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ألن أعراضــه ختتلــف يف شــدهتا مــن شــخص إىل آخــر ،حيــث متتــد أعراضــه مــن غيــاب اتم للغــة
ونقــص شــديد يف القــدرات املعرفيــة إىل درجــة عاليــة مــن الــذكاء وقــدرات عقليــة متميــزة ،وتتفــاوت
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مفهوم الذاتوية :
هــى إضط ـراب منائــي عــام يصيــب الطفــل قبــل بلوغــه العــام الثالــث مــن العمر،ويتضمــن
قصــوراً يف قــدرة الشــخص علــى التواصــل اللفظــي وغــر اللفظــي مــع األشــخاص أو األشــياء أو
املوضوعــات ،والعجــز عــن تكويــن عالقــات مــع احمليطــن بــه وتكـرار ســلوكيات منطيــة  ،ومشــاكل
حســيه مثــل احلساســيه للضــوء والصــوت.
وقــد إرتفعــت نســبة احلــات املشــخصة يف العش ـرين عام ـاً املاضيــة  ،ولكــن ليــس ابلضــرورة
بســبب إرتفــاع عــدد املصابــن وإمنــا نتيجــة التوســع الطــي يف مــن يشــملهم هــذا التشــخيص وأيضـاً
ألن أع ـراض املــرض أصبحــت معروفــه إضافــة لتوفــر الوســائل الــي تعــن علــى القيــام بتشــخيص
بشــكل أكثــر دقــة.
والتوحد ليس مرضاً عقلياً وال تلعب العوامل النفسية أي دور يف اإلصابة به  ،وال يرتبط
بنوع الرتبية السائدة يف األسرة  ،وال يرجع إىل عدم العناية من جانب اآلابء ،فقد يولد الطفل
به أو تتوافر لديه العوامل اليت تساعد على إصابته به بعد الوالدة .
كل احلــاالت املختلفــة و الــي لديهــا نفــس االع ـراض توضــع حتــت مظلــه مــا يســمى
ابضطـراابت طيــف التوحــد ) ، (autism spectrum disordersومســي ابلطيــف التوحــدي
ألن أعراضــه ختتلــف يف شــدهتا مــن شــخص إىل آخــر ،حيــث متتــد أعراضــه مــن غيــاب اتم للغــة
ونقــص شــديد يف القــدرات املعرفيــة إىل درجــة عاليــة مــن الــذكاء وقــدرات عقليــة متميــزة ،وتتفــاوت
شــدة األعـراض وأتخــر اللغــة و اإلدراك العقلــي و التفاعــل اإلجتماعــي فيمــا بينــه.
وتعتــر الذاتويــة أحــد أن ـواع اإلعاقــة النمائيــة الشــاملة Pervasive Developmental
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، Disordersويستخدم مصطلح اضطراب الطيف التوحدي كمرادف ملصطلح اإلضطراابت
النمائيــة الشــاملة والــى تتمثـ�ل فيمـ�ا يلـ�ي :
١ -١اإلضطراب الذاتوى ( (Autistic disorder ):وهو األكثر شهرة)
٢ -٢ويتســم بوجــود خلــل يف التفاعــات اإلجتماعيــة  ,واللغــة والقــدرة علــى التخيــل
وذلــك قبــل أن يصــل الطفــل إىل ســن الثالثــة ســنوات إىل جانــب الســلوكيات
النمطيــة .
٣ -٣إضطراب اسربجر)) Aspereger syndrome
٤ -٤و يتســم بوجــود خلــل يف التفاعــات اإلجتماعيــة ووجــود إهتمامــات حمــددة جــداً
مــع عــدم وجــود أتخــر عــام يف اللغــة ,وتـراوح نســبة ذكاء الفــرد بــن املتوســط إىل
فــوق املتوســط.
٥ -٥إضطراب ريت(Rett’s disorder) :
٦ -٦وهــو مــرض يرتبــط ابجلــن إكــس ومثلــه أيض ـاً مــرض فراجيــل إكــس ،وأم ـراض
جينيــة أخــرى.
٧ -٧إضطراب الطفولة التفككي التحللي ): (CDD
)(Childhood Disintegrative Disorders

٨ -٨يتطــور الطفــل يف هــذا اإلضط ـراب تطــوراً طبيعي ـاً مــن مجيــع اجلوانــب مــن عمــر
ســنتني إىل عشــر ســنوات مث يتبــع ذلــك فقــداانً ملحوظ ـاً للمهــارات الــي تعلمهــا .
٩ -٩اإلضط ـراب النمائــي الشــامل – غــر احملــدد (وهــو األكثــر انتشــاراً)(PDD-
)NOS

(Pervasive Developmental Disorder- Not Otherwise١٠١٠
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Specified):

ويعــرف أيضـاً إبســم التوحــد غــر النمطــي ) ، (Atypicalويتــم تشــخيص هــذا اإلضطـراب
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عنــد بعــض مالمــح التوحــد التقليــدي يف الفــرد وليــس مجيــع معايــر التشــخيص ومبعــى آخــر وإن
كان غــر دقيــق يكــون الفــرد توحــدايً "تقريب ـاً" ,ولكــن ليــس لدرجــة كافيــة لتشــخيص حالتــه
ابلتوحــد ,ومتتــاز األعـراض يف هــذا اإلضطـراب أبهنــا أقــل شــدة مــن التوحــد واإلضطـراابت النمائيــة
األخــرى ,وتظــل لديهــم قــدرة علــى التفاعــل اإلجتماعــي بدرجــة حتــول دون إصابتهــم ابلتوحــد
هــذا ابإلضافــة إىل أهنــم مــن الفئــات ذات األداء العــايل أي لديهــم قــدرات إدراكيــة شــبه طبيعيــة
وفق ـاً خل ـراء ييــل لتنميــة املعاقــن؛ فــإن عــاج األطفــال املصابــن ابإلضط ـراابت النمائيــة غــر
الشــاملة قــد يكــون صعب ـاً ،وأحيــاانً قــد ال ينالــون املســاعدة الالزمــة ابلســرعة نفســها الــي يناهلــا
األف ـراد الذيــن ظهــر عليهــم عالمــات التوحــد بشــكل واضــح ،وقــد ال يقــوم األطبــاء بتشــخيص
مــرض إضط ـراابت النمائيــة غــر الشــاملة حــى يســتبعدوا مجيــع أن ـواع م ـراض التوحــد األخــرى،
وإبختصــار فإهنــم قــد يصلــون إىل نتيجتهــم النهائيــة بعــد إنتهائهــم مــن اســتبعاد األنـواع األخــرى.
قــد تكــون األنظمــة العالجيــة املتعــددة اجلوانــب هــو األكثــر نفعاً (أتثرياً ) وهذه األســاليب
تشــمل أتهيــل املريــض مــن خــال برامــج تعليميــة خاصــة وشــاملة وهــي مــن أجنــح الربامــج إذا
توفــرت للمريــض بشــكل مالئــم فهــي تســاعده علــى التخلــص مــن الكثــر مــن املشــاكل.:
العالج الشامل :وهو دمج األساليب العالجية عديدة مع بعضها بعضاً لتحقيق أهداف
حمددة .وجيب أن تكون مدة اجللسة العالجية من مخس عشرة إىل أربعني ساعة يف األسبوع
وملدة عامني حىت يتم تعديل السلوكيات املختلفة والوقاية من األخرى.
التحليل السلوكي التطبيقي:وهو أسلوب يركز على التقليل من السلوكيات غري الطبيعية
وتعليم مهارات جديد وطرق دعم السلوكيات اإلجيابية .
األدوية اليت تساعد على تعديل بعض السلوكيات أو حتسن القدرات :وهى تساعد يف
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عالج بعض املشكالت املصاحبة للتوحد ولكن هذه األدوية ال تعاجل التوحد.
العالج التخاطيب  :وهذا يركز على حتسني القدرة على التواصل و إستخدام اللغة وتعديل
السلوكيات ,واليت عدم النضج فيها تعيق القدرة على التواصل الطبيعي.
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برامج احلمية الغذائية الوقائية ...العالج ابملوسيقي..العالج املهين..العالج
الطبيعي..التدريب احلسي التكاملي..العالج البصري.
وجــد هنــاك مــا يصــح أن نطلــق عليــه فوضــى تشــخيصية أو تصنيفيــة وأخطــاء كبــرة يف
إســتخدام املصطلحــات والتصنيــف الســابق والــي تنعكــس ســلباً علــى األســرة والطفــل وعلــى
تقــدمي الرعايــة والتدريــب املناســب للطفــل ,فكثـراً مــا يســتخدم يف امليــدان مصطلــح طيــف التوحــد
للداللــة علــى احلــاالت اخلفيفــة مــن التوحــد وكثـرا مــا تســتخدم تعابــر ومصطلحــات ليــس هلــا ســند
يف التصنيفــات العامليــة املعتمــدة كمصطلــح "طــرف توحــد" مصطلــح "توحــد جزئــي" مصطلــح
"امليــول التوحديــة" وهــذه املصطلحــات تســبب اإلرابك وجيــب االنتبــاه إليهــا واحلــذر منــه.
احصائيــات الذاتويــة  :تقــدر اإلحصــاءات احلديثــة أن شــخص واحــد مــن بــن كل ( )88
شــخص يولــد مصــاب ابلتوحــد  ،وترتفــع نســبة اإلصابــة ابلتوحــد بــن الذكــور مبقــدار أربعــة
أضعــاف عــن اإلانث.
تشــر التقديـرات إىل أن شــخصاً واحــداً مــن بــن كل ( )20شــخص حيتــك إحتــكاكاً مباشـراً
أبحــد األشــخاص التوحديــن مبــا يف ذلــك األســرة واألصدقــاء واملتخصصــن.
التكلفــة االقتصاديــة للذاتويــة:يف بريطانيــا تقــدر تكلفــة الشــخص التوحــدي ط ـوال مــدة
حياتــه  £2,940,538أي ثالثــة ماليــن جنيــه إس ـرليين تقريب ـاً التكلفــة العاليــة كانــت
للتأهيــل احليــايت حيــث بلغــت  %70مــن إمجــايل الكلفــة االقتصاديــة يف مقابــل  % 14للنشــاط
اليومــي و %7للتعليــم ،ويف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة :تقــدر تكلفــة الطفــل التوحــدي املعــاق
ذهني ـاً ط ـوال مــدة حياتــه ( )2.4مليــون دوالر والطفــل التوحــدي غــر املعــاق ( )1.4مليــون
«متوحــد» ،يف حــن أكــدت اجلمعيــة الــي
دوالر ،وىف مصــر حتـ ّدث علمــاء عــن مليــوين مصــري
ّ
تعــى بشــؤوهنم أن عددهــم ال يتجــاوز ( )800ألــف شــخص ،منهــم مــن يلقــى عنايــة فائقــة ألن
ذويــه قــادرون علــى ذلــك ،ومنهــم مــن يعيشــون وميوتــون مــن دون أن يعــرف مــن حوهلــم معاانهتــم،
ألنــه ال ميلــك «رفاهيــة» إكتشــاف املــرض.
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ابلتوحــد يف مدرســة متخصصــة تكلّــف حنــو ( ) 100جنيــه يف الســاعة،
والعنايــة ابلطفــل املريــض ّ
مــا يعــي أن الطفــل يتكلــف حنــو (16ألــف ) جنيه.شــهرايً ..إذا كانــت هــذه قيمــة اإلنفــاق علــى
بنــد التعليــم فقــط ،فهــو يعــي أن العائــات امليســورة فقــط هــي الــي تتمكــن مــن توفــر تعليــم
مناســب إلبنهــا أو إبنتهــا املصابــة ابلتوحــد.
أسباب التوحد
هناك نظ ـرايت متعــددة حتــاول رســم أســباب التوحــد ،وإن ح ـوايل ( )% 90مــن األســباب
احلقيقيــة للتوحــد غــر معروفــة ،فالتوحــد ميثــل لغ ـزاً كب ـراً ابلنســبة للباحثــن املهتمــن ،فهــو لــه
مســات كثيــرة ختتلــف شــدهتا مــن طفــل /شــخص آلخــر ويصعــب تشــخيصه ،وأســباب التوحــد
خمتلفــة مثــل مساتــه ،فينظــر الكثــرون للتوحــد علــى أنــه متعــدد األســباب فهنــاك مــن يربطــه ببعــض
التغ ـرات احليويــة العصبيــة الــي تؤثــر علــى املــخ ،وهنــاك مــن يعتقــد أن لــه أســباابً وراثيــة .
..ترجع أسباب الذاتوية اىل:
	•عوامل ملواثت ىف بيئة الطفل مثل التعرض للسموم كاملعادن السامة مثل للزئبق
والرصاص.
	•اإللتهاابت والفريوسات.
	•لوحــظ أن األطفــال الذيــن يعانــون مــن التوحــد يعانــون مــن حساســية مــن مــادة الكازيــن
(وهــى موجــودة يف لــن وحليــب األبقــار و املاعــز) وكذلــك اجللوتــن وهــى مــادة بروتينيــة
موجــودة يف القمــح والشــعري والشــوفان .
	•أخــذ املضــادات احليويــة بكثــرة ..عندمــا أيخــذ الطفــل املضــاد احليــوي يــؤدى ذلــك إىل
القضــاء علــى البكتــراي الضــارة والنافعــة أيضـاً يف نفــس الوقــت وإىل تكاثــر الفطـرايت الــي
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تقــوم بدورهــا يف إفـراز املـواد الكيميائيــة
كما ال يوجد دليل حاسم يثبت دور اي من اآلتى يف الذاتوية:
الضارة أثناء احلمل واألمراض اليت تتعرض هلا األم أثناء احلمل.
 -تناول العقاقري ّ
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 نوع غذاء الطفل يف وقت مبكر من حياته. احلصبة و النكاف و احلصبة األملانية.فهنــاك جــدل آخــر حــول العالقــة بــن لقــاح (إم.إم.آر) واإلصابــة إبعاقــة التوحــد لقــاح
النــكاف واحلصبــة واحلصبــة األملانيــة ،وجــد أن األطفــال املصابــون ابلتوحــد يعانــون إضط ـرابت
يف جهــاز املناعــة مقارنــة ابألطفــال اآلخريــن وهــذه اللقاحــات تزيــد قــي اخللــل وبعــض دراســات
أثبتــت أن هنــاك عالقــة بــن حــدوث التوحــد وهــذه اللقاحات فعنــد حســاب كميــة الزئبــق الــي
تصــل للطفــل عــن طريــق عطائــه اللقاحــات وجــد أهنــا أعلــى بكثــر مــن النســبة املســموح هبــا
حســب لوائــح منظمــة األغذيــة العامليــة واألدويــة األمريكيــة وهــذه النســبة تعتــر ســامة وضــارة
بصحــة الطفــل وقــد تكــون مــن األســباب الــي تــؤدى إىل ظهــور أع ـراض التوحــد.
لكن األعراض اليت تصل إىل حد العجز وعدم املقدرة على التحكم يف السلوك والتصرفات
يكــون ســببها خلــل مــا يف أحــد أج ـزاء املــخ .واألحبــاث احلاليــة تربطــه ابإلختالفــات البيولوجيــة
والعصبيــة للمــخ  ،ابإلضافــة اىل وجــود قابليــة جينيــة وراثيــة لــدى الطفــل.
الذاتوية و الوراثة
لكن ماذا يعين لنا إكتشاف جني أو اجلينات املسؤولة عن التوحد؟ مثل هذا اإلكتشاف
سيساعد على تشخيص التوحد ،وسيساعدان على فهم التوحد أكثر.
مــن املتعــارف عليــه بــن العامــة إن التوحــد اضط ـراابً غامض ـاً غــر معــروف األســباب ومل يتــم
إكتشــاف عــاج لــه حــى اآلن ،وممــا يســاهم ىف ترســيخ هــذا اخلطــأ الشــائع عــن مــرض التوحــد
الفوضــى التشــخيصية املوجــودة بــن املتخصصــن والعاملــن ابجملــال  ،وإكتفائهــم بتشــخيص أى
أعـراض مشــاهبة علــى أهنــا توحــد كالســيكى وتوجيــه األســرة إىل اإلهتمــام بتنميــة مهــارات الطفــل
العـــدد2016 ) 3 ( :

وكفــى ،وجتاهلهــم توضيــح األســباب املختلفــة للتوحــد للبحــث فيهــا ،خاصــة األســباب الوراثيــة
الختــاذ اإلجـراءات الالزمــه وأخــذ احليطــة واحلــذر وجتنــب تكـرار ظهــور اجلــن ىف األجيــال القادمــة
داخــل األســرة ممــا يســاهم ىف تزايــد نســبة األعــداد املصابــة ابلتوحــد وانعكاســاته الســلبية علــى
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األســره واجملتمــع .
لــذا وجــب التنبيــه والتوصيــة بتدريــس مــرض التوحــد بكليــات الطــب واإلهتمــام بتطويــر مراكــز
البحوث الطبية ودعمها مادايً وفنياً لتفادى هذه السلبيات  ،ومن املهم استبعاد وجود متالزمة
وراثيــه لــكل مــن يظهــر عليــه أع ـراض توحديــة ،وميكــن طلــب اإلستشــارة الوراثيــة للمســاعدة يف
التشــخيص وطلــب الفحوصــات الالزمــة وتوفــر املعلومــات اخلاصــة هبــذه األم ـراض وإحتمــال
تكرار اإلصابة  ،وأيضاً مناقشــة اخليارات املتوفرة للحمل يف املســتقبل إذا عرف املســبب الوراثي
للحالــة ،واألحبــاث مســتمرة لفهــم وحتديــد األســس الوراثيــة حلــاالت التوحــد الكالســيكية املنفــردة،
وتوفــر فحوصــات وراثيــة ويتــم إجـراء حبــوث بشــكل مســتمر إلكتشــاف اجلينــات املســببة للتوحــد
واســتحداث حتاليــل خمربيــة هلــا  ،وأيضــا هنــاك حبــوث متواصلــة ملعرفــة األســباب البيئيــة
وميكن فحص الكروموسومات و الكشف عن أمراض وراثيه ترتبط أبعراض التوحد
فمــن املؤكــد وجــود أســباب جينيــة للتوحــد هنــاك مؤش ـرات عديــدة تثبــت أن املــادة الوراثيــة
لإلنســان تلعــب دوراً رئيس ـاً يف ظهــور التوحــد وحــى اآلن يصعــب التعــرف علــى التحــوالت
املرتبطــة ابلتوحــد ،رغــم قدرهتــا علــى َمْنــح فـَْهــم أكــر للمرض،حيــث أن تلــك التحــوالت تتطلــب
فحــص أعــداد كبــرة مــن األف ـراد وهــذا يتطلــب املزيــد مــن الوقــت واجلهــد واملــال.
األســس الوراثيــة للتوحــد شــديدة التعقيــد ،وقــد مت حتديــد املئــات مــن التحــوالت الوراثيــة
املرتبطــة ابملــرض و ِ
لوحــظ أهنــا تشــمل تكـُّـرر الكروموســومات ،أو فقدهــا للنكليوتيــدات ،أو تغـ ُّـر
ـان مــا
ترتيــب اجلينــات هبــا وقــد ظهــر أن بعــض التحــوالت جــاءت عــن طريــق الوراثــة ،إال أهنــا أحيـ ً
تــرز تلقائيًّــا يف البويضــات ،أو احلي ـواانت املنويــة.
عندمــا نســتخدم مصطلــح وراثــة نتصــور أبن هــذه الكلمــة ترتبــط دائم ـاً ابنتقــال اجلينــات
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تعــي أن املــرض ينتقــل حتمي ـاً مــن األم واألب إىل األبنــاء ،لكــن هــذا املصطلــح ال ينحصــر يف
هــذا املفهــوم فقــط ،فهنــاك جينــات متنحيــة وهنــاك جينــات ســائدة وكل منهمــا لــه أتثــر وراثــي
خمتلف،كمــا أن حــاالت اضطـراابت طيــف التوحــد هلــا عالقــة أبمـراض وراثيــة حمــددة وبعــض هــذه
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األمـراض تكــون نتيجــة لعطــب (طفــرة) يف إحــدى جينــات اخلريطــة الوراثيــة الــي تشــمل ()30
ألــف جــن ،و يطلــق علــى هــذه األمـراض الوراثيــة مســمى املتالزمــات .
وإن أوىل الــدالالت علــى أســباب التوحــد الوراثيــة جــاءت مــن الدراســات الــي أجريــت يف
هنايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات علــى التوائــم حيــث الحــظ العلمــاء أن التوائــم املتشــاهبة الــي
تتماثــل يف اجلينــات املتوارثــة مــن األب واألم (نتجــت مــن بويضــة واحــدة ملقحــة) نســبة التوحــد
لديهــم مرتفعــة مقارنــة ابلتوائــم غــر املتشــاهبة..فاألرقام تقــول أن إصابــة أحــد التوائــم املتطابقــة
ابلتوحــد جيعــل إصابــة الت ـوأم اآلخــر بنســبة  ، %60كمــا أن ظهــور اإلصابــة لطفــل يف األســرة
ابلتوحــد يعطــي نســبة ( )4ابملائــه ،يبنمــا لــو كان الطفــل املصــاب األول بنــت فــان إحتمــال تكـرار
اإلصابــة (،)%7فــإذا كان هنــاك طفــان مصابــن يف األســرة فــان إحتمــال تك ـرار اإلصابــة قــد
تزيــد عــن (. )% 25
كمــا نالحــظ أن إصابــة أحــد التوائــم املتطابقــة ابضطـراب التوحــد ال يســتوجب دائمـاً إصابــة
الطفــل اآلخــر وهــذا يــدل علــى إحتمــال وجــود عوامــل بيئيــة خارجيــة تتســب يف ظهــور املــرض ،
وال تظهــر األعـراض بدوهنــا  ،لذلــك فــان أســباب التوحــد يف الغالــب نتيجــة الســتعداد وراثــي مــع
التعــرض اىل أحــد العوامــل البيئيــة  ،و كثــر مــن العوامــل الوراثيــة والبيئيــة جمهولــة يف وقتنــا احلاضــر.
ونظ ـراً التســاع التبايــن يف أعــرض التوحــد ممــا يعكــس اختــاف التفاعــات بــن اجلينــات
املعطوبــة فمثـاً هنــاك العديــد مــن اجلينــات الــي قــد تزيــد مــن درجــة اإلعاقــة يف النطــق واللغــة بينمــا
هنــاك جينــات أخــرى تزيــد مــن حــدة بعــض الســلوكيات اخلاصــة ابلتوحــد .
وابلرغم أن األحباث مل حتدد اجلني الذي يرتبط هبذه اإلعاقة بشكل مباشر إال أن أعراض
الذاتوية تظهر بني هؤالء الذين يعانون من مشــاكل صحية أخرى وأمراض وراثية مثل-:
 ُمتال ِزمة أسربجر وهو مرض وراثى غري حمدد اجلني .العـــدد2016 ) 3 ( :

 اضطراب ريت (وقد خرج حديثا من تصنيفات التوحد) -متالزمة هيلر CDDالتحلل الطفوىل
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(متالزمة هشاشة إكس جني) هو مرض وراثي يتميز ابلكسور املتعددة
Fragile X Syndrome.

مرض وراثي يتميز بوجود تغريات يف الصبغات اجللدية مع الصرع والتاخر الذهىن.
Tuberous Sclerosis

وهو مرض الكيتون يوراي االيضي إذا مل يتم عالجها.
وهو نتيجة تعرض االم لالصابة ابحلصبة االملانية اثناء احلمل.

Phenylketonuria.

Congenital Rubella Syndrome.
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•متالزمة أسربجر
وتســمى كذلــك إضطـراب أســرجر..وبعض األطبــاء يسـ ُّـموهنا بــدالً مــن ذلــك «التـََّو ُّحــد رفيــع
األداء»،ويــرون َّأنــا القطــب اخلفيــف مــن طيــف إضطـراابت التـََّو ُّحــد ،فهــى إحــدى إضطـراابت
طيــف التوحــد ،وقــد مســي هــذا املــرض إبســم طبيــب األطفــال النمســاوي هانــز آســرجر ،الــذي
قــام عــام  1944بعمــل توصيــف األطفــال الذيــن يفتقــرون ملهــارات التواصــل غــر اللفظــي واملــرض
خيتلــف عــن غــره مــن إضطـراابت طيــف التوحــد مــن انحيــة احلفــاظ النســي علــى اســتمرارية تطويــر
اجلوانــب اللغويــة واإلدراكيــة لــدى املريــض.
األسباب:
اكتشــف العلمــاء فروقـ ٍ
ـات وظيفيــة وتشــرحيية يف مناطــق معيَّنــة مــن الدمــاغ عنـ َـد أطفــال
ُمتال ِزمــة أســرجر .يبــدو َّ
اب التـََّو ُّحــد جيــري يف العائــات ،وهــذا يدفــع العلمــاء لالعتقــاد
أن اضطـر َ
َّ
خاصــة مبُتال ِزمــة أســرجر ،ولكـ َّـن
أبن متالزمــة أســرجر هــو إضط ـراب وراثــي.ومل ُتــدَّد ُم َوِّرث ـةٌ َّ
األطبَّــاء يعرفــون أنـَّـه ميكــن أن تكــو َن هنــاك جمموعـةٌ مــن املـ ِّ
معَّرضـاً
ـوراثت الــي قــد جتعــل الطفـ َـل َ
لظهــور متالزمــة أســرجر ...وهي أكثــر شــيوعاً عنـ َـد الذكــور منهــا عنـ َـد اإلانث .
اض ُمتال ِزمة أسربجر من طفل آلخر ،لكنَّها تقع عموماً يف:
ميكن أن
َ
ختتلف أعر ُ
•اإلعاقة االجتماعية:
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يظهــر املصابــون هبــذا املــرض صعــوابت كبــرة يف تفاعلهــم اإلجتماعــي مــع اآلخريــن و صعوبــة
يف قـراءة وفهــم التلميحــات االجتماعيــة ،والتعـُّـرف إىل مشــاعر اآلخريــن ،وميكــن أن تكــو َن لديهــم
احلديث مع بقيَّة األطفال،
الطفل
كات غريبة أو طرق مميَّزة يف حركاهتم ،غالباً ما حياول هذا
َ
حر ٌ
ُ
كل هــذا جيعــل مــن الصعــب عليهــم
ولكـ َّـن ســلوَكه قــد يبــدو غريبـاً يف أعــن األطفــال اآلخريــنُّ ،
ـال اآلخــرون بســبب ضعــف مهاراتــه االجتماعيــة
بنــاء صداقــات ،ومــن املمكــن أن يتجنَّبــه األطفـ ُ
صعــوابت التواصــل ومشــاكل يف التواصــل غــر الكالمــي ،وإطهــار
وضيــق دائــرة إهتماماته،وأيضـاً ُ
الســلوك غــر الالئــق اجتماعيـاً وعاطفيـاً ،والعجــز عــن التعامــل بنجــاح مــع األقـران.
ـاكل اإلندمــاج يف اجملتمــع والتواصــل مــع اآلخريــن حـ َّـى مرحلــة البلــوغ  ،فيكــون
وتسـ ُّ
ـتمر مشـ ُ
طفل ُمتال ِزمة أســرجر نشــيطاً وســعيداً يف طفولته املب ِّكرة مث يظهر لديه القلق واإلكتئاب وتظهر
ُ
اض وإضطـراابت نفســية إضافيــة ِخــال املراهقــة والبلــوغ.
َ
عندهــم أعـر ٌ
كمــا ميكــن أن يُظ ِهــر خــرة ومســتوى عالي ـاً مــن املفــردات ،ولكـ َّـن حديثَــه قــد يبــدو مثـ َـل
جمموعــة عش ـوائية مــن املعلومــات مــن غــر هــدف أو نتيجــةكالم وســلوك لغــوي غــر طبيعــي،
مثــل الــكالم بطريقـ ٍـة شــديدة الرمسيــة أو بصــوت أحــادي النغمــة أو دون إيقــاع أو بنــرة غريبــة كمــا
ميكــن أن جيـ َـد صعوبـةً يف تغيــر شــدَّة الصــوت مبــا يالئــم احمليــط؛ إنـَّـه مثـاً حيتــاج إىل مــن يُذ ّكِــره
أبن يتكلَّــم بصـ ٍ
ـوت منخفــض يف األماكــن العامــة  ،وهــو أيضــا ال يشــعر ابخلجــل.
َ
السلوك النمطي ِّ
املتكرر مع رغبات وأمناط سلوكية مقيدة.
ُّ
ـض األطفــال
ويظهــرون اهتمــام ابلــغ يف بعــض اجملــاالت ،مثــل الرتكيــب اجلزيئــي ،ويصبــح بعـ ُ
املصابــن مبُتال ِزمــة أســبريجر خ ـراءَ ابلديناصــورات ،أو يصنعــون منــاذج مــن الس ـيَّارات ،أو حـ َّـى
أشياء تبدو غريبةً ،مثل املكانس الكهرابئية .ويبدو هؤالء خبربهتم واملستوى العايل من املفردات
العـــدد2016 ) 3 ( :

الــي ميتلكوهنــا وكالمهــم الرمســي شــبيهني أبســاتذة صغــار..
•الوسوسة مبوضوع معيَّ
يكــون الطفـ ُـل املصــاب مبُتال ِزمــة أســرجر مهووسـاً بشــيء واحــد أو موضــوع واحــد غالبـاً؛ وال
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أي شــيء سـواه  ،فيمكــن أن جيمـ َـع الطفـ ُـل املصــاب مبُتال ِزمــة
تكــون لديــه رغبـةٌ يف احلديــث عــن ِّ
َّث دون إنقطــاع عنــه.
ـر مــن املعلومــات عــن الشــيء َّ
املفضــل لديــه ،وأن يتحــد َ
أســرجر الكثـ َ
مشاكل يف املَهارات احلََركية ( اخلََرق وعدم تناسق احلركات )
ظهور أعراض ُمتال ِزمة أســرجر على الطفل يف الســنة الثالثة من عمره.
يالحظ األهل عادةً َ
ـات األوىل
اض علــى بعــض األطفــال يف ِّســن َّ
الرضاعــة ،وقــد تكــون العالمـ ُ
وُيكــن أن تظهـَـر األعـر ُ
التأخــر يف الزحــف أو املشــي ،وغــر ذلــك مــن املشــاكل يف املهــارات احلركيــة.
ملتال ِزمــة أســرجر ُّ
ُ
ِ
ـف التناســق يف حركاتــه؛ وقــد تبــدو مشــيته
ـ
ي
ضع
ـرجر
ـ
س
أ
ـة
ـ
م
ز
تال
مب
ـاب
ـ
ص
امل
ـل
ـ
ف
الط
ـون
ـ
ك
ي
ـا
ـ
م
ا
ـ
ب
غال
ً
ُ
َ
ُ
الدراجــة العاديــة أو يف مســك الكــرة
شــديدةَ التكلُّــف أومتوثِّبــة ،وميكــن أن جيـ َـد صعوبـةً يف ركــوب َّ
أو تسـلُّق األلعــاب يف احلدائــق.
ِ
صحية أخرى  ،مثل االكتئاب ،أو االضطراب
ميكن أن َ
توجد ُمتال ِزمةُ أسربجر مع مشاكل ّ
اهلََوســي االكتئــايب ،أو إضط ـراب فَــرط احلركــة مــع إضط ـراب فــرط النشــاط مــع نقــص اإلنتبــاه،
ومتال ِزمــة توريــت
إلضطـراابت القلــق واإلضطـراب الوسواســي ال َقســرى ُ
إختبار معياري لتشخيصها ،ويستخدم
من الصعب
ُ
تشخيص ُمتال ِزمة أسربجر ،ألنَّه ال يوجد ٌ
األطبَّــاء اختبــارات خمتلفــة لتشــخيص ُمتال ِزمــة أســرجر ،لذلــك فمــن املمكــن تشــخيص حالــة
الطفــل تشــخيصاً خمتلفـاً حســب الطبيــب الــذي يــرى احلالــة.
العالج على األعراض الرئيسية الثالثة وهي-:
يرتَّكز
ُ
ضعف مهارات التواصل،والعادات الوسواسية ِّ
املتكررة ،وعدم تناسق احلركات.
الفعال:يعتمــد علــى اهتمامــات الطفــل .يقــوم بتعليــم الطفــل املهــام علــى شــكل
ـج املعاجلــة َّ
برانمـ ُ
يتضمــن أنشــطةً مدروســة بدقَّــة يوفِّــر تعزيـزاً مســتمراً للســلوك.
سلســلة مــن اخلطـوات البســيطةَّ .
هامةً إذا
َّ
امج معاجلة ُمتال ِزمة أسربجر إعطاءَ بعض األدوية غالباً .وتكون األدويةُ َّ
تتضمن بر ُ
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اب آخر ،مثل االكتئاب والقلق.
كان لدى الطفل اضطر ٌ
ميكن أن َّ
امج املعاجلة :عالجاً سلوكياً معرفياً  ،وعالجاً فيزايئياً أو مهنياً ،وعالجاً
تتضم َن بر ُ
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ختصصياً.
لغوايً/نطقيَّاً ُّ
متالزمة ريت :مرض وراثي اندر يسبب إضطراابت شاملة يف النمو ويؤثر بشدة على دماغ
املصاب حيث يفقده القدرة علي اإلحتفاظ مبا اكتسبه وتعلمه من خربات ومهارات كالسري
والنطق ،وكثرياً ما تصاحبها درجة من درجات التخلف العقلي ابإلضافة إيل ما تسببه من
إعاقات حركية أو إعاقة تواصل ونوابت صرعية ،ويتعلق املرض ابلتوحد وتظهر بعض
األعراض األخرى املشاهبه ألعراض التوحد
ـرض اندر .ومــن املقــدر أهنــا تصيــب طفلــة واحــدة مــن أصــل كل عشــرة
**متالزم ـةُ ريــت مـ ٌ
ـض يف حاجــة إىل الرعايــة خــال حياتــه وتعليــم
آالف أو مخســة عشــر ألــف طفلــة .ويكــون املريـ ُ
متخصــص اويل مــع برامــج وقائيــة للســلوكيات الصعبــة و تنميــة املهــارات.
األسباب
اب جيــي .لكنــه ال يكــون وراثيـاً يف إال يف حــاالت معــدودة (وراثــي أنــه
متالزمـةُ ريــت إضطـر ٌ
ينتقــل مــن اآلابء إىل األبنــاء) .وإن أقــل مــن واحــد ابملائــة مــن احلــاالت هــي وراثيــة ،وأمــا معظــم
ـص قبــل الــوالدة متوفِّــر
حــاالت متالزمــة ريــت فهــي عفويــة ،أي أهنــا حتــدث عشـوائياً  ،هنــاك فحـ ٌ
مــن أجــل العائــات الــي لديهــا طفلــة مصابــة مبتالزمــة ريــت ،و لكـ َّـن خطـ َـر حصــول األســرة
نفســها علــى طفلــة اثنيــة مصابــة هبــذه املتالزمــة يظــل أقـ َّـل مــن واحــد ابملائــة.
أي أهنا إعاقة تصيب اإلانث فقط ( يف حاالت اندرة يصاب الذكور) ،وتبدأ أعراضها يف
الظهور بعد األشــهر الســتة أو الثانية عشــر األويل من عمرها وهى ذات أســاس وراثي له عالقة
ابلكرومــوزوم ×  ،والســبب هــو حــدوث طفــرة يف احــد اجلينــات املســماه جبــن )(MECP2
املوجــود علــى كروموســوم إكــس ،يعتقــد أن هــذا اجلــن يلعــب دور رئيســي يف منــو املــخ بشــكل
طبيعــي ،وميكــن إجـراء فحــص وراثــي هلــذه احلالــة ،كمــا َّ
أن معظـ َـم األطفــال املصابــن هبــذه لطفــرة
يتعرضــون إلصــاابت خطــرة وميوتــون قبــل الــوالدة أو بعدهــا بفــرة قصــرة.
الوراثيــة َّ
عد ٌد قليل جداً من األطفال الذكور الذين تصيبهم أشكال أقل ضرراً من متالزمة ريت.
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.األعراض:
يولد الطفل ســليماً ويكون منوه طبيعياً إىل الشــهر الســادس أو حىت الشــهر ( )18من العمر
مث يالحظ الوالدين تغري يف اكتساب املهارات.
ملتالزمة ريت أربع مراحل:
تُعرف املرحلةُ األوىل ابسم مرحلة البدء املبكرة.
ـات متالزمــة ريــت وأعراضهــا بســيطة جــداً  ،وهــذا يعــي أن
وخــال هــذه املرحلــة ،تكــون عالمـ ُ
مــن الصعــب مالحظتهــا ،وتبــدأ بــن الشــهر الســادس والشــهر الثامــن عشــر مــن عمــر الطفــل،
ـص يف التواصــل
ومــن املمكــن أن يبــدو علــى األطفــال يف املرحلــة األوىل مــن متالزمــة ريــت نقـ ٌ
أتخــر يف اجللــوس أو الزحــف.
عــن طريــق العينــن ،وفقــدان االهتمــام ابأللعــاب ،ويظهـ َـر لديهــم ُّ
تُعرف املرحلةُ الثانية من متالزمة ريت ابسم مرحلة الرتاجع السريع.
وهــي تبــدأ بــن الســنة األوىل والســنة الرابعــة مــن العمــر .يفقــد الطفــل يف هــذه املرحلــة قدرتَــه
ـض األطفــال املصابــن مبتالزمــة
علــى الــكالم ،وعلــى اســتخدام اليديــن فقــداانً تدرجييـاً ،و يبــدأ بعـ ُ
ريــت حببــس أنفاســهم أو ُّ
ابلتنفــس الس ـريع ،أو فــرط التهويــة .وقــد يصرخــون مــن غــر ســبب ،
ومــن الصعــب غالبـاً أن يتحـ َّـرَك الطفــل يف هــذه املرحلــة معتمــداً علــى نفســه فقــط.
املرحلةُ الثالثة من متالزمة ريت تُدعى ابسم مرحلة «اهلضبة»
املستقرة ،ويكون ذلك بني السنة الثانية والسنة العاشرة من عمر
وتسمى املرحلة شبه
َّ
الطفل عادة .ورغم استمرار مشكالت احلركةَّ ،
يتحسن
فإن
َ
السلوك ميكن أن يتحسن .وقد َّ
معظم
انتباهه ويقظته ومهارات التواصل لديه أيضاً .ويظل كثري من املرضى يف هذه املرحلة َ
حياهتم.
املرحلة األخرية من متالزمة ريت
وفيهــا يكــون مــن الصعــب علــى املريــض أن يتحـَّـرك ،وقــد يشــعر ابلضعــف يف عضالتــه ،ويف
هذه احلالة ،ميكن أن تتخ َذ الذراعُ أو الســاق أو اجلزء العلوي من اجلســم وضعاً شــاذاً ،ويصبح
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ـي,لكن مهــارات الفهــم والتواصــل واملهــارات اليدويــة ال تســتمر يف تراجعهــا
عاج ـزاً عــن املشـ
َّ
يتحسـ َـن التواصــل عــن طريــق العينــن أيضـاً ،و رغــم إمكانيــة
خــال هــذه املرحلــة ،كمــا ميكــن أن َّ
حــدوث الوفــاة فجــأة فـ َّ
ـإن أمــد العمــر املتوقَّــع لــدى مرضــى متالزمــة ريــت يتجــاوز مخســن عامـاً.
التشخيص::
تشتمل
نوع اإلختبارات الالزمة للطفل على طبيعة األعراض لديه .من املمكن أن
يتوقف َ
َ
الفحوص واإلختبارات الالزمة لتشخيص متالزمة ريت على ما يلي:
 فحوص للدم..فحوص للبول ..اختبارات لقياس سرعة اإلستجابة من خاللالعصب.
 إختبارات تصويرية..إختبارات السمع...إختبارات العني والرؤية...خمطط كهربيةالدماغ
 إختبارات جينية:حتليــل احلمــض النــووي الريــي منقــوص األكســجني) ، (DNAيتطلَّــب هــذا التحليــل
ـول علــى كميــة صغــرة مــن الــدم تؤخــذ مــن وريــد يف ذراع الطفــل لفحــص احلمــض النــووي
احلصـ َ
الريــي نقــوص األكســجني اخلــاص ابلطفــل للبحــث عــن أدلَّــة تشــر إىل ســبب وشــدة اإلضطـراب
الــذي يعــاين منــه الطفــل.
متالزمة هيلر CDDالتحلل الطفوىل
وتســمى إضطـراب الطفولــة اإلنتكاســي ( )CDDأو مــا يعــرف ابســم متالزمــة هيلــر ،وهــو
أحــد أن ـواع إضط ـراابت طيــف التوحــد ،األطفــال الذيــن يعانــون مــن هــذا املــرض تكــون لديهــم
مهــارات تواصــل لفظــي وغــر لفظــي تناســب ســنهم وعالقــات اجتماعيــة عاديــة ومهــارات طبيعيــة
العـــدد2016 ) 3 ( :

للعــب وســلوك تكيفــي ,وبعــد عامــن مــن العمــر قبــل ســن العاشــرة ,يفقــد هــؤالء األطفــال بصــورة
مرضيــة مهــارات التواصــل الــي ســبق اكتساهبا ..وتشــبه أعراضهــا إىل حــد كبــر أع ـراض
التوحــد .ونســبة اإلصابــة اندرة للغايــة وميكــن إعتبارمهــا يف بعــض األحيــان ضمــن فئــة طيــف
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ـان ال ويقــدر مــدى انتشــار املــرض بطفــل واحــد بــن كل  100.000طفــل.
التوحــد  ،وأحيـ ً
أسباب املرض:
واليوجــد ســبباً معروفـاً الضطـراب الطفولــة اإلنتكاســي ،يفــرض بعــض الباحثيــن نظريــة وجــود
اســتعداد جيــي مــع التعــرض ملســببات بيئيــة معينــة (مثــل مســوم بيئيــة أو التهــاابت معينــة) ،تؤثــر
علــى الدمــاغ يف ســن حرجــة لنموه.ومــن املمكــن أن اســتجابة املناعــة الذاتيــة تلعــب دوراً يف تطــور
املــرض ،حيــث يبــدأ جهــاز املناعــة يف اجلســم مبهامجــة أعضــاء اجلســم األجســام الغريبــة ،ووجــود
الســموم البيئيــة واجلراثيــم املســببة للمــرض حتفــز نشــوء مثــل هــذه االســتجابة املناعيــة.
أعراض املرض
هــذا اإلضط ـراب يرافقــه عــادة ظهــور ختلــف عقلــي شــديد ،ونــوابت صــرع ،وهــو يشــابه إىل
حــد كبــر التوحــد الكالســيكي مــن انحيــة فكالمهــا يتضمــن منـواً طبيعيـاً يف البدايــة يتبعــه فقــدان
املهــارات اللغويــة ،والتواصــل االجتماعــي ،واللعــب ،واملهــارات احلركيــة ،إال أن اضطـراب الطفولــة
اإلنتكاســي تبــدأ أعراضــه ابلظهــور عــادة علــى عمــر أكــر مــن عمــر ظهــور أعـراض التوحــد.
معايــر التشــخيص حســب ورودهــا يف الدليــل التشــخيصي واإلحصائــي لألمـراض العصبيــة
الرابــع ( :)DSM-IVيبــدو النمــو طبيعي ـاً حــى عمــر عامــن علــى األقــل ،ويكــون ذلــك مــن
خــال اكتســاب املهــارات املناســبة للعمــر ،وقــد يكــون ظهــور األعـراض مفاجئـاً خــال أايم إىل
أســابيع ،أوتدرجيي ـاً علــى فــرة طويلــة مــن الزمــن ..فتحــدث خســارة أكــر للمهــارات املكتســبة
علــى األقــل يف اثنتــن ممــا يلــي:
اللغة :يف البداية يكون األطفال املصابون قادرين على التواصل ابستخدام عبارة مكونة
من كلمتني إىل ثالثة كلمات ،مث يفقدون هذه القدرة ،قد يتوقفون عن الكالم كلياً أو
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حيتفظون مبقاطع مما كانوا يعرفوه سابقاً.
املهارات االجتماعية :مثل عدم القدرة على التعبري عن مشاعرهم ،أو الطفل الذي كان
يسعده أن حيضن ،أصبح هذا األمر ينفره ،وغري ودي جتاه التواصل اجلسدى.
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اإلتصال :قد يفقدون اإلهتمام ابلبيئة احمليطة بشكل عام  ،أو وجود تؤخر أو فقدان اتم
للغة املنطوقة ،عدم القدرة على البدء أو متابعة حديث معني ،عدم وجود التظاهر ابللعب،
والتهيج والقلق قد يكون موجوداً.
املهارات احلركية  ..السيطرة على البول والرباز ..اللعب.
متالزمة كروموزوم اكس اهلش fragile X syndrome
األسباب  :هي متالزمة وراثية تتعلق مباشرة ابلكروموزوم إكس املوجود عند األمهات،
وهو مرض وراثي يتميز مبشاكل عقلية ترتاوح بني صعوابت تعلم خفيفة اىل أتخر عقلي
شديد وإضطراابت سلوكية وعاطفية وما يقرب من ثلث الذكور املصابون تظهر عليهم
أعراض التوحد مما يؤثر على قدرهتم على التواصل والتفاعل اإلجتماعى.
يتميز هؤالء املرضى بوجه مستطيل ،اذنني كبريتني ،خصيتني كبريتني ،اخنفاض يف قوة
العضالت وختلف عقلي  ،ومت اكتشاف متالزمة كروموزوم إكس اهلش سنة  1988تقريباً،
وكانت إلكتشافها أمهية كبرية ،نظراً ألن متالزمة  Xاهلش تعترب أحد األسباب الرئيسة اليت
تؤدي إىل التخلف العقلي .
اخللفيــة الوراثيــة هلــذا املــرض ابختصــار هــي انجتــة عــن خلــل يف جــن يقــع علــى كروموســوم
إكــس امســة ) ، )FMR1وإن الذكــور الذيــن يرثــون اجلــن املعطــوب يف العــادة يصابــون ابملــرض
نتيجــة لعــدم وجــود نســخة اضافــة هلــذا اجلــن ألن الذكــور لديهــم نســخة واحــد مــن كروموســوم
إكــس و النســخة الثانيــة هــي كروموســوم واى أمــا اإلانث فلديهــن نســختان مــن كروموســوم
إكــس مــن احملتمــل أن يكــن حامــات للمــرض عنــد حصوهلــن علــى نســخة معطوبــة علــى
كروموســوم إكــس ونســخة ســليمة علــى النســخة الثانيــة مــن كروموســوم إكــس ،لذلــك فإهنــم
ال يصــن أو تكــون إصابتهــم أخــف تعــاين نصــف الفتيــات احلامــات للمــرض مــن خلــل يف
اإلدراك..وال تظهــر عليهــا األع ـراض وقــد ال يتــم اإلكتشــاف إال بعــد ظهــور عضــو مريــض
ابألســرة ،وابلتــايل فــإن هــذه املتالزمــة منتشــرة أكثــر وســط الرجــال ألنــه يوجــد لديهــم نســخة
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واحــدة من الكرومــوزوم  Xوابلتــايل فــإن هــذه الظاهــرة تشــكل خطـراً أكــر عليهــم) ،أى أنــه يف
العــادة يصيــب الذكــور مــع إن اإلانث قــد يظهــر عليهــن درجــات متفاوتــه مــن اإلصابــة ..وإن
نســبة تواتــر املــرض بــن الذكــور ،هــي إصابــة واحــدة لــكل ( )3500شــخص ،بينمــا تنخفــض
نســبة اإلصابــة هبــا لــدى اإلانث اىل إصابــة واحــدة لــكل ( )6000أنثــى ،ميكــن إجـراء فحــص
وراثــي هلــذا املــرض ابلنظــر لصــورة النمــط النــووي ) ، )Karyotypeصــورة اجلينــوم لدينــا ،والــي
متكــن مــن مالحظــة وجود كســر أو تغــر يف الشــكل يف قســم صغــر مــن طــرف الكرومــوزوم ،X
وذلــك مــن خــال رؤيــة مجيــع أشــكال الكروموزومــات ،ومتييــز التغي ـرات اهليكليــة يف اجلينــوم،
والــي ميكــن أن ترمــز لوجــود مــرض وراثــي لــدى املريــض املصــاب مبتالزمــة  Xاهلــش  ،ينبــع هــذا
اخللــل مــن تك ـرار سلســلة ذات ثــاث قواعــد ( ،)CGGيتكــون اجلينــوم لــدى اإلنســان مــن
( )4قواعــد ) (A,T,C,Gالــي حتــدد الشــيفرة الوراثيــة ،وحتتــوي علــى كافــة املعلومــات اجلينيــة
املوجــودة لدينــا  ،يتغــر مبــي الكرومــوزوم ويظهــر الكســر الــذي مييــز املــرض ،خــال تكـرار الثالثيــة
)(CGGفــوق عــدد معــن مــن امل ـرات (كلمــا كان عــدد م ـرات التك ـرار أكــر ،فــان املتالزمــة
تعتــر أكثــر شــدة عنــد حاملــي اجلــن املختــل يوجــد تك ـرار للسلســلة مــن( )52اىل () 200
مــرة ،بينمــا العــدد هــو أكــر مــن ( )200لــدى املرضــى .
يتم تشــخيص متالزمــة كرومــوزوم اكــس اهلش بواســطة إختبــار جزيئــي وفحــص عــدد
التكـرارات للتسلســل(،(CGGوأيضاً وفــق وضــع مثيلــة املعــزز() Methylation romoter
يف اجلــن  FMR1ميكــن تشــخيص املــرض قبل الــوالدة ،عــن طريــق أخــذ عينــة مــن ( زغابــة
املشــيمي) وإختبــار الســائل الــذي حييــط ابجلنــن ميكــن األطبــاء مــن النظــر إىل صــورة النمــط
النــووي ،وحتديــد إذا مــا كان اجلينــوم لــدى اجلنــن حيتــوي علــى كســر يف الكرومــوزوم، X
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وابلتــايل ميكــن جتنــب تكـرار ظهــور املــرض ابألســرة  ،وهــو مــن األمـراض اخلاضعــه لبحــوث مكثفــه
لعالجــه علــى أمــل الوصــول إىل عقــار شــاىف إن شــاء هللا.
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التصلب الدرين املعقد Tuberous Sclerosis TSC
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التصلــب الــدرين هــو خلــل وراثــي ينتقــل لثلــث احلــاالت املصابــة عــن طريــق الوالديــن أمــا ابقــي
احلــاالت فتصــاب بــه ألســباب خمتلفــة ويرتفــع خطــر إصابــة أطفــال الشــخص املصــاب ابملــرض
بنســبه  , %50إن مــرض التصلــب الــدرين شــائع جــداً ولكــن مــازال النــاس جيهلــون حقيقــة
إصابتهــم بــه وذلــك لعــدم ظهــور أيــه أعـراض عليهــم  ،ويعتقــد أنــه يصيــب حـواىل(  ) 1مــن كل
( ) 7000شــخص  ،كمــا يعــرف ابلتصلــب الــدرين املعقــد لصعوبــة شــرح احلالــة وهــو يؤثــر علــى
األشــخاص بطــرق خمتلفــة وبشــدة متفاوتــة فبعــض املصابــن بــه قــد التظهــر عليهــم األعـراض.
أعراض املرض :ميكن تشخيص املرض يف أي مرحلة من مراحل العمر على حسب طبيعة
وشدة األعراض وكلما تقدم الشخص ابلعمر كلما زاد التصلب ..ومن هذه األعراض-:
اجللــد  :أول عالمــة تظهــر منــذ الــوالدة هــي بقــع بيضــاء صغــرة يف أحنــاء اجلســم وخصوصـاً
األط ـراف وال تســبب مشــاكل وقــد ختتفــي فيمــا بعــد وكلمــا كــر الطفــل كلمــا زادت العالمــات
احلمـراء الــي تظهــر علــى اجللــد مبــا يف ذلــك طفــح جلــدي علــى الوجــه .
يعــاين معظــم األشــخاص املصابــن مــن تشــوهات يف الكلــى ،واندراً مــا حتــدث أم ـراض يف
الرئــة ،وميكــن التعــرف علــي أورام محيــدة للقلــب مــن خــال الكشــف الــدوري قبــل الــوالدة واندرا
مــا تســبب مشــاكل وقــد ترتاجــع أو ختتفــي بعــد الــوالدة .
أتخــر النمــو  :مســتوى الــذكاء لــدى ( ) %50-40مــن املصابــن طبيعــي بينمــا يعــاين البقيــة
مــن صعــوابت يف النمــو والتعلــم ت ـراوح مــن صعــوابت متوســطة إىل (  ) %25مــن اإلعاقــات
الشــديدة وينصــح ابلتدخــل الطــي املبكــر .
الســلوك  :ح ـواىل( ) %25مــن حــاالت التصلــب الــدرين تعــاين مــن التوحــد و() %25
لديهــم إضط ـراابت يف اخليــاالت تشــمل متالزمــة إســبريجر ويالحــظ علــى األطفــال نقــص يف
الرتكيــز ونشــاط زائــد أمــا البالغــن يعانــون مــن قلــق وجنــون اإلرتيــاب وإكتئــاب وإضطـراابت يف
النــوم الــي تصاحــب للصــرع تتشــكل يف ســن املراهقــة ومــا بعــده .
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الصــرع  :يعــاين( )%70مــن حــاالت التصلــب الــدرين مــن نــوابت صــرع حتــدث يف أي عمــر
ولكن عادة ماتبدأ يف مرحلة الطفولة وغالباً يف الســنة األوىل تبدأ على شــكل تشــنجات جنينية
ويتطلــب عــاج فــوري  ،وكلمــا كــر الطفــل كلمــا تغــرت النــوابت وأحيــاانً ختتفــي كلهــا
العــاج :لألســف هــذه احلالــة ميــؤس مــن شــفائها ولكــن ميكــن معاجلــة األعـراض املصاحبــة
لــه لذلــك جيــب علــى املريــض أن يقــوم ابلفحــص املســتمر إلكتشــاف األع ـراض ومعاجلتهــا
كالصــرع ،وعــاج الطفــح اجللــدي وعــاج مشــاكل الكلــى وتعــاجل مشــاكل القلــب بتنــاول أدويــة
لتنظيــم نبضــات القلــب الغــر منتظمــة ويف حــاالت اندرة جــداً يلــزم التدخــل اجلراحــي إلزالــه الــورم
العضلــي الــذي يعيــق تدفــق الــدم .
أتخــر النمــو :ينمــو العديــد مــن املصابــن بشــكل طبيعــي بينمــا يعــاين بعــض األطفــال
مــن مشــاكل يف النمــو لذلــك حيتاجــون إىل مراكــز خاصــة فيهــم للتعامــل معهــم بشــكل
خــاص كمــا حيتاجــون إىل املســاعدة املبكــرة يف تعليمهــم للنطــق والتواصــل مــع اآلخريــن.
الســلوك  :مــن األفضــل معاجلــة املشــاكل الســلوكية مبك ـراً أبســاليب متعــددة ومنســقة فهنــاك
العديــد مــن اخلدمــات املتخصصــة قــد تســاهم يف معاجلتهــا منهــا:
مراكز صعوابت التعلم ,طب األمراض العقلية لألطفال ,الطيب النفسي السريري والتعليمي,
عــاج مشــاكل النطــق ,مراكــز ومــدارس التعليــم اخلــاص .وذلــك لتوفــر بيئــة خاصــة وبرامــج تعليــم
.وجيــب أن تتعــاون املراكــز واألســرة فيمــا بينهــا لتحقيــق نتيجــة أفضــل.
عنــد اكتشــاف املــرض لــدى احــد أفـراد العائلــة جيــب علــى العائلــة ابكلمهــا أن جتــري فحــص لتحديــد
مــا إذا كانــت هــذه أول حالــه يف اتريــخ العائلــة أوالً ,ألن حـواىل( )%70مــن احلــاالت تكــون األوىل يف
العائلــة ،كمــا يوجــد العديــد مــن املصابــن الذيــن ال تظهــر عليهــم أعـراض املــرض فالفحــص يســاعد يف
معرفة ما إذا كان أحدهم مصاب أو محل املرض ألن نسبة إنتقاله وراثياً هي من(  )% 1إىل ( . )%2
يوجــد هنــاك فحــص ولكــن ليســت كل احلــاالت احلاملــة للمــرض أو لديهــا اتريــخ يف العائلــة
حتتاج إىل فحص وراثي  ،ولكن قد يساعد يف حالة الشك يف الوضع الوراثي للمريض أو أحد
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أفـراد عائلتــه أو مــدى احلاجــة إلجـراء فحــص قبــل الــوالدة يف املســتقبل ،وحاليـاً ال ميكــن إجـراء
فحــص مــا قبــل الــوالدة حلــاالت التصلــب الــدرين املعقــد إال إذا مت التعــرف علــى اجلــن املعطــوب
حينهــا ميكــن إجـراء فحــص للــدم للشــخص املصــاب مث تؤخــذ عينــه ألفـراد العائلــة ملقارنتهــا ولكــن
لســوء احلــظ الميكــن حتديــد اجلــن املعطــوب وابلنســبة للجنــن ميكــن أخــذ عينــة مــن املشــيمة
يف األســبوع الثــاين عشــر مــن احلمــل  ،وأيمــل العلمــاء أن املعلومــات الــى توصل ـوا إليهــا خــال
أحباثهــم ســوف تســاهم ىف إكتشــاف إختبــارات جينيــة هلــذا املــرض وقــد تصــل هبــم إىل عــاج أو
طــرق وقايــة ورمبــا شــفاء إن شــاء هللا.
 :Congenital Rubella Syndromeوهــو مــا يُعــرف ابســم متالزمــة احلصبــة
األملانيــة اخللقيــة  ، (CRS).واحلصبــة األملانيــة عــدوى ســارية وفريوســية معتدلــة األعـراض عمومـاً
تصيــب األطفــال والشــباب يف أغلــب األحيــان وقـ ّدر ســنوايً عــدد الرضــع املصابــن عنــد الــوالدة
مبتالزمــة احلصبــة األملانيــة اخللقيــة بنحــو (  )110 000رضيــع يف مجيــع أحنــاء العــامل.
ال يوجد عالج حم ّدد للحصبة األملانية ولكنه مرض ميكن توقيه ابللقاحات.
ومــع أهنــا عــدوى معتدلــة األعـراض عمومـاً لــدى األطفــال فــإن عواقبهــا وخيمــة عندمــا تصيــب
احلوامــل ألهنــا تســبب قتــل اجلنــن أو إصابتــه بتشــوهات خلقيــة  ،فعندمــا تُصــاب احلامــل بفــروس
احلصبــة األملانيــة يف مرحلــة مبكــرة مــن احلمــل فــإن إحتمــال إنتقــال العــدوى إىل جنينهــا يبلــغ
( ،) %90ممـّـا قــد يســبب إجهــاض اجلنــن أو والدتــه ميت ـاً أو إصابتــه بتشــوهات خلقيــة ،وقــد
يســتغرق ختلــص الرضيــع املصــاب ابملتالزمــة املذكــورة مــن الفــروس عامـاً واحــداً أو يزيــد.
ُ
ميكــن أن يعــاين الطفــل املصــاب مبتالزمــة احلصبــة األملانيــة اخللقيــة مــن ضعــف يف الســمع
والبصــر وعيــوب يف القلــب وغريهــا مــن حــاالت اإلعاقــة الــي تالزمــه طـوال حياتــه ،ومنهــا اإلصابــة
مبــرض الذاتويــة (التوحــد) وداء الســكري واعتــاالت يف الغــدة الدرقيــة
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