مرض التوحد عند األطفال Autism
مقدمة:
التوحد عند الطفل ھو اضطراب يصيب طريقة الطفل في التصرف و التفكير و االتصال و
التفاعل مع اآلخرين و األطفال التوحديين يتأثرون بطرق مختلفة بعضھم عن بعض فالبعض
لديه أعراض خفيفة فقط ويستطيع العيش بشكل مستقل في حين يكون المرض أشد عند
آخرين و يحتاج الطفل في حالة التوحد الشديد للدعم المستمر طيلة الحياة من أجل العيش
والعمل .ازداد االھتمام بتوحد الطفل مع تطور الوضع الصحي عالميا ً وتجري في اآلونة
األخيرة لمعرفة أسبابه والتوصل إلى تشخيص الحالة وصوال لألسباب والعالج ،لما له من
تأثير كبير على نمو وتطور الطفل ومستقبله إليجاد طرق عالج ناجحة للتوحد تعتمد على
التدخل المبكر في المعالجة لرفع كفاءة الطفل لتمكنه من مواجھة الحياة وتدبر نفسه بالقدر
الممكن.

أعراض التوحد عند الطفل:
مرض التوحد :ھو اضطراب عصبي تطوري ينتج عن خلل في وظائف الدماغ يظھر كإعاقة
تطورية أو إنمائية عند الطفل خالل السنوات الثالث األولى من العمر.
وھناك العديد من التعاريف تعتمد على تأريخ االكتشاف أو المنظمات المھتمة بالموضوع
ففي بداية الستينيات من ھذا القرن عرف العالم " كريك " مرض التوحد كإشارة للفصام
والتوحد عند الطفل كإعاقة في العالقات االنفعالية مع اآلخرين في عدم القدرة على تكوين
الشخصية عند الطفل.
وقد عرف " جلبر" المرض عام  ١٩٩٢بأنه احد أمراض االضطرابات اإلنمائية الشاملة معبرا
عنه بأنه أزمة سلوكية تنتج عن أسباب عدة تتسم بالقصور في اكتساب مھارات التواصل و
العالقات االجتماعية  ،في السلوك النمطي  ،كذلك ضعف في مھارات اللعب.
أما الجمعية األمريكية للتوحد :ترى أن التوحد عند الطفل إعاقة تطورية تالحظ على العجز في
التواصل اللفظي والغير لفظي ،وعجز في التفاعل االجتماعي وتظھر خالل السنوات الثالث
األولى من عمر الطفل.

أما تعريف منظمة الصحة العالمية :انه اضطراب نمائي يظھر في السنوات الثالثة األولى من
عمر الطفل ويؤدي إلى عجز في التحصيل اللغوي واللعب والتواصل االجتماعي.

ما ھي أسباب مرض التوحد؟
حتى اآلن ال يعرف سبب واضح للمرض و تركز األبحاث حول احتمال مسؤولية الخلل
الكيماوي في الجسم على مستوى الدماغ أو المورثات أو الجھاز المناعي فكلھا قد تتدخل في
آلية حدوث المرض.
الحساسية الغذائية.
زيادة تركيز الفطور في جھاز الھضم.
التعرض للسموم البيئية و بعض اللقاحات خاصة لقاح الحصبة و النكاف و الحصبة األلمانية.
أما بعض الدراسات تعزى السبب إلى عدم التكون الطبيعي للدماغ أو أمراض الدماغ الوراثية
أو الجينية ولكن في أغلب األطفال ال يوجد سبب معروف واالعتقاد العلمي الحالي ھو وجود
سبب جيني ينتج عنه تغيرات وظيفية في الموصالت الكيميائية في الجھاز العصبي المركزي
في مرحلة النمو المبكر.

تشخيص مرض التوحد:
ال يمكن تحري و تشخيص التوحد عند الوالدة أو خالل الحمل و لكن يجب أن تعلم أن األبحاث
أثبتت أنه إذا كان لديك طفل مصاب بالتوحد فھناك احتمال بنسبة  % ١٠الن يكون لديك طفل
آخر مصاب بالتوحد أو بمرض مشابه  ،و بشكل عام فان تشخيص التوحد ليس سھالً ولذلك
من المھم عند االشتباه به أن يقوم الوالدين بطلب رأي االختصاصي و الخبير في ھذا المجال ،
فيجب عليك كأب أو أم أال تتأخر في طلب رأي الطبيب إذا كان لديك طفل عمره سنة و ال يقوم
بأي إيماءات و ال يجب االنتظار حتى يصبح عمره سنة و نصف مثالً! و ال يوجد فحص واحد

مشخص للتوحد و قد يقوم الطبيب بعدة فحوص الستبعاد أمراض أخرى قبل أن يضع تشخيص
مرض التوحد و قد يحتاج األمر الستشارة طبيب األمراض النفسية أو العصبية عند األطفال.

عالج التوحد وأساليب المعاملة:
كيفية التصرف مع الطفل ألتوحدي؟
يواجه الطفل ألتوحدي صعوبة في إيصال أفكاره ورغباته إلى من يحيط به  ،يحاول التواصل
مع محيطه لكنه غالبا يفشل ألنه ال يجيد استعمال اللغة التي يملكھا بشكل مناسب وبنفس
الوقت غالبا يفشل في استعمال بدائل اللغة مثل حركات الجسم واأليدي وتعابير الوجه  ،ھذا
يؤدي إلى إحباطه ويزيد من ميول العزلة لديه ،ويؤدي أيضا إلى تفاقم السلوك الغير مقبول
وكذلك نوبات الغضب فقد يلجأ إلى إيذاء اآلخرين أو إيذاء نفسه فتجده يشد شعره أو يضرب
رأسه بالحائط أو يعض نفسه.

أساليب التعامل:
 المعرفة الجيدة بطبيعة المرض توضح لألھل والمجتمع المحيط بالطفل سبب تصرفات الطفلويسھل التعامل معه بأسلوب علمي مدروس يخفف أعراض المرض وشدتھا وتخلق بيئة
مناسبة محيطة بالطفل ألتوحدي الكتساب المھارات اللغوية وكيفية التواصل وتجنب السلوك
الغير مرغوب قدر اإلمكان.
 -يتم تحديد بعض البرامج المناسبة لتدريب الطفل على اكتساب المھارات والتعلم.

العالج باألغذية:
صرحت امرأة كندية وھي والدة احد األوالد المصابين بالتوحد بأنھا بالرغم من استعانتھا
بممرضة متخصصة برعاية األطفال ومراعاة أحوالھم النفسية لرعاية طفلھا إال إنھا كانت
تشعر دائما ً بأن ھناك حلقة مفقودة في مجال التغذية لم تأخذھا بعين االعتبار وقد حصلت يوما ً
على مقررات حلقة دراسية عن )التوحد والتغذية( تتحدث الحلقة عن استخدام نظام غذائي

معين اثبت علميا ً انه يؤثر في التخفيف من مظاھر التوحد المعروفة وقد وجدت بعد تطبيق
النصائح التغذوية أن ابنھا قد تغير بعد بضعة أسابيع وتوقف عن الكثير من الممارسات التي
ومنزو وسلبي في حين
ٍ
تعود عليھا مثل نوبات الغضب والصراخ التي تنتابه ،وكونه ھاديٍ
اصب حاالن أكثر فعالية ،كان متعوداً على أن يتكور تحت الطاولة أثناء تناول الطعام أالن
توقف عن ذلك ،حاليا ً بدأ يتدرب على استخدام دورة المياه ،أما انفه الذي كان دائم السيالن
فقد توقف ،يوميا ً مفرداته تزداد ،وھي سعيدة ألنھا بدأت تراه يلعب مع زمالئه في الصف بعد
أن كان وحيداً في ھذا العالم.

ما ھي األغذية المساعدة وكيف تعمل؟
إن الوصفات أو األغذية عموما ً الخالية من )الكلويتين( وھو البروتين األساسي في الحنطة
وبعض الحبوب واألغذية الخالية من )الكازين( وھو بروتين الحليب والذي يصعب أن يخلو
منه الغذاء ،ھذه الوصفات استخدمت لألطفال المصابين بالتوحد وسميت بالحمية الغذائية
خالية من الكلويتين أو من الكازين (The Casein – Free diet) or (Gluten – Free
).diet
إن معظم األطفال المصابين بالتوحد يعانون من مشاكل في جھازھم الھضمي مما يجعل
صعوبة في ھضمھم للحبوب وقد أشارت معظم الدراسات إن تناول الكلويتين )بروتين الحنطة(
يؤدي إلى ارتفاع البروتين في النواتج العرضية يسمى )كلوتومورفين( ھذا الناتج العرضي
ربما يؤثر في السلوك عند األطفال المصابين بالتوحد.
وقد وجد أن الـ)كلوتومورفين( يقلل من رغبتھم باالختالط االجتماعي ويزيد من االضطراب،
وفيما إذا تم إزالة الكلويتين من الغذاء فأن ھذا الناتج العرضي سوف ينخفض مستواه
وبالتالي سوف يتحسن مصابي التوحد.
إن األسرة التي لديھا طفل مصاب بالتوحد ستعاني كثيراً من الحصول على منتجات خالية من
الكلويتين والكازين فأنواع الخبز والكيك والمثلجات وجميع ما يحبه األطفال في ھذين المادتين

ولذا فأن الشركات قد تفننت في صناعة المنتجات الخالية منھا والخاصة للمصابين بھذا
المرض ولكنھا تبقى أغذية خاصة وباھظة الثمن.

دور الدولة:
ال أظن أن في العراق مؤسسة حكومية ترعى األطفال المصابين بالتوحد وال ادري إذا كانت
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ترعى في دور الرعاية المصابين بھذا المرض إال أن ھناك
منظمات مجتمع مدني لھا اھتمامات واضحة في ھذا المجال فقد تم افتتاح األكاديمية العراقية
للتوحد والتربية الخاصة في األول من شھر حزيران الجاري في مدينة اليرموك في بغداد
ولالطالع على المعلومات اآلتية:

األكاديمية العراقية للتوحد والتربية الخاصة
تشخيص – تأھيل – تدريب – تعليم
األطفال المصابين باالضطرابات اآلتية
التوحد  -AUTISMبطئ التعلم – صعوبات التخاطب والنطق – ضعف السمع -االضطرابات
النفسية واالنفعالية
وبأشراف أطباء وسايكولوجين وباحثين في علم النفس
تتمتع األكاديمية بوجود كادر تدريبي له خبرة طويلة بمجال اإلعاقة الذھنية لمدة ال تقل عن
العشر سنوات
في األكاديمية عدة أقسام منھا
ملحق غرف الطالب للتعليم والتدريب اليومي – غرفة عالج النطق – غرفة العالج الطبيعي
والوظيفي -غرفة الورش التدريبية
غرفة التشخيص
كما ستقوم األكاديمية باستقبال عوائل األطفال المصابين بتلك االضطرابات من المحافظات
أسبوعيا لتدريبھم
حول كيفية تأھيل أبنائھم
العراق  ،بغداد  ،اليرموك
محلة  ٦١٢زقاق  ٤دار ٣٧
Nebrasrami@yahoo.com
0096471475042 – 009647707724706

نبراس سعدون رضا

أما جمعية أصدقاء المعوقين في مدينة المشرف ببيروت  /لبنان
فأنھا تھتم بذوي االحتياجات الخاصة وخاصة ذوي القصور في القدرة اإلنمائية ومنھم
المصابين بالتوحد إذ تجري لھم اختبارات ومقاييس خاصة تعمل على التشخيص والتقييم
للحاالت المستفيدة من الجمعية وتقدم المشورة لألسرة ولديھا صفوف خاصة للتعامل مع

األطفال المتوحدين يمكنك التعرف على الجمعية من خالل زيارتك لموقعھا االلكتروني والذي
ھو:
http://www.friendsfordisabled.org.lb
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات يمكنك االتصال بالجمعية عن طريق البريد االلكتروني والذي
ھو:
info@ friendsfordisabled.org.lb

