تساهم فيتؤدي وامل البيئية التي األمثلة على بعض الع منو

بعض األطعمة، واألمراض المعدية، والمعادن الثقيلة،  المستقبلية:د تكون هامة في البحوث ق

المبيدات و بالستيكيةوالمذيبات، وعوادم الديزل، والكلور، والفينوالت المستخدمة في المنتجات ال

  الحشرية ومثبطات اللهب المبرومة، والكحول، والتدخين. 

  

  عوامل أخرى-٣

 لالطف أو لالحام األم تصيب التيعوامل أخرى تخضع للبحث والدراسة في اآلونة األخيرة  ثمة

  ومنها: التوحد إلىتؤدي  قد حياته من المبكرة المرحلة في

  فيروسية سباباأل   

   cytomegalovirus الفيروسي الخاليا تضخم •

  herpes Encephalitis الفيروسي الدماغ التهاب •

   Rubellaالحصبة االلماني •

  

  : الحيوية الكيماوية األسباب

 متأكدين غير العلماء انـك وإن التوحد حدوث في كبيراً دوراً الحيوية الكيمياء اضطرابات تلعب

 لعم في مهماً دوراً تلعب الحيوية اءـفالكيمي ،األخرى األسباب ودور أهمية مع ،حدوثه كيفية من

  البشري الجسم
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 لتنق أن تطيعـتس التي المتخصصة الخاليا من مجموعة من تتكون واألعصاب المخكما ان   •

 التـــــبالموص يسمى ما لخال من وبالعكس الدماغ إلى األعضاء من العصبية اإلشارات

 حسب آلخر وقت نـم ةـمختلف اكيزبتر كيماوية وادــم يـوه Neurotransmitters بيةـــــالعص

 في جيدة بنسبة وجدت المواد بعض: بعضها نذكر ذلك ولتوضيح ،ةـالطبيعي الحالة في عملها

-Dopamine ،epinephrine ،Nor تاالــواالنفع فـالعواط في تتحكم التي المناطق

epinephrine، Serotonin     

 يزيدالذي  Dopamineالدوبامين ود ـالتوح لأطفا بعض في السيروتينين ارتفاع وجدكما  •

 تحسن إلى تؤدي فقداستخدامه عالجيا  وعند ،الجسميةكة الحر يـف تحكمـت التي المناطق في

 .متكررة حركات لديهم الذين لاألطفا لدى الحركة

 ،االنتباه ،الذاكرة ،التنفس يـف تحكمـت يـالت المناطق في تتركز Epinephrine االيبينفرين •

  .التوحد لحصو في مجهوالً دوراً وتلعب

  :لعصبيا زللجها صابةأو إ تبااضطرا

 العصبي والجهاز المخ اضطرابات دـبالتوح ابةـاإلص ىـإل تؤدي أنها يعتقد التي األسباب من إن

  :  ومنها األسباب من العديد نتيجة تحدث أن يمكن والتي

   الخلقية العيوب  •

       PKU ،Tuberous sclerosisالعيوب الوراثية   •

  .وقت الوالدة مع مشاكل اخرى أثناء مخاض الوالدة األكسجين نقص  •

  بالحمل:اضطرابات متعلقة 

  ان هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالوالدة والحمل قد توهب للتوحد ومنها: كما 

   الوراثي ريـالزه ىـإل ؤديـي الذي الزهري لمث لالحم لقب إصابات  •

  للتوحد تؤدي قد لالحم وقت كالحصبة معدية بأمراض اإلصابة: لالحم إصابات   •

: اـومنه التوحد للحصوخطر  ـلعوام تكون أن يمكن الوالدة لمشاك: الوالدة لحو إصابات• 

  . وغيرها ،المخ ونزيف الرأس إصاباتالنزيف  ،جينـاألكس صـنق

  .منه أجزاء تلف إلى تؤدي وبالتالي المخ ىـعل تؤثر قد) درجة١٤٫٥من أكثر( العالية الحرارة •
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 معـالس في اضطرابات إلى تؤدي قد الشديدة إلى البسيطة من درجتها في تختلف اإلصابات وهذه

  .حدالتو راضـأع عليه تظهر قد اإلصابات بهذه يصابون الذين وبعض ،البصر و

تؤثر تغذية األمهات وااللتهابات أثناء الحمل المسبق وقد تتلف األمراض االلتهابية وأمراض  •

  .العصبي ازالمناعة الذاتية أنسجة الجنين أو تزيد من حدة المشكلة الوراثية أو تدمر الجه

  

  صابة بالتوحدلإل محفزة عوامل-٣

تزيد من تظهر الذاتوية لدى أي طفل من أي أصل أو عرق، لكن هنالك عوامل خطر معروفة  قد

  ، وتشمل هذه العوامل:هااحتمال اإلصابة ب

  الطفل جنس

األبحاث الكثيرة والمتجددة أن احتمال إصابة األطفال الذكور هو أكبر بثالثة مرات من  أظهرت

  احتمال إصابة اإلناث. 

وقد تم طرح نظريات لوجود سبب وراثي وراء تشخيص الذكور أكثر من اإلناث، مثل نظرية 

  الدماغ المطبوعة ونظرية الدماغ الذكورية المتطرفة 

ظرية تشابه علم النفس التطوري فيما يتعلق بأسباب اضطرابات هي ن نظرية الدماغ المطبوعة

  طيف التوحد والذهان. من نواحٍ معينة، تكون فيها صفات التوحد عكس السمات الفصامية 

وهين ك قام الباحث البريطاني سيمونفي منتصف التسعينيات،  نظرية الدماغ الذكوري المتطرف

  على األنماط في دراساته عن التوحد.  بدمج اختبارات الذكاء االجتماعي والتعرف

في السكان بشكل عام، تُظهر هذه االختبارات اختالفات بناًء على الجنس (الذكور، اإلناث) حيث 

تميل اإلناث إلى األداء الجيد في اختبارات الذكاء االجتماعي، بينما يميل الذكور إلى التفوق في 

النظرية إلى فكرة أن الذكور واإلناث يختلفون عن اتباع القواعد والتعرف على األنماط. وتستند 

بعضهم بطرق أساسية، وأن االختالفات بينهم تكون مستمرة. فإن المشتركون في النظرية حددوا 

مصطلح يرمز إلى نهاية االستمرارية عند اإلناث، وأشاروا إلى مجموعة من المهارات االجتماعية 

النظرية بصورة عامة أن األشخاص ذوي اضطراب  مثل القدرة على فهم مشاعر اآلخرين. تقترح

طيف التوحد، بغض النظر سواًء الذكور أو اإلناث، يميلون إلى أن يكونوا في نهاية االستمرارية. 

  وهذا يعني أن لديهم الدماغ الذكوري المتطرف
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  العائلي التاريخ

التي لديها طفل من مرضى التوحد لديها احتمال أكبر لوالدة طفل آخر مصاب بالمرض،  العائالت

ومن األمور المعروفة والشائعة هو أن الوالدين أو األقارب الذين لديهم طفل من مرضى التوحد 

التطور، أو حتى من سلوكيات  يُعانون من اضطرابات معينة في بعض المهارات في النمو أو

  توحدية.

  

  لوالدا سن

األبوة في سن متأخرة قد تزيد من احتمال اإلصابة بالتوحد فاألطفال المولودين لرجال فوق إن 

أضعاف من األطفال المولودين آلباء  ٦عاًما هم أكثر عرضة لإلصابة بالذاتوية بنسبة ٤٠سن 

  .اإلصابة بالتوحد احتمالعاًما ويظهر من البحث أن لعمر األم تأثير هامشي على ٣٠تحت سن 

  لمخا صابةإ

 مصابينال لاألطفاعند  المخي التلف نوع هو ما لمعرفة الدراسات من بالعديد البحوث مراكز قامت

 على التعرف عن عاجزة كانت رقـالط تلك ولكن ،التشخيصية الطرق لك استخدموا فقدبالتوحد 

 هذا أن كما ،آلخر لطف من تختلف متعددة أجزاء في التلف اكتشاف مـت حيث ،ومكانه التلف هذا

  :الفحوصات تلك ومن ،بالتوحد مصابين غير لأطفا في يوجد قد التلف

  الوفاة بعد التشريحية الدراسات  •

  MRI يـالمغناطيس رنينـال ـلمث للمخ اإلشعاعية الفحوص   •

  CT-scan ،PET ،SPET المقطعية األشعة  •

  EEG للمخ ائيالكهرب النشاط  •

  Brain Chemistry المخ كيمياء  •

  لمخا في لتحكما كزالمر لوظيفيا لالختالا

  التالية: اطـالنق على نركز وللتوضيح ،معين لوعم خاصية له الدماغ من جزء لك
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  روأيس أيمن جزأين من تتكون الدماغ قشرة  •

   الخاص موقعها لها فعالية لك  •

  .اللغوية دراتـالق زـمرك وفيه المسيطر يكون ما عادة الدماغ قشرتي أحد  •

  .للوقت مركزاً الصدغي الجزء  •

  spatial perception يـالحس واإلدراك المكان لتحديد مركزاً الحيزي الجزء        •

  .الدماغ في زـوالتركي القدرات في زيادة هناك العمر في الزيادة مع أنه لوحظ   •

 المكونات بعض هناك يكون حيث ،طبيعية غير بطريقة المخ قشرة نصفي ليعم التوحد حالة وفي

واختالل  المكونات بقية لعم في ويشـوتش فوضى إلى يؤدي مما ،المعاكس النصف في لتعم

  توازن.

  

  أليضيا ابالضطرا

 الغذاء من المنشأ خارجيPeptide  بيبتيد ودـوج نتيجة التوحد يكون أنتفترض هذه النظرية 

 مباشر لبشك يكون قد التأثير وهذا ،المركزي بيـالعص ازـالجه ـلداخ بيـالعص لالنق على يؤثر

 أن ؤديـي مما ،العصبي الجهاز في والفاعلة الموجودة الببتيدات كـتل ىـعل أثيرـالت لالـخ من أو

  الجهاز المركزي مضطربة.  لداخ اتـالعملي ونـتك

   

 المحتوية األغذية بعضـل ـلالكام رـغي ـلالتحل حدوث عند تتكون) Peptides( المواد ههذان  كما

  .األلبان ومنتجات الحليب فيالكازئين  كمادة ،الشوفان ،الشعير ،كالقمح لغلوتينا على
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 لذلك ،بالتوحد يصابوا لم ذلك معو ،األشخاص من رـالكثي في لبالكام لتتحل ال الموادهذه  ولكن 

 بمرور تسمح العصبي الجهاز في لمشاك لديه التوحدي لالطف بأن لتقو أخرى نظرية لنا تخرج

  .التوحد أعراض حدوثو الدماغ على تأثيرها ثم ومن خـالم إلى المواد تلك

  الدراسات حول العالقة بين البكتيريا والتوحد: اخر

عندما نتحدث عن الصحة النفسية عموًما، فإننا نفكر فقط في الدماغ. ومع ذلك، فإن الصحة النفسية 

  .مهًما في هذا األمرال تتعلق بالدماغ فقط، حيث تؤدي القناة الهضمية (أو األمعاء) أيًضا دوًرا 

  حول العالقة بين البكتيريا والتوحد حيث في جامعة والية أريزونا  تم إجراء عدة أبحاثف

يث ح نافعة في أجسام مرضى اضطراب طيف التوحد،البكتيريا بعض أنواع الغياب  أشارت إلى

-واإلمساك وآالم في المعدة  اإلسهال-يعانون من أعراض معوية  مرضى التوحد كانوا جميع أن

  ا فكيف حدث ذلك؟؟؟تلك األعراض بشكل كبير، وتحسن سلوكهم أيضً  وتقلصت

  

من  ابًا بالتوحد والذين يعانونطفالً مص ١٨شملت صغيرة دراسة براون  –الطبيبة روزا اجرت 

 أن عملية زرع البراز إلعادة التوازن إلى وتوصلت هذه الدراسة إلى مشاكل هضمية حادة،

لهضمي ا قللت من أعراض الجهاز )مزيج من البكتيريا التي تعيش في األمعاء( األمعاءميكروبيوم 

 لديهم بكتيريا في أمعائهم تختلف عن لتالي فأن مرضى التوحدوبا ،وأعراض مرض التوحد لديهم

  تلك التي توجد في أمعاء األطفال األصحاء.

من المصابين بالتوحد يعانون أيًضا من مشاكل هضمية مزمنة قد  %٥٠إلى  ٣٠ وقد لوحظ أن

 التعلم واالهتمام والتصرف بشكل جيد. عليهم تجعلهم يعانون من االضطراب ويجعل من الصعب

 ي توازنهاوخلل ف األطفال الذين عولجوا في الدراسة لديهم تنوع منخفض من البكتيريا في أمعائهم

  .أسابيعبراز يوميًا لمدة سبعة إلى ثمانية عملية زرع  ١٨وتلقى جميعهم 

بالرغم من ان  الدراسة.في أعراض التوحد مقارنة ببداية  %٤٥انخفاًضا بنسبة  أظهر تقييم مهني

عوامل متعددة يمكن أن تؤدي إلى ميكروبيوم أقل كان لديهم العديد من المشاركين في الدراسة 

خالل عملية قيصرية، وهي مرتبطة بعدد أقل من  هممن رالكثي، على سبيل المثال، ُولد تنوًعا

  .بكتيريا األمعاء

ؤولة سن بكتيريا المعدة لها صلة بنشاط شبكات المخ المبأ باحثون من الواليات المتحدة وتايوانأفاد 

  .عن تنظيم السلوك االجتماعي
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األولى معالجة من الفئران؛  مجموعتينعلى هم بناء على تجارب أجريت وقد وضعوا أبحاث 

بالمضادات الحيوية لضمان مقاومة الجراثيم، واألخرى خالية من الجراثيم التي تنمو في المعدة 

 عادة.

المجموعتين التعامل مع الغرباء، وهو ما كان متوقعا، وقد رسخ  فيوتجنبت الفئران التي ُوجدت 

 تناولت تأثيرات البكتيريا المعوية على أدمغة التيذلك الفكرة التي تقوم عليها نتائج الدراسة 

  الفئران.

 لذياالتوتر واإلجهاد  هرمونبأن ميكروبيوم األمعاء يعمل على مقاومة إفراز  :استنتجوا من ذلكو

لية فإن فإذا كانت نسبة بكتيريا األمعاء عا وبالتاليفي أجسام الكائنات الحية،  طبيعييفرز بشكل 

  .ونات التوتر واإلجهاد، مما يخلق انفتاحا اجتماعياذلك يسيطر على إفراز هرم

عينة  ٢٣من  ١٢في  Sutterellaكميات كبيرة نسبياً من بكتيريا اكتشف باحثون أميركيون كما 

أطفال مرضى التوحد، وعلى العكس، لم يجدوا مثل هذا النوع من البكتيريا  أنسجة أخذت من أمعاء

  رضى بالتوحد.في أي عينة أخذت من أمعاء أطفال غير م

أن مرضى التوحد من األطفال لديهم بكتيريا في أمعائهم تختلف عن تلك التي توجد في وبالتالي ف

  أمعاء األطفال األصحاء.

ائهم معواإلسهال، إذ يتزايد في أ يعاني مرضى التوحد من اضطرابات معدية مثل االنتفاخحيث 

ولكن  ضليست بحد ذاتها سبب المر وهذه البكتيريا ،)كلوستريديا(سمى نوع من البكتيريا الضارة ي

  تساهم في جعل حالة مرضى التوحد أسوأ. ها قدسموم
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سيالس بالنتارام الكتوباالمفيدة متل ام بنوع من البكتيريا تزويد الجسقام بفريق بحث جامعة ريدينغ 

اء وتقويها، ة لألمعالتي تستطيع أن تخفف من أثر الكلوستريديا، ألنها تلتصق بالبطانة الداخلي

  وبالتالي تدعم مناعتها ضد االختراق.

ا تحتوي على بكتيري –كالعصائر أو منتجات األلبان–إعطاء نصفهم مكمالت غذائية  تم حيث 

 اا بينهموتم مقارنه فرق النتائج م ي تلك البكتيريامفيدة فيما يعطى النصف اآلخر عصائر ال تحو

صد بالتزامن مع ر تابعة البكتيريا في أحشائهمعينات من فضالت المرضى لم من خالل تحليل

  .لجسدية والنفسية التي تطرأ عليهمالتغيرات ا

  

  

األم إلى الطفل من األمور الضرورية. وفي حالة عدم عملية نقل بعض الميكروبيوم من  وتُعدُ 

السكريات في حليب األم،  وجود الميكروبيوم، لن يكون الطفل قادًرا على هضم نوع معين من

وهي السكريات السائلة قليلة السكر. وتتعرض هذه السكريات للهضم فقط من خالل الميكروبيوم 

   لتكوين حمض السياليك الضروري لنمو الدماغ.

  البروبيوتيك التي تعمل على إعادة التوازن الى ميكروبيوم األمعاء نتيجة لذلك تم انتاج مكمالت

  عند أطفال التوحد يف أمراض والتهابات الجهاز الهضميتخف الى مما يؤدي
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  مرض التوحد تشخيص-٤

 األشخاص عدد ليق حيث ،العربية لدوـال في وخاصة ،تعقيداً وأكثرها األمور أصعب من يعد

 لتجاه إلى أو ،التشخيص في خطأ وجود إلى يؤدي اـمم ،دـالتوح لتشخيص علمية بطريقة المهيئين

. ةـالحق اتـأوق في لالتدخ صعوبة إلى يؤدي مما ل،الطف حياة من المبكرة لالمراح في التوحد

 لالتواص ولمهارات ل،الطف لسلوك دقيقة مالحظة وجود دون لالطف تشخيص نـيمك ال ثـحي

 التشخيص عوبةـص نـم يزيد مما ولكن. والتطور النمو من المعتادة بالمستويات ذلك ومقارنة ،هـلدي

 المثالية الظروف في هـفإن لذلك. وأخرى اضطرابات في يوجد التوحدي السلوك من كثيراً أن

 يضم أن يمكن حيث ،مختلفة تخصصات نـم ـلكام قـفري ـلقب نـم لالطف حالة تقييم يتم أن يجب

-سينف أخصائي-النمو في متخصص لأطفا طبيب-ينفس طبيب- أعصاب طبيب: الفريق هذا

واخصائيين اخرين  ،تعليمي أخصائي-مهني عالج أخصائي-نطق وأمراض لغة عالجأخصائي

  ملمين بالمعرفة الشاملة عن المرض

  

  



  
٢٣ 

 

 DSM4تشخيص التوحد من قبل اختصاصيين باعتماد اسئلة تشخيص التوحد حسب مقياس  يتم

  المعتمد عالميا

 هل يحب طفلك العناق والجلوس في الحضن  

 هل يحب المرح والقفز على االثاث  

 عمره هل يهتم باألطفال من سنه ونفس  

 (ال يرد على التلفون، ال يلبي النداء) هل يميل الى العناد  

  هل يؤشر بأصابعه الى شيء يريده أو يهمه مثل لعبة معينة ويشير اليها بأصابعه عند

  سؤاله عنها

  اسيارة دون رميها واحداث العطل بههل يلعب بألعابه الصغيرة مثل  

 هل ينظر بالعين لك للحظة أو لحظات  

  حساسية بالغة من بعض المثيرات مثل اصوات معينة (يضع أصابعه بأذنه هل يظهر

  حتى ال يسمعها)

 هل يتفاعل مع تعابير وجهك مثل االبتسامة أو الضحك  

 هل يقلد بعض تصرفاتك مثل بعض التعابير بحركات الوجه  

 هل يستجيب السمه عند مناداته  

 ايضا ويركز عليهانظرت الى لعبة أو شيء ما في الغرفة هل ينظر اليها  إذا  

  يفضل العزلة والوحدة أصبحهل  

 هل يحاول جلب انتباهك لبعض نشاطاته واهتماماته  

 هل خطر ببالك ان يكون طفلك اصم أو ابهم  

 هل يفهم ما يقوله االخرون ويتجاوب  

 هل يكون احيانا شارد الذهن أو يتجول دون هدف  

 ههل يتفحص تعابير وجهك ان تمت مواجهته بشيء عمله أو نقل  

 هل يحب االرتباط بلعبة معينة او شيء أخر بشكل ملفت  

 هاتف محمول ويقول الو كأنهيقوم بلعبة تخيلية مثل ان يحمل شيء  هل  

 هل يميل الى النظر الى شيء في الغرفة أو لعبة لفترة طويلة  

 هل يظهر نوبات غضب  

 هل يمانع تغيير وضع العابه واألغراض في غرفته  

  تقولينه له بشكل ملفتهل يميل الى ترداد ما  
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 هل يظهر عليه عالمات المتعة في اللعب مع اخوته أو االخرين  

 هل يستعمل كلمات مفهومة ولها معنى 

وبناء على اإلجابات لهذا المقياس يتم معرفة إذا كان المريض مصابا بالتوحد والى أي درجة 

  من المرض.

  

  

  

  

  

 

 هو العمر المناسب لتقييم التوحد؟ ما

شهًرا إال أن التشخيص النهائي يكون في بعض  ١٨أعراض التوحد األولية تظهر قبل سن  إن

سنوات فقط، عندما يظهر خلل في التطور، أو تأخير ٣األحيان لدى بلوغ الطفل سن السنتين أو 

لمبكر خل افي اكتساب المهارات اللغوية، أو خلل في العالقات االجتماعية المتبادلة. ويكون التد

قبل بلوغ الطفل سن الثالث سنوات عنصًرا هاًما جًدا في تحقيق أفضل احتماالت  وًصاوخص

  التحسن ومن هنا تأتي اهميه التشخيص المبكر البالغة.
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  لمبكرا فالكتشاا

 ظهرتأفضل الطرق لعالج التوحد هو تقصي االعراض المميزة له في مراحل مبكرة في حين  لعل

 لالطف بمتابعة االهتمام يجب اـمنه أي لوحظ وإذا. الثالث العام إتمامه لقب التوحدي لالطف سمات

  :السمات ههذ ومن ،أخصائي على وعرضه

   ليحم أن في رغبته على ليد الذي الوضع أخذ أو جسمه تحريك لالطف محاولة عدم – ١

  . اإلفالت ومحاولةيحمل  عندما لالطف تصلُّب-٢

  .حوله األصوات نـم ألي أو مهـاس ذكرـل تجيبـيس ال فهو ،يسمع ال أصم أنه لو كما يبدو – ٣

  .نفسها العمرية المرحلة في لاألطفا كباقي التقليد في لالطف لفش – ٤

  .اللغوي وغير اللغوي لاالتصا على القدرة نمو في توقف أو قصور_٥

  

  بالتوحد إلصابةا من لوقايةا-٥

 تنبيهات هناك لكنالتوحد  نـم ةـالوقاي لطرق واضحة خطوط وضع الراهن الوقت في صعبال من

 االحتياطات أخذ األم وعلى. مبكرة مرحلة فيبالطفل  االهتمام في لتتمث واألسرة األمهات أو لآلباء

الجنين  على سلباً يؤثر ما لك عن واالبتعاد للطبيب الدورية والمراجعة لالحم فترة لخال الوقائية

  .جميع العناصر الضروريةاثناء فترة حملها باحتوائه على لغذاء خاصة واالنتباه ل

  التشخيص المبكر يُفيد في تحسين سلوك الشخص المصاب بالتوحد. بالتالي

  

  :بالتوحد لالطف إصابة من الحد في التالية الطرق تفيد وقد

 بالنسبة المتخذة لالوسائ وأهم أنفع من المبكر لالتدخو التعليم يعتبر :لمبكرا لتدخلوا لتعليما –١

 المستقبلية ةـالنتيج تـكان اـكلم مبكرا المتخصصة التعليم برامج لالطف تلقى فكلما التوحدي لللطف

  المرض هذا من الوقاية في لأفض

 من الكثير هناك لكن والعالقة بين الغذاء والمرض،  يوضح علمي إثبات يوجد ال :اءلغذا-٢

 المصاحبة األعراض بعض في والتحسن ةـاألطعم ضـبع نـع اعـاالمتن بين عالقة وجدن األمهات

   القمحهذه االطعمة الحليب ومشتقاته و نـوم النشاط و الحركة زيادة لمث للتوحد
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 بكثرة الفيتامينات بعض لاستعما أن يثبت لم: ةكثير تبكميا تلفيتاميناا بعض لستعماا –٣

 عن صرفها ويجب الفيتامينات ههذ لاستعما من الحذر توخي يجب لذا وجذري لفعا تأثير له

  .الفيتامينات هذه من اإلكثارنتيجة  تسمم في لالطف لاليدخ حتى الطبيب طريق

  

  اعراض المميزة للتوحد اهم-٦

  اهتزاز يدين، أو دوران الرأس، أواي الحركات المتكررة، مثل ترفرف ال النمطية: •

  الجسم          

  المتبع في االلتزام بالقواعد او الذي يتبع ترتيب معين، مثل ترتيب األشياء  سلوك قهري: •

  على هيئة أكوام أو صفوف.         

    ينقل األثاث من مكانه وعلى أالمقاومة التغيير، على سبيل المثال اإلصرار على أال التماثل: •

  يقوم أحد بإيقاف شخص ما.         

   ، مثل وجود قائمة ثابتة، أو وجودغير متغير من األنشطة اليوميةهو نمط  السلوك الشعائري: •

  أحد الطقوس في خلع المالبس ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا بالتماثل.        

  وهو سلوك محدود في التركيز أو االهتمام أوفي أي نشاط، مثل االنشغال  السلوك المقيد: •

  .ببرنامج تلفزيوني واحد او لعبة واحدة        

  متل دبسأو يمكن أن تؤذي الشخص،  وتشتمل على الحركات التي تصيبإصابة الذات:  •

   العين او قطف الجلد ،عض اليد أو ضرب الرأس.       
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من  %٣٠أن إصابة الذات في مرحلة ما أصابت نحو  ٢٠٠٧وأفادت دراسة أجريت عام  •

  األطفال المصابين بالتوحد.

يوجد سلوك متكرر بعينه أو إصابة ذاتية بعينها خاصة بالتوحد، ولكن التوحد نفسه يعتبر نمطاً  ال

  مجتمعه معا أو كل على حدى.وث هذه السلوكيات مرتفعاً لحد

  لية التوحدا-٧

شكل فة في الدماغ. ولم يفهم بأعراض التوحد عن تغييرات في النضج مرتبطة بأنظمة مختل تنتج

  ويمكن تقسيم آلية التوحد إلى قسمين:كيف يحدث التوحد. وواضح  ملم

  فيزيولوجيا الهياكل الدماغية والعمليات المرتبطة بالتوحد.   •

  يضا.أالروابط العصبية بين هياكل الدماغ والسلوكيات التي ترتبط بعوامل فيزيولوجية   •

كما  يسةماغ الرئال مفرط في مناطق الدوجود فائض من الخاليا العصبية التي تسبب اتص  •

توى المس ه يتميز بوجود روابط عصبية عاليةتنص نظرية عدم التواصل الخاصة بالتوحد، أن

بالتزامن جنبًا إلى جنب مع وجود روابط عصبية منخفضة المستوى. بهذه النظرية نجد عند 

عند شخص مصاب بالتوحد، أن البالغين المصابين بالتوحد لديهم  وظيفيةتصوير األعصاب ال

زيادة اتصال في القشرة المخية وروابط وظيفية ضعيفة بين الفص الجبهي وروابط القشرة 

غ نصف سكان الدماغية.  وأشارت نظريات أخرى إلى أن قلة التواصل موجودة في قشرة دما

  في ترابط القشرة.  رابهو اضطالذي التوحد  مسؤولة عنالكرة األرضية 

  ارتحال األيونات العصبية المضطربة أثناء الحمل المبكر.   •

  الستثارية المثبطة. االشبكات غير الموازنة   •
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        التشكيل الشاذ لنقاط االشتباك العصبي والعمود الفقري الشجيري عن طريق تعديل نظام       •

لبروتينات ل الضعيفة تصاق خاليا النيروكسين والنيرولوجين أوعن طريق العمليات التركيبيةال

  المتشابكة وقد يؤدي النمو المتشابك المعطل إلى الصرع، وهو ما قد يفسر ارتباط الحالتين. 

النشاط المناعي الشاذ خالل الفترات الحرجة من النمو العصبي جزًءا من آلية بعض أنواع    •

كل د هذه األجسام بشالتوحد وبسبب العثور على أجسام مضادة في غير حاالت التوحد، ولعدم وجو

دائم في حالة التوحد فإن العالقة بين اضطرابات المناعة ومرض التوحد ال تزال غير واضحة 

  ومثيرة للجدل. 

  دور السيروتونين واالختالفات الوراثية في انتقال هذه العوامل.   •

بطة بزيادة رتوتشير بعض البيانات إلى أن الزيادة المبالغة في النمو العصبي يحتمل أن تكون م 

  في عدد هرمونات النمو أو باختالل نظام مستقبالت عامل النمو.

األخطاء الوراثية في عملية التمثيل الغذائي بالتوحد، ولكن ربما تمثل ذلك في أقل من  بعض •

  من الحاالت.  %٥

فهناك دليل على احتمال حدوث تشوهات في محور األمعاء والدماغ. وقد اقترح استعراض عام 

أن خلل الجهاز المناعي، والتهابات الجهاز الهضمي، وخلل الجهاز العصبي الذاتي،  ٢٠١٥

والتغيرات في األمعاء النباتية، واستقالب الطعام قد يتسبب في حدوث التهاب عصبي في الدماغ. 

إلى أن خلل الجهاز العصبي المعوي قد يلعب دوًرا في  ٢٠١٦وخلص استعراض عام 

ثل مرض التوحد. إن الروابط العصبية والجهاز المناعي هي طريق قد االضطرابات العصبية م

يسمح لألمراض التي تنشأ في األمعاء باالنتشار إلى المخ. وإن ضعف التشابك بسبب بعض 

الطفرات النادرة إلى مرض التوحد عن طريق تعطيل بعض المسارات التشابكية، مثل تلك 

ستبدال الجينات في الفئران إلى أن أعراض التوحد المرتبطة بالتصاق الخلية. اشارت دراسات ا

ترتبط ارتباًطا وثيقًا بالخطوات التي تعتمد على النشاط في المشابك العصبية وعلى التغيرات 

  المعتمدة على النشاط.

  

تشرح نظرية الخاليا العصبية المرآتية األداء العادي ألطفال التوحد في المهام التي تنطوي  ال

ائن بل تقول ان التشوه في تطور هذه الخاليا يقود الى وجود خصائص التوحد على تقليد هدف أو ك
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 يفويمكن أن تسهم هذه الخاليا ات االجتماعية وصعوبات التواصل. األساسية وهي ضعف العالق

ة تجسد أفعالهم افهم الفرد اآلخرين وذلك من خالل تمكينه من تقييم سلوكهم عن طريق محاك

ة في مناطق الخاليا يعيوب الهيكلاللكشف  دراسات عديدة  اجراء وتم ،ونواياهم ومشاعرهم

المرآتية لألشخاص المصابين بالتوحد ووجود ارتباط بين انخفاض نشاط الخاليا المرآتية وشدة 

وتوضح هذه النظرية انه في التوحد، يوجد دليل  ،ال المصابين بالتوحداألطف حالةالمتالزمة في 

الجتماعية ا عالجةلشبكة الدماغ واسعة النطاق التي تشارك في الم يثبت انخفاض الربط الوظيفي

والعاطفية، باتصال سليم لمهام الشبكة اإليجابية، التي تستخدم في االهتمام المتواصل والتفكير 

الموجه الهدف. وفي حالة المصابين بالتوحد، ال ترتبط الشبكات في الوقت المناسب، مما يشير 

، نمًطا ٢٠٠٨أجريت عام  تيووجدت دراسة تصوير الدماغ الها، ائف بينل في تبديل الوظإلى خل

  محدًدا من اإلشارات في القشرة الحزمية، يختلف في حالة األفراد المصابين بالتوحد. 

  

  

 

تتميز بوجود روابط عصبية عالية المستوى بالتزامن جنبًا إلى جنب مع وجود روابط عصبية  

منخفضة المستوى. بهذه النظرية نجد أنه عند تصوير األعصاب الوظيفية عند شخص مصاب 

بالتوحد، ومن خالل دراسة الفكرة أن البالغين المصابين بالتوحد لديهم زيادة اتصال في القشرة 

وظيفية ضعيفة بين الفص الجبهي وروابط القشرة الدماغية.  وأشارت نظريات  وابطالمخية ور
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أخرى إلى أن قلة التواصل موجودة في قشرة دماغ نصف سكان الكرة األرضية وإلى أن التوحد 

  هو اضطراب في ترابط القشرة. 

ة قوية على بر أدلفإن التغيرات العابرة في النشاط الكهربائي في الدماغ استجابة للمؤثرات، تعت 

االختالفات الموجودة بالمصابين بالتوحد فيما يتعلق باالنتباه، والتوجه نحو المؤثرات السمعية 

. ماعيةجتوالبصرية ومعالجة اللغة والوجه، وتخزين المعلومات هناك تفضيًال للمؤثرات غير اال

توحد فال المصابين بالعلى سبيل المثال وجدت دراسات في التحفيز المغناطيسي للدماغ أن األط

  تتأخر استجاباتهم بسبب تأخر معالجة الدماغ لإلشارات السمعية. 

  مرض التوحد اتعالج-٨

ال يتوفر حتى يومنا هذا عالج واحد مالئم لكل المصابين بنفس المقدار وفي الحقيقة فإن تشكيلة 

  .ى التوحدالعالجات المتاحة لمرض

 البدء لقب بالتوحد المصابين لاألطفا عند السلوكية لالمشاك عالج يجب :جلعالا لقب تحتياطاا

  :يلي ما لالمشاك هذه وأهم أدوية أي إعطاء أو عالجي برنامج بأي

  واضطرابات لالطف عند تهيج و شديد الم إلى تؤدي قد الوسطى األذن التهابات – ١

  .السلوك في

  .شديد الم إلى تؤدي قد األسنان تسوس أيضا – ٢

هو نوع األكل  اكـاإلمس ببـس يكون ما عادة. ووألم تهيج يسبب القاسي فالبراز: اإلمساك – ٣ 

  هذه لفك بـوالحلي والموز والخبز البطاطس من اإلكثار لمث لالطف يتناولهالذي 

 العناية أوالً يجب لوكيـس الجـع بأي البدءفأنه قبل  كبيرة بدرجة اإلمساك إلى تؤدي األطعمة

  والخضروات الطازجة العصائر من واإلكثار الغذاء بنوع

 لالسعا و الزكاماألدوية التي تسبب اضطرابات في السلوك مثل أدوية  بعض هناك: األدوية – ٤

  .الهستامين مضادات لمث الحساسية مضادات و

  .السلوك في تغيير يسبب قد النوم من كافية كمية أخذ عدم: النوم قلة – ٥

  :االجتماعي جالندماا-٦
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والديه  همو إليه الناس ربـأق نـع حتى ،حوله من الخارجي العالم عن لينعز التوحدي لالطف

 ذلك كان سواء معهم ـلللتواص مقدرة هناك وليسيشاركهم بها،  متبادلة عواطف هناكوليس 

 يجب لذلك ،اآلخرين من للمساعدة بـطل أو هـاحتياجات عن التعبير يستطيع ال ،حركيا أو لغوياً

  ورعايته ودعمه على الدوام. هـمعبالحديث  هـومالطفت احتضانه األم على

  :ملنوا معدو اخلصرا-٨  

 لأطفا من الكثير في مبكر عمر في تظهر التي التوحد عالمات من ليالً النوم وعدم الصراخ

 فتزيد النهارية الرعاية إلى لالطف يحتاج كما الحركة من بالكثير مصحوبة تكون وقد ،التوحد

 بعضوالتناوب بينهما فمثال  ،وعنايتهم المستمرةمراقبتهم  تدعيـيس مما ،الوالدين على األعباء

 وما لطفلك معرفتك فإن لذلك ،المـالظ يفضلون وآخرون مضاء النور ترك في يرغبون لاألطفا

  .للمعاملة لاألفض لألسلوب الطريق هي مشاعر نم بداخله

  :علمية سسأ على لقائمةا جلعالا قطر

 بالتوحد كعلم المتعلقة ومـالعل يـف ونـمتخصص اءـعلم بابتكارها قام التي العالج طرق لتشم

 في طويلة جهود بعد العالج طرق دتـأك والتعليم وقد ،اللغة وأمراض ،النفسي والطب ،النفس

 من للك وجهت التي االنتقادات من الرغم على ،المصداقية بعض تملك فإنها ولذا ،العلمي البحث

  .الطرق هذه

 لاألطفا من كبيرة نسبة الجـلع صالحة أو العيوب من خالية واحدة طريقة اآلن حتى يوجد ال حيث

 طرق نجاح ،تثبت ومحايدة دقيقة علمية دراسات وجود عدم إلى باإلضافة. بالتوحد المصابين

 ،الطرق هذه مبتكري لقب من معظمها ،العدد ةـقليل دراسات وجود من الرغم على. هذه العالج

 لك في وكبيرة واضحة ثغرات وهناك. بهم الخاصة لالتدخ أو الجـالع طرق وفاعلية نجاح تثبت

 من كثيراً هناك أن إال ،البحث في كبيرة جهود على مبنية أنها من الرغم على ،الطرق هذه من

 ناجحة طريقة إلى لللوصو جيدة محاوالت تعتبر ذلك رغم و"، العلمية رقـالط لهذه موجه دالنق

  بشكل كامل. التوحديين األشخاص لأوتأهي الجـلع

 

  :LOVAASطريقة لوفاس -١

الج ق العطر أشهر أو عالج التحليل السلوكي. وتعتبر واحدة من السلوكي،بالعالج  ايضاوتسمى  

حيث تقوم النظرية السلوكية على أساس أنه يمكن التحكم بالسلوك بدراسة البيئة التي  السلوكي،
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المثيرة لهذا السلوك، حيث يعتبر كل سلوك عبارة عن  المختلفة يحدث بها والتحكم في العوامل

طب النفسي في جامعة لوس أنجلوس. أستاذ ال لوفاس،استجابة لمؤثر ما. ومبتكر هذه الطريقة هو 

حيث يتم بهذا العالج السلوكي قائم على نظرية السلوكية واالستجابة الَشرطية في علم النفس. 

بحسب االهتمامات لكل  ى عدم ارتكاب السلوك السيئمكافأة الطفل على كل سلوك جيد، أو عل

وفاس وطريقة ل سيئ.، كما يتم عقابه (كقول قف، أو عدم إعطائه شيئاً يحبه) على كل سلوك طفل

لوكي تقل مدة العالج الس أالهذه تعتمد على استخدام االستجابة الشرطية بشكل مكثف، حيث يجب 

وفي التجارب التي قام بها لوفاس وزمالؤه كان سن ساعة في األسبوع، ولمدة غير محددة.  ٤عن 

اظهرت و األطفال صغيراً، وقد تم انتقاؤهم بطريقة معينة وغير عشوائية، وقد كانت النتائج إيجابية

 سنتين.، حيث استمر العالج المكثف لمدة استجابة مذهلة

 الطريقة مكلفة جداً نظراً هذا وتقوم العديد من المراكز باتباع أجزاء من هذه الطريقة. وتعتبر هذه 

كثيراً  أن الساعات المخصصة للعالج. كما الرتفاع تكاليف العالج، خاصة مع هذا العدد الكبير من

لتي اقد ال يستخدمون المهارات  التي يعالجون بها من األطفال الذين يؤدون بشكل جيد في العيادة

  واليستفيدون منها. اكتسبوها في حياتهم العادية

  

 Treatment and Education of Autisticاالسم هو اختصار ل TEACCH: تيتش طريقة-٢

Children and Related Communication Handicapped  لاألطفاأي تعليم وعالج 

 تيتش مراكز طريق عن ةـالخدم هذه تقديم ويتم. له المشابهة لالتواص وإعاقات بالتوحد المصابين

 مركز بوساطة المراكز هذه تدار حيث ،ةـاألمريكي المتحدة الواليات في كارولينا نورث والية في

 جانب مع لتتعام ال شاملة تعليمية طريقة اـبأنه تشـتي طريقة وتمتاز، نورث جامعة في متخصص

في  المنتشرة تيتش مراكز طريق عن لللطف متكامالً أهيالًـت دمـتقبل  ،السلوك أو كاللغة واحد

 ـلك اتـاحتياج حسب على فردي لبشك مصممةللعالج  طريقة نهاأـب وتمتاز أنها كماالوالية، 

 معلمة ومساعدة معلمة لمقاب لأطفا ٧–٥ الواحد لالفص في لاألطفا عدد يتجاوز ال ثـحي. ـلطف

  هذا الطفل. احتياجات يلبي بحيث لطف للك لمنفص تعليمي برنامج تصميم ويتم

  

  :Fast ForWord ورد فور فاست طريقة –-٣
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 لللطف اللغوي المستوى تحسين على لويعم ،بالحاسوب ليعم إلكتروني برنامج عن عبارة وهو

 عالمة بها قامت التي العلمية البحوث على بناء وبـالحاس برنامج تصميم تم وقد. بالتوحد المصاب

 ونشرت امجـالبرن هذا بتصميم قامت حتى ،تقريباً سنة ٣٠ مدى على لالـط والـب ةـاللغ عالج

 استخدموا الذين لاألطفا أن المنشور بحثها في بينت حيث، Science العلم مجلة في بحوثها نتائج

 رةـفت لالـخ ةـاللغوي اراتـالمه من سنتين ليعاد ما اكتسبوا قد بتصميمه قامت ذيـال امجـالبرن

 أمام يجلس وـه بينما ل،الطف أذني على سماعات وضع على البرنامج هذا فكرة وتقوم. قصيرة

 على يركز البرنامج ب. وهذاـاللع ذهـه نـم الصادرة لألصوات ويستمع ويلعب الحاسوب شاشة

 الجلوس على قادر لالطف أن يفترض اليـوبالت ،واالنتباه واالستماع اللغة جانب هو واحد جانب

 قامت فقد االبتكار هذا عملها التي للضجة ونظراً. لوكيةـس عوائق وجود دون الحاسوب لمقاب

 وابتكار بتطويره وقامت برنامجها طرحت حيث العلمي التعليم وانـبعن شركة بتأسيس لطال بوال

 من يعانون الذين لاألطفا لدى اللغوية لمهاراتاتطوير ىـعل زـترك اـكله ،مشابهة أخرى برامج

 لبشك اللغوية المهارات ادةـزي يـف حـنج قد بأنهاحصائيات قوية  هناك. واللغوي النمو في لمشاك

  .لاألطفا بعض لدى كبير

  طرق العالج غير العلمية (اليومية):

  :Integration Auditory Training معيـالس ـلالتكام ىــعل دريبـالت –١

 فيبحساسية  مصابين دـبالتوح ابينـالمص خاصـاألش أنـب الطريقة لهذه المؤيدين آراء تتركز

 طرق فإن لذلك(، و السمعية يالحساسيةـف صـنق لديهم أو الحساسية في ونمفرط إما فهم) السمع

 وضع يتم ثم أوالً سمع فحص لعم طريق عن هؤالء دىـل معـالس قدرة تحسين على تقوم العالج

 بحيث) رقمي لبشك تركيبها تم ألناشيد يستمعون بحيث التوحديين األشخاص آذان إلى سماعات

 التي اربـالتج يـوف. نقصها حالة في الحساسية زيادة أو ،المفرطة الحساسية لتقلي إلى ؤديـت

 بتلك يقوم حينما ةـاإليجابي النتائج بعض هناك كانت ،السمعي التدريب أو لالتكام لحو أجريت

 البحوث في إيجابية نتائج التوجد اـبينم ،لها ممارسون أو الطريقة لهذه مؤيدون أشخاص البحوث

تشديدا مع األيام  أكثرقواعد  وجود مع خاصة ،دونـمحاي أو ونـمعارض رافـأط بها يقوم التي

  .الطريقة هذه جدوى لحو مستمراً لالجد يبقى لذلك. والعلمي المنهج تطبيق في

  :Communication Facilitated الميسر التواصل-٢

 ،األمريكية اإلعالم لائـوس من كثير وتناولتها ،مباشر إعالمي اهتمام على الطريقة هذه حظيت

 باختيار لالطف يقوم ثم الكمبيوتر ىـعل ةـالكتاب اءـأثن المفاتيح لوحة استخدام أساس على وتقوم
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 وقد ،آخر شخص بمساعدة وذلك ،وشعوره هـعواطف عن تعبر لجم لتكوين المناسبة األحرف

 الشخص هذا من صادرة كانت إنما الناتجة المشاعر أو المـالك معظم أن التجارب معظم أثبتت

 نـم رغمـال على ،المنبوذة الطرق من تعتبر فإنها ولذا. التوحدي الشخص ـلقب نـم يسـول ،اآلخر

  .الطريقة هذه لنشر مؤسسات ودـوج

   

  :Therapy Integration Sensory الحسي لبالتكام العالج –٣

 الجهاز أن أساس على ومـويق ،المهني العالج هو آخر علم من مأخوذ الحسي لبالتكام العالج إن

 ربط في لالخل فإن وبالتالي ،الجسم نـم ادرةـالص األحاسيس جميع لوتكام بربط يقوم العصبي

 يؤدي قد( التذوق ،التوازن ،اللمس ،البصر ،السمع ،مـالش واسـح لمث) األحاسيس هذه تجانس أو

 ولكن. توازنها على لالعم ثم ومن األحاسيس هذه لتحلي على العالج ومـويق. ةـتوحدي أعراض إلى

 ،يـالحس التوازن في لخل على لتد أعراضاً يظهرون التوحديين لاألطفا لك ليس ةـالحقيق يـف

 لاألطفا عند اللغة ومشكالت الحسي لالتكام نظرية بين ومثبتة واضحة عالقة هناك ليس أنه كما

 ،التوحديين لاألطفا بعض اـمنه انيـيع التي الحسية المشكالت لتجاه. ومع ذلك ال يجب التوحديين

 لبالتكام العالج أن ورغم. لطف لبك اصـالخ العالج برنامج وضع أثناء ذلك مراعاة يجب و

 االستفادة بالتأكيد يمكن و الميسر لوالتواص السمعي دريبـالت نـم" ةـعلمي" رـأكث يعتبر الحسي

 على العالج من النوع هذا على التركيز في مبالغة هناك أن إال ،فيه تخدمةـالمس الطرق بعض من

  .أهمية أكثر أخرى ـلعوام حساب



  
٣٥ 

 

  

  

   السكرتين بهرمون العالج –٤

وقد تم اقتراحه . الطعام مـهض ةـعملي في للمساعدة الهضمي الجهاز يفرزه هرمون هو السكرتين

 دأب قدكعالج  لطيف التوحد حيث تم اجراء عدة دراسات لمعرفة تأثير السكرتين و ١٩٩٨عام 

 اكـهن ليس. بالتوحد المصابين لاألطفا عالج في للمساعدة الهرمون هذا من جرعات بحقن البعض

 اآلراء ذهـه لأو. دـالتوح لعالج السكرتين استخدام لحو رأيان وهناكتأكيد على ضمان العالج به، 

 سلوك فيوجيداً  اًـملحوظ تحسناً ووجدوا استخدموه الذين اآلباء بعض لأقوا أساس على مبنياً

يجدوا فعالية  فلم ،الهرمون هذا ةـفاعلي في يشككون الذين العلماء بعض آراء هو والثاني. أطفالهم

 من ويحذرون استخدامه من يحذرون ممن العلماء ضـبع هناك إن لب ،التوحد عالج في السكرتين
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 من لذلكوبكونه لم تجريبه على الحيوانات  اماهيته نعرف ال قد سلبية جانبية آثار وجود لاحتما

  وامن. تأكيد كون السكرتين فعال الصعب

  

 والياتهااالدوية المستخدمة في عالج التوحد 

ن أخرى كالذها بل وتستخدم في عالج أمراض إن االدوية المستخدمة ليست نوعية لعالج التوحد

، لكن قد تساعد بعض األدوية األشخاص المصابين على أداء وظائفهم وفرط االنتباه وما الى ذلك

  أو التحكم في بعض األعراض، مثل: أعراض القلق وفرط الحركة ومشكالت االنتباه.

  األدوية المستخدمة في تخفيف حدة األعراض، ما يلي:تشمل 

  ):Antipsychoticsاألدوية المضادة للذهان (

لدواء منظمة الصحة وا توالعدوانية. وافقتساعد في تخفيف األعراض، مثل: المشكالت السلوكية 

)FDA(  األريبيبرازول مؤخراً على استخدام

)apripiprazole(  حيث يساعد اريبيبرازول في

 لج التهيجية المصاحبة لمرض التوحد ويعمعال

، فصامأعراض االن والذي يُعتقد أنه يخفف من للدوبامين،عن طريق تعديل فرط الحركة العصبية 

ـ الشيزوفرينيا  ويعمل على تقليل أعراض الهلوسة للشخص المصاب بانفصام الشخصية المعروف ب

يتم استخدام هذا الدواء في عالج  ة.كما يساعد الشخص في التفكير بطريقة إيجابية وصحيح

وهو مرض يصيب الشخص بتكرار الكالم والحركات ويمكن حدوث التشنجات متالزمة توريت 

  وعند استخدام هذا الدواء فإنه يساعد في تقليل هذه األعراض

عمل ليست واضحة تماما، بالية  )Risperidoneريسبيريدون (  FDAأيضا يستخدم وفق تعليمات

منَع حيث يَ  السيروتونينوالدوبامين  مناهضة لكل من د أن لها صلة عملها باعتبارهايعتقولكن 

إعادةَ ِامتِصاص الِسّيروتونين والنورأَدرينالين بواسطة األعصاب في الِدّماغ، ويقوم بإعادة توازن 

 يستخدموم ِفّف التوهُّ الدُّوبامين في الِدّماغ، ولذلك هو ُمثبِّت للَمزاج، يَعَمل على تَحسين المزاج، ويُخ

  هذا العقار لنفس استعماالت األريبيبرازول  ايضا
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إلى أن الريسبيريدون أكثر فعالية في الوقاية من االنتكاس من  ٢٠١١مراجعة أجريت عام  هناك

  مضادات الذهان األخرى من الجيل األول والثاني باستثناء أوالنزابين وكلوزابين.

  

 ):Antidepressantsلالكتئاب (األدوية المضادة 

) والقلق واالكتئاب المصاحب OCDتلعب دوراً في تخفيف أعراض اضطراب الوسواس القهري (

لية ا ،ثالثي الحلقة وهذا الدواء أكثر شيوعاً بوصفه مضاداً لالكتئاب )Imipramine(مثل  للتوحد

في  ة مثل النورإيبينيفرين)عمله هي استعادة التوازن لبعض المواد الطبيعية (النواقل العصبي

 (األستيل كولين)أثير مادة البوال الليلي، قد تكون آلية عمل هذا الدواء هي حجب ت يالدماغ. ف

يومياً. ويعطى هذا ) ملغ ٣٠٠ – ٣٠(على المثانة. وتتراوح الجرعة العالجية لهذا الدواء بين 

تدريجي زيادة مستوى الدواء في  الدواء لمدة أسبوعين مع متابعة النتائج، ويمكن بعدها وبشكل

وفي الجرعات الكبيرة يسبب تغيرات في الرسم  يتم إعطاء الجرعة القصوى للطفل، الدم حيث

الكهربائي للدماغ، لذلك ال يعطى هذا الدواء لطفل مصاب بتشنجات أو بحالة صرع، كما ال يعطى 

)، e inhibitor monoamineOxidasلطفل يتناول دواء مثبطاً لخميرة أحادي أمين األكسيداز (

ملغ  )١٥٠ – ٥٠(، ويعطى بجرعات بين الدواء السابقوهو مشابه لمفعول  )Norpramine( و

لدواء مع دواء آخر مثل يومياً، ويفيد هذا الدواء في التقليل من شرود الذهن، وعادة يعطى هذا ا

نهار. وخاصة التبول في ال لت التبول الالإرادي لدى األطفاالذي يفيد في عالج حاال االيميبرامين

 السيروتونيننتمي إلى عائلة مثبطات ت ،)Fluoxetine(ومن العقاقير المفيدة المضادة لالكتئاب 

في الجهاز العصبي المعروف   السيروتونين)، التي تعمل على زيادة نسبة SSRIاالنتقائية (

ا صاصه بواسطة الخاليئاب عن طريق تثبيط إعادة امتالمحسن للمزاج والمزيل لالكت  بتأثيره

سنوات  ٨ملغ لألطفال فوق ال  ٢٠-١٠ملغ للكبار وجرعة ٢٠العصبية بحيث يؤخذ بجرعة 

  )Clomipramine(وكذلك عقار 

 ):Stimulantsاألدوية المنبهة (

لها تأثير معاكس لمضادات االكتئاب، وهي تعالج بالتالي الحركي،  –زيد من النشاط النفسي ت

وكذلك  )،Methylphenidate( ي مقدمة هذه العقاقيرواألرق. وف فقدان الشهية للطعام،

)Dextroamphetamine( نفسه، ولهذه العقاقير الفائدة نفسها في عالج السابق ، وله تأثير

حاالت التوحد وفرط النشاط الحركي ونقص االنتباه. إال أن هذه العقاقير قد تؤدي في حالة عالج 
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جات العصبية ، أو حركات آلية نمطية، وهذه التخة مثل االالتوحد إلى بعض األعراض الجانبي

األعراض تتوقف بمجرد توقف الطفل عن الدواء، وقد حددت اإلدارة األميركية لألغذية والدواء 

رعة بثالث سنوات، والحد األعلى للج عقارين السابقينيعطى لهم الالحد األدنى لعمر األطفال الذين 

، وهذا العقار يفضله المرضى )pemoline(األدوية المنشطة عقارملغ يومياً، ومن  )٤٠(هو 

   ميتيل فينيديتراً أطول من تأثير عقار الواألطباء ألن له تأثي

  

  

  

  

  

  

ويفيد في حاالت التوحد التي يصاحبها فرط في النشاط الحركي، أو صعوبات في عملية التركيز 

ر أو األدوية تقلل شهية األطفال للطعام مما على أي عمل، ويجب االنتباه إلى أن مثل هذه العقاقي

 ، لذلك يجب مراقبة وزن الطفل وطوله.نمو اجسامهمقد يؤثر في 

 ):Anticonvulsantsاألدوية المضادة للصرع (

رسم في ال اتشذوذالناتجة عن  ن غيرهم لإلصابة بنوبات الصرعأطفال التوحد هم عرضة أكثر م

لفترة طويلة ومن  للمعالجة بها معظم أطفال التوحد في حاجة)، لذلك فإن EEG( الكهربائي للدماغ

اعراض جانبية شديدة لذلك يفضل استبدالها بأصناف أكثر امانا  ا، لهالفينوباربيتال هذه األدوية

ملغ، ويستخدم  )٢٠٠ – ١٠٠(عيار  )Carbamazepine(ومن األدوية المضادة للصرع دواء 

  ت نوباوالعدوانية  النوباتوالسيطرة على عالج الأجل رع من مضاداً لالختالجات ولحاالت الص
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ومن  .valproate) (Sodium ايضا للصرعفي حاالت التوحد. ومن األدوية المضادة الغضب 

  مضاد للمواد األفيونية. ،)Naltrexone(الج أعراض التوحداألدوية المفيدة أيضاً في ع

  

 

  

  

 أعراضاألطفال، ال يملك مو لدى عالج اضطرابات النوهو من األدوية الحديثة التي جربت في 

، (كربونات الليثيوم)) Lithium( معقار الليثيوكما لدينا ج مضمونة جانبية، وله فعالية في العال

ويفيد هذا الدواء في حاالت اضطرابات السلوك والمزاج، وتنظيم النوم، وتقليل األعراض 

على الوقاية. وقد استخدم الليثيوم في عالج حاالت التوحد االنفعالية والعدوانية، كما أنه يساعد 

 حبوب أو لى شكل كبسوالتللبالغين وحاالت االضطرابات الوجدانية ، ويوصف هذا الدواء ع

ة على تحمل أدوية مضادات ألطفال الذين ليس لديهم القدركبديل لملغ، ويعطى  )٣٠٠(من عيار 

  الذهان.

لسلبية، ا توالسلوكياالعدوان، وفي حاالت التوحد، وحاالت الهوس من العقاقير الفعالة  الليثيومو

 ،لما له من تداخالت مع االدوية االخرى ومن الواجب على الطبيب تنظيم مستوى الليثيوم في الدم

ولهذا الدواء أعراض جانبية مثل ارتجاف اليدين، ودوار بسيط، وتبول دائم، مع اإلحساس 

  األدوية بعيدة عن األطفال.بالعطش، ويجب أن تحفظ هذه 

 )Propranolol()، مثل عقار Beta blockersويمكن استخدام العقاقير من نوع صادات بيتا (

لسلوك العدواني وذوي ا العقلي، الذي يعطى لحاالت الضعف انديرالباسمه التجاري المعروف 

  .غمل )٤٠و ١٠(بعياراته  مثل حاالت التوحد
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  توصلت لعقارين يتم استخدامهما حديثا في عالج التوحد  حديثة تجارب

هذين العقارين تم اشتقاقهما بالتجارب من هرمون الفازوبريسين المضاد لالدرار وكانت التجارب 

  كالتالي:

لالدرار(الفازوبريسين)، وأُعطي  عقار حمل اسم الهرمون المضاد في التجربة األولىاختُبر  •

  كرذاذ باألنف وكانت النتائج إيجابية في تحسين السلوك االجتماعي لهم.ألطفال مصابين بالتوحد 

 للفازوبريسين قد يكون مسؤوال عن في دراساتهم أن النشاط العالي فيما بعد اكتشف الباحثون

بعض أعراض التوحد السلوكية فاكتشفوا نتيجة لذلك التأثير الفعال لمنع مستقبالت الهرمون 

  وحجبها.

روش الدوائية بإطالق دواء جديد يسمى بالوفابتان بعد أن حصلت على موافقة قامت شركة ثم 

ائيا عمل انتقتد وهو عبارة عن جزيئات صغيرة من النيوروببتاي   ٢٠١٨يناير عام  ٢٩في  FDAال

  ). V1aعلى منع مستقبالت دماغية معينة من االستجابة لهرمون الفازوبريسين (

  

  

  

  

  

واصل في الت وملحوظا كبيراتحسنا وفعالية  مريض اية تجريبه علىي بدهذا العقار فوقد أظهر 

  "عالج غير مسبوق"بذلك مرتبة  FDAفمنحته ال االجتماعي 

 كعالج لداء النوم،  ١٩١٦اجري على دواء (سورامين) الذي طّور ألول مرة عام  االختبار الثاني

  الصحراء الكبرى.الذي ينتشر عن طريق عضة ذبابة التسي تسي، في أفريقيا جنوب 

 ١٤و ٥من األطفال المصابين بالتوحد، الذين تتراوح أعمارهم بين  ١٠ثم أجريت تجارب على 

واكتشف الباحثون نتيجة لذلك أن دواء ٢٠١٣عاما. وتم اختباره أيضا على الفئران في عام 

ا ملخطر، ماسوارمين يمكنه التحكم بالخاليا، عن طريق تثبيط اإلشارة التي تطلقها عند الشعور ب

فعال في عالج بعض أعراض ذلك ه جعلوستجابة إلى حالتها الطبيعية قد يساعد في إعادة اال

  السلوكية. التوحد
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  العالجات البديلة:

)، Folic acidلحاالت التوحد يمكن استعمال حامض الفوليك ( البديل في إطار العالج الطبي

وخاصة لدى األطفال التوحديين األصغر عمراً، وهذا العالج يعتبر من العالجات المساعدة أو 

غذية األ وتجنب التوحد،المكملة. ويمكن عالوة على ذلك استخدام برنامج للحمية الغذائية لطفل 

م تخداس(وهي مادة بروتينية)، كما أن ا ت، والشوكوال، والبيض، والغلوتينمثل الزبدة، والكحوليا

يومياً يعمل  ) ملغ٢٠٠ – ١٠٠(وفي حدود  المغنيزيوم) مع مادة B6( الفيتامينات وخاصة فيتامين

فال الذين ) من األط%٣٠ – ١٥على تخفيف نوبات الغضب وزيادة االنتباه والهدوء في نحو (

 بالبيئة المحيطة وزيادة االهتمامتحسن في السلوك على األطفال حصل هؤالء عولجوا، و

 ويرى بعض ي لديهم.واصل اللغوي والعاطفي واالجتماعآلخرين، كما حسَّن ذلك مستوى التوبا

) فقط مفيد في حالة التوحد مع ضرورة زيادة B6) المركب وليس فيتامين (Bالباحثين أن فيتامين (

   أو شهرين من تناول هذا الفيتامين، ويمكن أخذ استراحة دوائية كل نحو شهر المغنيزيوممادة 

) فهو مهم جدا لسالمة األعصاب والدماغ وله مفعول جيد ٣ولعل االكثار من زيت السمك (اوميغا

  في تنظيم النوم والتقليل من أعراض القلق لدى مرضى التوحد.

كما يجب االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي السكر المكرر ونسبة عالية من النشويات مثل 

كافئيين والوجبات السريعة التي أثبت أنها تعزز المعكرونة والخبز األبيض باإلضافة لل

  االضطرابات السلوكية.

  

  اضطراب فرط الحركة والتوحد:-٩

لألطفال الذين يُنظر إليهم على أنهم ي ونقص االنتباه هو المصطلح الطب اضطراب فرط الحركة

كيات ويسبب مستوى أعلى من الطبيعي في السلفهو  نشيطون للغاية ويظهرون مدى انتباه قصير

المفرطة في النشاط، حيث يواجه المصابون بهذا االضطراب صعوبة في الجلوس لفترة أو التركيز 

عدم القدرة على قراءة  اهعلى مهمة واحدة. وتشمل خصائص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتب

 اإلشارات االجتماعية، وصعوبة االنتباه إلى األشخاص، والحركة المستمرة، وحاالت االنهيار.

 ، فقد يكون من الصعب التمييزونظًرا ألن هذه السلوكيات تظهر أيًضا في اضطراب طيف التوحد
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مع و  حدث الحالتان معًا لدى نفس الفردبين االثنين، خاصة لدى األطفال األصغر سنًا. ويمكن أن ت

  رئيسية بينهما الفاتذلك، هناك اخت

  ما هو الفرق بين التوحد وفرط الحركة

ة طراب فرط الحركعلى الفرق بين التوحد وفرط الحركة، يجب أن نعلم أن اضقبل أن نتعرف 

عادة ما يصيب االطفال، أما اضطراب التوحد هو حالة معقدة تؤثر  هو اضطراب عصبي شائع

   أن:على السلوك والتطور والتواصل، ولعل الفرق بينهما 

  التوحد.بسهولة، على عكس مرض طيف  مريض اضطراب فرط الحركة يمكنه التشتت .١

  مريض اضطراب طيف التوحد ثابت ويضع تركيزه على عنصر واحد. .٢

مريض التوحد يعاني من التفاعل االجتماعي، على عكس الطفل الذي يعاني من فرط الحركة  .٣

  ونقص االنتباه وتشتته الدائم والتواصل مع اآلخرين.

ع اآلخرين، بينما مصاب التوحد لديه وعى اجتماعي أقل مريض فرط الحركة يكافح للتفاعل م .٤

  بمن حوله.

عادة ما يميل الطفل المصاب بالتوحد إلى االمر والتكرار، لكن طفل فرط الحركة ال يحب  .٥

  التكرار ويشعر بالملل.

  ما هي أوجه الشبه بين التوحد وفرط الحركة

إلى ينتهي بنا المطاف بعضها، ومع تتداخل بعض أعراض التوحد واضطراب فرط الحركة 

نتباه، اال نهم يعانون من فرط الحركة ونقصأبالتشخيص الخاطئ لألطفال المصابين بالتوحد 

و مصاب ن أ التشابه هو يتشابهون في أنهم يواجهون صعوبة في االنتباه إلى أشياء معينة. نجدهمف

ال الذين يعانون من االضطرابين .إذا أن األطفن معاناة في سلوكهم مع اآلخراالضطرابين يواجهو

  لديهم أعراض تبدو متشابهة، ولكن مختلفة بشكل كبير في بعض الجوانب.

  كيف يتم تشخيص التوحد وفرط الحركة

إذا كان لديك شك أن طفلك مصاب باضطراب التوحد وفرط الحركة، تحدث إلى طبيبك حول 

عالمة معينة يمكنها تحديد أن الطفل يعاني من كال  نقطة االختبار الذي يجريه، حيث ال يوجد

ن حدى للتمييز الدقيق بين هذياالضطرابين معاً، ولذا نوضح أبرز طرق تشخيص كالً منهما على 

  االضطرابين:

  تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه •
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التململ، وعدم اك واالرتب والنسيان،يبحث الطبيب عن نمط السلوك الذي يفعله الطفل، مثل التشتت 

  المتابعة.

  كما يطلب التعليق من اآلباء والمعلمين والمقربين للطفل.

  تشخيص اضطراب طيف التوحد •

ات والسلوكي بيان من أحد الوالدين حول الطفلعادة ما يتم تشخيص مرض التوحد من خالل است

  لطيف.واألنشطة التي تشخص مختلف اضطرابات اهذا بخالف المقابالت  ،الصغرمنذ 

  مريض التوحد أن يعرفها الناس عنهأشياء يتمنى  -١٠

هل لك أفكارك ومشاعرك … أنت  ،كشخصتوحدي هو جزء بسيط من شخصيتي وال يحددني -١

 ؟ اتهل تلبس نظار بدين؟هل أنت  فقط؟تنفرد بصفة واحدة  أنكأم  المختلفة؟ومواهبك وقدراتك 

كل هذه الصفات قد أالحظها  الحركة؟ علىأو تعاني من فقدان السيطرة  النظر؟تعاني من قصر 

  فيك.فيك عندما أقابلك ألول مرة لكنها بالتأكيد ليست الصفات الوحيدة 

  الخمسة) (الحواسلدي اضطراب في جهاز اإلدراك الحسي -٢ 

ذلك يعني أن المناظر واألصوات والروائح والنكهات وملمس األشياء المختلفة التي نختبرها كل 

قد تسبب لي آالما شديدة فالبيئة المحيطة بي والتي يجب أن  يوم ويتعود عليها الشخص العادي

أعيش فيها معظم األحيان تبدو مؤذية لي قد أبدو منطويا أو غير اجتماعي ولكنني في الحقيقة 

  .يأحاول فقط الدفاع عن نفسي وعن حواس

  ) ..الفعل ىقادر عل (غير) وبين ال استطيع  ..أفعل ن الأ (اختارأن تفرقوا بين لن  ارجوا-٣

أن أفهمك !! عندما تناديني  أستطيعنني ال أاألمر …  أريد أن أطيع األوامر ليس األمر إنني ال

فبدال من فعل (كلمات غير مفهومة) ** @ ٢٦من آخر الغرفة فأن كل ما اسمعه هو @$%%ً 

لي الطاولة .. حان ضع كتابك ع مثل:ذلك .. اقترب مني وتكلم معي بعبارات وكلمات واضحة 

ل يسهل علي أن افع بذلك ذلك،هكذا تقول لي ما تريدني أن افعل وما سيحدث بعد  ..وقت الغداء 

   ما تريده مني

من أن  فهمها. بدالحة بالنسبة لي ويصعب علي األمثال والتشبيهات والنكات غير واض تكون قد 

  “قم بفعل ذلك بسرعة ” قل لي  ”  ..ساخناضرب الحديد وهو ” تقول لي 
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يصعب علي إخبارك بما أريد ألني ال اعرف  أن تصبر علي قلة معرفتي بالكلمات: أرجو-٤

الكلمات التي تعبر عما أحس به .. قد أكون جائعا ..خائفا .. أو مشوشا لكني غير قادر علي أن 

مزاجي .. أو أي  تصرفاتي، حركاتي،انتبه ألي تغيير في  كلمات. إلىأترجم هذه األحاسيس 

اردد عبارات وكلمات كأنني بروفسور  قد تسمعني ، خطأ ءشيعالمات أخرى فهذا يعني أن هناك 

هذه مجرد عبارات حفظتها من العالم من حولي ألعوض عن عدم معرفتي  سينمائي،أو نجم 

  لي.إوألحاول الرد عليك عندما تتحدث  الستخدام اللغة

  

افعل  فأرجوك أن تريني كيف اللغة:استيعاب  يهعلذهني االستيعاب بصريا ويصعب  ستطيعي-٥

كثير من ال كثيرة،وأرجوك أن تتوقع أن تريني وتعلمني مرات  بفعله،الشيء بدال من أن تأمرني 

   التعلم. علىالتكرار المستمر يساعدني 

  

نا عمله: فا أستطيعما ال  علىبدال من أن تركز ما أستطيع عمله  ركز علىوت شجعأن ت أرجو-٦

  .كامال او طبيعيا ستمحيط يجعلني دائما أحس أنني ل وأتعلم في أكبرأن  أستطيعال 

  

قد يبدو أنني ال أريد اللعب مع األطفال ولكنني في الحقيقة ال اعرف أن أتأقلم اجتماعيا:  ساعدني-٧

عي اللعب م علىاستطعت أن تشجع األطفال اآلخرين  إن اآلخرين،كيف العب أو ابدأ الحديث مع 

  اللعب.سأكون في غاية السعادة بانضمامي إليهم ومشاركتي إياهم في … وضمي للفريق 

  

  مشاعري: علىفقداني السيطرة  إلىأن تعرف ما الذي يؤدي بي  حاول-٨

التصرفات التي أقوم بها ويمكن تسميتها بانهيارات أو نوبات غضب أو أيا كان ما تسميها به .. 

إذا عرفت لماذا تحدث هذه النوبات سيكون من  عليك،أكثر مما هو  يّ عل باصع يكون تأثير وقعها

  بها.تجنالممكن 

  ..، لماذا ال يفعل …لو كان يستطيع أن  أرجو أن تمحو من ذهنك أفكارا مثل-٩

وال بأخطائك ط أحدأنت لم تستطع أن تحقق كل ما توقعه والداك منك ولن يعجبك أنت أن يذكرك 

  …لم اختر أن أصاب بالتوحد  الوقت. فأنا
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  نصائح للعائلة والمجتمع لرعاية مريض التوحد -١١

  نصائح التواصل والتفاعل مع الطفل

ال يوجد قواعد معينة وصارمة تحدد كيفية التواصل مع الطفل المصاب بالتوحد، لكن يوجد بعض 

  ومنها: النصائح التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أفضل تواصل ممكن،

تستغرق معالجة المعلومات عند الطفل المصاب بالتوحد وقتاً أطول من غيره، التحلي بالصبر:  

  وذلك يستدعي التكلم معه بوتيرة بطيئة، والتحلي بالصبر عند النقاش أو إعطائه أمر ما.

يواجه األطفال المصابون بالتوحد مشاكل في إظهار مشاعرهم، لذلك قد ينتج عنهم المرونة:  

  بعض ردود األفعال التي يجب أن تواجه بالثبات والمرونة وعدم أخذها على المحمل الشخصي. 

يستجيب الطفل المصاب بالتوحد بشكل أفضل عند تعزيزه بشكل إيجابي في الكثير من  اإليجابية:

  ات الجيدة التي تنتج عنه. ين طريق مكافأة السلوكاألحيان، وذلك ع

يمكن استخدام بعض األنشطة البدنية كوسيلة للتواصل مع الطفل التفاعل بواسطة األنشطة البدنية: 

المصاب بالتوحد، مثل اللعب بالخارج أو الجري ومشاركته بعض األوقات التي تُساعده على 

  الشعور بالسعادة واالسترخاء. 
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يحتاج الطفل المصاب بالتوحد إلى العناق والحب مثل بقية األطفال  بإظهار الحب والحنان:القيام 

اآلخرين، لذلك وإن لم يستطع الطفل التعبير عن مشاعره فهو ما زال بحاجة للرعاية والحب 

واالهتمام، ولكن يجدر اإلشارة إلى أن البعض منهم ال يحبون أن يلمسهم أحد فحينها يجب احترام 

  .تهم ومساحاتهم الشخصية وذلك بعدم فرض العاطفة الجسدية كالعناق عليهمرغبا

  نصائح ألهل الطفل المصاب

وجود طفل مصاب بالتوحد في العائلة يُشكل تحدي لجميع أفرادها، ولتقليل المخاوف وزيادة  إن

   نها:ما يأتي بعضاً م لنصائح وفياباتباع بعض  ينصحالصعبة لى تجاوز الفترات القدرة ع

يجب على األهل الذين لديهم طفل مصاب بالتوحد أن يقوموا بقراءة الكثير عن التثقيف المعرفي: 

اضطراب التوحد وطرق التعامل معه، من مصادر علمية موثوقة، باإلضافة لزيارة المراكز 

بالتوحد لكسب المزيد من المعلومات من أهل  ىكومية أو غير الربحية والتي تُعنوالمنظمات الح

ختصاص، وبما أنه يوجد العديد من المفاهيم المغلوطة والخرافات حول اضطراب طيف التوحد، اال

يجب االضطالع المستمر والدائم حول آخر األبحاث العلمية التي يتم إجرائها، فإن معرفة الحقيقة 

والتفاصيل المختلفة التي تُحيط باضطراب التوحد تُساعد على التعامل مع الحالة وفهم الطفل 

  المصاب بشكل أفضل. 

قد يكون لمشاركة األهل مع آخرين لديهم حاالت مشابهة أثر نفسي  االنضمام لمجموعات الدعم:

ومعرفي كبير، لذلك ينصح بالبحث عن مجموعات وعائالت لديهم أطفال مصابين بالتوحد لتبادل 

شابهة، الخبرات وتخفيف الضغوطات النفسية عند مشاركة المشاعر والتجارب مع حاالت م

والبحث عن فريق من الخبراء الموثوق بهم من المعالجين واالخصائيين االجتماعيين واألطباء 

ومعرفة أهم مراكز المساعدة الموجودة بالقرب من منطقة السكن، وأهم برامج الدعم الذي تقدمه 

  الحكومة للمصابين بمثل هذه الحاالت من االضطرابات.

زيارة مزودي الخدمة تُحدَّد بعض التقييمات والتقارير التي مع االحتفاظ بسجالت الزيارات:  

ينصح بحفظها في ملف لمراقبة التطور والتقدم في الحالة، فهذا يُساعد على أن تبقى األمور تحت 

  السيطرة والتنظيم.

  

  نصائح الخروج من المنزل 

بعض  اتباعلتقليل التوتر الذي قد يحصل عند الخروج مع الطفل المصاب بالتوحد، ينصح ب

  التعليمات التي قد تساعد األهل على الخروج من المنزل والعودة بهدوء، وفيما يأتي بعضاً منها: 



  
٤٧ 

 

 وتحضير حقيبة خاصة للطفل تحتوي على بعض األدوات التي يفضلها. استخدام  ،التجهيز المسبق

 بعض الصور والشروحات التي توضح للطفل ما يمكن أن يتوقعه خارج المنزل. 

 جدول لألنشطة التي يستمتع بها الطفل خارج المنزل.  إنشاء 

  .المحافظة على الهدوء وضبط ردات الفعل في حال حدوث أمر غير متوقع  

  نصائح لتأمين بيئة مناسبة للطفل

  يجب تأمين بيئة منزلية مناسبة للطفل المصاب بالتوحد، ولتحقيق ذلك يمكن اتباع النصائح اآلتية:  

حيث يمكن للطفل أن يسترخي ويشعر باألمان بها، وأن تكون  المنزل: تجهيز مساحة خاصة في

معدة بطريقة آمنة على الطفل وخاصةً إن كان يعاني من نوبات الغضب أو يمارس بعض 

السلوكيات الخطرة والضارة، ويمكن تحديد هذه المساحة عن طريق وضع عالمات بالشريط 

  الملون تشير إلى المنطقة اآلمنة الخاصة به.

فإن طريقة التفاعل مع تصرفات الطفل المصاب بالتوحد أمر في غاية األهمية، ضبط ردات الفعل: 

ويجب تعلم كيفية الثبات والتعامل بأسلوب صحيح مع السلوكيات الصعبة التي يمارسها، وألجل 

  ذلك ينصح بالتعرف على ما يفعله المعالجون المختصون واتباع هذه األساليب في المنزل.

يمكن للتعزيز اإليجابي أن يكون له تأثير هائل على األطفال المصابين  السلوك الجيد:تعزيز 

بالتوحد، لذلك ينصح بمدحهم باستمرار عندما يتصرفون بطريقة جيدة أو عندما يتعلمون مهارة 

  جديدة. 

  نصائح لمربية أو معلمة الطفل في المدرسة 

على  هالمصاب بالتوحد أو معلمته لتساعدهناك خمس نصائح أساسية يمكن تقديمها لمربية الطفل 

  :فة الصفية، وهيالتعلم في الغر

 حيث يمكن طلب المساعدة من األم لتقدم المساعدة حول كيفية التعامل مع الطفلالتواصل مع األم: 

  ومعرفة اهتماماته.  ومساعدته

لكل طفل نقاط قوة تميزه عن اآلخرين، والمعلمة الذكية تحاول التعرف فاكتشاف نقاط قوة الطفل: 

تشاف اكعليه، واالستفادة منها في تعليمه، وذلك من خالل مراقبة الطفل وإيالئه بعض االهتمام. 

  ة.فبعض األطفال يفهون أكثر باستخدام وسائل تعليمية بصرية أو حسيالطريقة الُمثلى لتعلّم الطفل: 
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حيث يمكن للمعلمة أن تطلب المساعدة من معلمة أخرى من معلمة أخرى:  طلب المساعدة

لمساعدتها على إدارة الصف وباقي التالميذ، في حين تتمكن هي من قضاء بعض الوقت الخاص 

  مع الطفل المصاب بالتوحد لتعليمه والتواصل معه بطريقة أفضل. 

ً فيها، كما الحرص على شعور الطفل باألمان:  وإدارة الغرفة الصفية بحيث تضمن جواً هادئا

  يمكنها أن تخصص بقعة صغيرة يمكنه الجلوس فيها إذا عمت الفوضى واإلزعاج الغرفة الصفية. 
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  الخاتمة

مما سبق نستنتج أن التوحد يشكل مشكلة عالمية كبرى سواء على الصعيد 

األهل التحلي بالصبر االجتماعي والمهني واالقتصادي ويجب على 

وااللمام بمختلف المعلومات عن هذا المرض وتبعاته وكيفية التصرف معه 

وطريقة التعامل مع الطفل التوحدي منذ الصغر وتهيئة البيئة المناسبة له ، 

كما يجب على الدولة والمجتمع تقديم المساعدة والرعاية المتكاملة للطفل 

ا المرض ونشر الوعي في المدارس وذويه وتثقيف أفراد المجتمع حول هذ

عامل معه ة التوكافة المؤسسات االجتماعية لتقبل طفل التوحد ومعرفة كيفي

يث ح لذلك تم تخصيص اليوم الثاني من أبريل كل عام كيوم عالمي للتوحد

يتم فيه إقامة مؤتمرات عالمية من أجل التعريف بهذا المرض وتوعية 

  المجتمع حوله.
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