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 الفهرس

 

 التوحد مرض عالجه الينتهى

م طفل فاننا قد ال نعلم للوهلة االولى اننا اماعندما نصادف طفال مصابا بالتوحد )الذاتوية( 

 يعاني من اعاقة، الن مظهره ال يوحي باي شيء . وبقدر اختالف كل طفل توحدى عن اآلخر

 مالتوّحد أو الَذاتَِويَّة أو األوتيز ولكن ما هو التوحد؟ ...........................نرى اختالف العالج

 لتفاعلا على ويؤثر اللفظي وغير اللفظي التواصل على واضح بشكل يؤثر نمائي اضطراب

 نغماساال أهمها الخصائص من العديد ويصاحبه للفرد التعليمي األداء على ويؤثر االجتماعي

 االستجابةو اليومية الحياة روتين في التغير ومقاومة النمطية والحركات اليومية النشاطات في

هو إحدى و  سنوات الثالث عمر قبل الخصائص هذه وتتضح الحسية للمثيرات الطبيعية غير

كثر حاالت اإلعاقة التي تعوق من استيعاب المخ للمعلومات وكيفية معالجتها ويعتبر من أ

ن عدد وال تتوفر إحصائيات دقيقة ع األمراض شيوعاً التي تصيب الجهاز التطوري للطفل..

 4ل المصابين في كل دولة. وما يعرف أن إعاقة التوحد تصيب الذكور أكثر من اإلناث بمعد

، وهي إعاقة تصيب األسر من جميع الطبقات االجتماعية ومن جميع األجناس 1إلى 

ط بالعالم رتباتؤدي اإلصابة بالتوحد إلى صعوبة في التواصل مع اآلخرين وفي االو واألعراق.

يعية، الخارجي. حيث يمكن أن يظهر المصابون بهذا االضطراب سلوكاً متكرراً بصورة غير طب

هروا كأن يرفرفوا بأيديهم بشكل متكرر، أو أن يهزوا جسمهم بشكل متكرر، كما يمكن أن يظ

  
31-14  

 
 االنتقادات الموجهة لبروتكول دان 
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بيعية، ردوداً غير معتادة عند تعاملهم مع الناس، أو أن يرتبطوا ببعض األشياء بصورة غير ط

غيير إلى كأن يلعب الطفل بسيارة معينة بشكل متكرر وبصورة غير طبيعية، دون محاولة الت

ظهر سيارة أو لعبة أخرى مثالً، مع وجود مقاومة لمحاولة التغيير. وفي بعض الحاالت، قد ي

                    .                                     الطفل سلوكاً عدوانياً تجاه الغير، أو تجاه الذات

                    

  

 

 

 

                                                                         

 في غياب السبب،يتعدد العالج

 أم ، عصبي مرض هو هل ؟ والغموض السر يكمن هنا ؟ التوحد يسبب الذي الشيء ماهو

 أو هاالبن األم رفض بسبب أو ، الوالدةالحمل أو   أثناء الرحم في مشاكل عن ناتج ،أم نفسي

          ؟. امالطع في للجسم الالزمة المعادن بعض في النقص بسبب أو الجينات في خلل بسبب
 ؤكدت األبحاث أكثر كانت وإن المجال هذا في المتخصصين آراء فيًً  كبيراًً  اختالفا هناك إن

 غير وألسباب ، المطلوبة بالصورة التتطور قد ، المركزي العصبي الجهاز منًً  أجزاءا أن

 عملب تقوم ، الدماغ في تنمو التي العصبي الخاليا من ماليين فهناك ، اآلن حتى معروفة

ت عالجا عددت ت ال يوجد سبب معروف لهذا النوع من اإلعاقة فقدوالنه . خاطئة توصيالت
 واحد سبب يوجد الف ، التوحد.  بقدر تعدد النظريات التى تفسر حدوث التوحد المتعددة 

؟  ال رهوغي بالتوحد أصيب طفلك لماذا يخبرك أن أحد يستطيع وال للتوحد اآلن حتى معروف
ناك ال توجد طريقة أو دواء بعينه بمفرده يساعد في عالج حاالت التوحد، لكن هوبالتالى 

ون، والمتخصصمجموعة من الحلول مجتمعة مع بعضها اكتشفتها عائالت األطفال المرضى 
كل من ممارسة حياتهم بش االطفال وهي حلول فعالة في عالج األعراض والسلوك التي تمنع
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                                      ي األبعاد نفسي واجتماعي ودوائي.طبيعي. وهو عالج ثالث

                                                      

  عالج التوحد
قة، فان حتى يومنا هذا، عالج واحد مالئم لكل المصابين بنفس المقدار. وفي الحقي ال يتوفر،

رسة هي تشكيلة العالجات المتاحة لمرضى التوحد والتي يمكن اعتمادها في البيت او في المد

.متنوعة ومتعددة جدا، على نحو مثير للذهول   

 وتشمل امكانيات عالج التوحد:
 وعالجات امراض اللغة والنطق  (Behavioral Therapy)العالج السلوكي -1

 العالج التربوى واالكاديمى-2

 العالج الدوائى -3

 العالج البديل والمشهور منها بروتكول دان -4
د من ونظرا لكون مرض التوحد حالة صعبة جدا ومستعصية ليس لها عالج شاف، يلجا العدي

نتائج  البديل ورغم ان بعض العائالت افادت بانها حققتاالهالي الى الحلول التي يقدمها الطب 

ين ال ايجابية بعد عالج التوحد بواسطة نظام غذائي خاص وعالجات بديلة اخرى، اال ان الباحث

.يستطيعون تاكيد، او نفي، نجاعة هذه العالجات المتنوعة على مرضى التوحد . 

ووفقا لبعض الدراسات، نحو75% من األطفال المصابين بالتوحد يتلقون عالجات »بديلة« لم يطورها 

 الطب التقليدي. ولعل من اشهر العالجات البديلة بروتكول دان

 
 ماهو بروتكول دان؟

 
(The Biochemical/Nutritional Treatment of Autism/PDD) 

نه العالج الحيوى والغذائى للتوحد . فمن اين جاء مصطلح دان؟ا  

DAN means Defeat Autism Now 
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 والذى ويتبنى هذا الجانب نالتوحد اال هةمحاربة او مواجمصطلح دان هو اختصار لعبارة 

  مركز ابحاث التوحد فى امريكا

)AUTISM RESEARCH INSTITUTE(   

 البداية 

فى اجتماع على الغذاء  1994 ة عشر عاما وبالتحديد منذ عامتسعدأت القصة قبل حوالى ب
ود. بيكر الطبيب المتخرج من جامعة يال   ابحاث التوحدمؤسس مركز   بين د. ريمالند

ى بامريكا... وصف د. بيكر انه يشعر بالوحدة ويحناج مساعدة من تخصصات مختلفة ف
التعامل مع التوحد مثل تخصص المناعة والكيماء الحيوية وتخصص الجهاز 

لمختلفة هم االهضمي...وتمنى انه لو يستطيع تجميع محموعة صغيرة من العلماء بتخصصات
لة وايضا باحثين وكذلك اباء وامهات االطفال التوحديين لمحاولة ايجاد حل او اجابة لمشك

يماء وافق د. ريمالند على الفكرة وانضم لهم د. جون بانقبورن الرائد فى علم الك  التوحد.
 حيث قام بتكوين منظمة تسمى دان ..هدفها هو  الحيوية وصاحب مختبرات دكتورز داتا

.ويد االهالي والمختصين بعالج فعال للتوحدتز  

هى الهدف االساسي ...حيث ان االهالي يحتاجون الى عالج البنائهم عاجل  االن وكلمة 
لها وسريع ..وهم ال يريدون انتظار بطء النظريات الطبية وبطء االبحاث وقلة الدعم المالي  

  ثونذكرنا بعدد متواضع مكون من ثالة عشر عاما كما عستلقاء او االجتماع االول تم قبل ال
أوا باحثين واطباء وعلماء واهالي ..حيث ان االهالي هم االساس فى االكتشاف والعالج..وبد

هالي بمناقشة استبيانات االهالي بما ال حظوا انه افاد اطفالهم..ومن هنا بدأ التعاون بين اال
تصين شات العمل ويحضره المخقاء مرتين سنويا تقام فيه ورلواصبح هذا ال  والمختصين

نا واالطباء واالهالي من جميع انحاء العالم ليناقشوا المستجدات وتعرض المحاضرات مجا
تنفيذ على موقعهم...وكذلك اسماء او قائمة االطباء التى يستطيع االهالي ان يتعاونوا معهم ل

 قسم االخر خارجبرتوكول دان وهى مقسومة الى قسمين اطباء داخل الواليات المتحدة وال
 ’بنانل’االردن’الكويت ’وفى الوطن العربي اصبح حاليا اطباء فى مصر   . الواليات المتحدة

..............االمارات اسماءهم مدرجة وكذلك عناوينهم فى موقع ابحاث التوحد  
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اب وهذا التدخل مبنى على عدة فرضيات تشرح اسب يعتمد هذا العالج على التدخل الحيوى

التوحد وبعالج هذه االسباب يتم عالج العرض وهو التوحد وبالتالى فالبد من التعرف على 

 اسباب التوحد طبقا لبروتكول دان:

التوحد تسببيعتقد انها   التي الفرضيات هناك العديد من   

المخدر األفيون زيادة فرضية -  

األمعاء نفاذية فرضية -  

السكريتين هرمون نقص فرضية  

السيروتونين زيادة أو نقص فرضية -  

الفاسوبرسين و األوكسيتوسين فرضية -  

الثالثية التطعيمات/  التحصين فرضية -  MMR/DPT 

الكبرتة عملية فرضية -  

تين والغلو الكازيين احتمال عدم فرضية -  

البيئي التلوث فرضية -  

األمينية األحماض فرضية -  

والمناعة الجهد فرضية -  

أ ) فيتامين قصور فرضية  

بحث المراض واضطرابات مختلفة يجب ال عرضوتوكول تنظر للتوحد على انه فكرة هذا البر

ين عنها من قبل الطبيب )مثل االلغاز او البزلز(  وعلى الطبيب ان يحل هذا اللغز ويعرف ا
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مكان الخلل هل هو فى الجهاز الهضمى او المناعي  او العصبي او اضطرابات فى 

 فى مختبراتااليض.......الخ   وهذا البحث يتم  بالكشف عنه بتحاليل مخبرية عديدة  

عاء متخصصة فقط فى امريكا....مثل معالجة مشاكل الجهاز الهضمي ووجود الفطريات باالم

                                    وضعف الجهاز المناعي وحساسية الطعام وازالة المعادن الثقيلة.

 وهذا الرسم المبسط يوضح سبب واعراض المشاكل المسببة للتوحد طبقا لبروتكول دان  :    
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 الخطوات الرئيسية لبرتوكول دان

 يتكون البروتكول من مرحلتين رئيستين المرحلة االولى تضم عدة خطوات :

 

وهى هامة لجميع االطفال االبتعاد عن االطعمة الملونة والتى تحتوى نكهات  الخطوة االولىا

صناعية مثل نكهة الفانيليا والفروالة ..الخ واالطعمة التى تحتوى على مواد حافظة مثل 

 سطاوالعصائر المعلبة ..واكياس البط المعلبات بجميع انواعها والشوربات سريعة التحضير 

 سيعة مصنوعة فى المنزل مثل البطاطستبدال كل ذلك باطعمة طبوالذرة المنفوخة وا شبس 

شببس والبسكويت والكيك المنزلى والعصائر الطبيعية وعدم الطبخ بمنكهات مثل مكعبات 

ايضا االبتعاد  الدجاج او صلصات الطماطم المعلبة او الملح الصينى او ما يسمى باجينوموتو 

 الحمية مثل اسبارتيمعن السكريات الصناعية والتى تستعمل فى 
التقليل من السكريات )السكر االبيض( بشكل كبير ومحاولة استبداله بسكر الفركتوز او سكر و

الفواكه ..ايضا االهتمام بالفواكه بشكل عام بديال للسكر مثل العنب والتمر والموز والتفاح 

 ...الخ
...وبالتالى تجعل عملية حيث ان كثرة السكريات تزيد الفطريات والكاندا فى امعاء الطفل 

االلتزام المعالجة بمضادات الفطريات غير فعالة كذلك عملية الكليشن )ازالة المعادن( ....و

 .خلفية قوية للبدأاالطفال بهذا الغذاء الصحى يعطى 

وربما   قدر المستطاع  Organic Foodايضا من المستحسن استعمال االطعمة الحيوية 

 .ب الحصول عليها فى بعض الدولتكون هذه االطعمة من الصع
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خالى عند زراعته من االسمدة والمواد الكيميائية  %111الطعام الحيوي يكون طبيعي و
.                                      والمواد الحافظة والمبيدات الحشرية والمحسنات االضافية                                                    

وغسيل المالبس من النوع االمن والذى ال يحتوى على مواد   استعمال مواد النظافةايضا   
 .كيمائية مثل الصابون الطبيعى

 االخطوة الثانية
 بعض تعانى قدفهى التعرف على االطعمة التى تصيب طفلك بالحساسية واالبتعاد عنها 

 نم سببا   الوقت نفس في ليس لكنها األطعمة، أنواع لبعض حساسية من التوحد حاالت
 عضب استبعاد يساعد فقد لذا السلوك، على ما بشكل وتؤثر المرض بهذا اإلصابة أسباب
لتعرف . ويتم اجراء عدد من التحليالت ل الحالة تحّسن على الغذائي النظام من الغذائية المواد

 على هذه االطعمة .

 االخطوة الثالثة : تنظيف االمعاء من الفطريات الضارة
 هوهذ تحتوى على كائنات حية دقيقة مهمة تسمى فلورا ) او البكتريا الحميدة ( االمعاء ف 

اع بأخذ المضادات الحيوية التى تقتل جميع انو بها  من السهل الحاق الضرر البكتريا 
لكائنات من السهل تكائر ا كذلك فى االمعاء  .البكتريا وال تفرق بين الحميد او الغير حميد 

  الضارة فيها مثل الفطريات وغيرها على حساب البكتريا المفيدة...لماذا يحصل ذلك ؟
موم الجواب بسبب تناول السكريات التى تنعش وتزيد من وجود الفطريات التى تفرز س

عل وماذا نف  ء (ام ال ؟ضارة...واالن السؤال كيف نعرف ان هناك كانديدا )فطريات فى االمعا
براز كامل  للتعرف على وجود الفطريات تتم عن طريق تحليل لمعالجتها؟ 

Comprehensive stool Analysis     وايضا 
Organic Acid TEST 
 وتتم فى مختبرات محددة 
فى امريكا  ومثال على هذه المختبرات  

http://www.greatplainslaboratory.com/ 
  

يرسلون الى مختبر فى المانيا وايضا بعض اطباء دان  
فى  ماكروتريس  المانيا 

http://www.microtrace.de/ 
  
المهم  تحليل للبول يتم التعرف على السموم التى تفرزها هذه الفطريات....اذا منمن خالل و

http://www.greatplainslaboratory.com/
http://www.microtrace.de/
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وذلك  ان نرجع التوازن الى الفلورا او الكائنات الدقيقة فى االمعاء والتخلص من الفطريات
         .كوتناول البروبيوت  ايضا تقليل السكرياتوعن طريق اعطاء ادوية مضادة للفطريات 

وكذلك  زومعالجتهاوذلك ايضا يكشفه التحليل البرا  وجود ديدان فى االمعاء ايضا البحث عن  
                                          او فيروسات فى االمعاء  البحث عن وجود بكتريا ضارة

      .                                                                           وعالجها اذا ثبت ذلك

 استعمال فيتامينات الخطوة الرابعة  
 األطعمة امتصاص سوء مشاكل من تعاني األطفال بعض أن الدراسات بعد أوضحت حيث

 في مزمن والتهاب األمعاء في لخلل نتيجة الطفل يحتاجها التي الغذائية المواد في ونقص
 التمثيل عملية وفي بل وامتصاصه الطعام هضم في سوء إلى يؤدي مما الهضمي الجهاز
 أ،: اآلتية الفيتامينات معدالت في نقص من يعانون التوحد مرضى نجد لذلك .ككل الغذائى

 على بينماوالكالسيوم   الماغنسيوم، الزنك، السلنيوم، البيوتين، وبالمثل 5ب ،3ب ،1ب
 الزنك يعوضه أن على نحاس على تحتوى التي األطعمة تناول بتجنب يوصى اآلخر الجانب
 كبيرة كميات تناول بضرورة األخرى الدراسات بعض أيضا   وتوصى. المناعي الجهاز لتنشيط

 والذي( ب) فيتامين هو للعالج االستخدام في شيوعا   الفيتامينات أكثر ومن الكالسيوم من
 تم دراسة عشرين حوالي وفى المخ، يحتاجها التي اإلنزيمات خلق في كبيرا   دورا   يلعب

 فعاال   الفيتامين هذا يجعل الذي والماغنسيوم( ب) فيتامين استخدام أن ثبت فقد إجراؤها
 3كما يتم يتناول  االحماض الدهنية المشبعة كاالوميجا  .التوحد حاالت من ويحسن

 هرمونوهو   السكريتين. كما وجد ان بعضهم يتحسن بتناول  هرمون ومضادات االكسدة 
 الهضم على يساعد وهو الدقيقة األمعاء تنتجه اإلفراز على والكبد البنكرياس يحث معوى
    تحسين االتصال البصرى ، ،نومه في على االستغراق قادرا   الطفل يجعل بل فقط هذا ليس
 .الوعى زيادة ،الكالمية المهارات نمو

هى  حمية الكازين والجلوتين :هناك ايضا جزء هام جدا فى هذا البروتكول وهو و

محددة ...وبعدها نقيم الطفل هل استفاد   االمتناع عن الحليب ومشتقاته والقمح ومشتقاته لمدة

وهو يكشف عن ان كان الطفل    URIN PEPTIDE  تحليل البول كهناومن الحمية ام ال ...

لديه االوبويد فى البول ام ال ....ولكن مع ذلك معظم اطباء دان يطلبون من االهل تجربة هذا 

النوع من الحمية من دون عمل التحليل النه وحتى لو كانت نتيجة تحليل البول سلبية ايضا 

 .ينصحون بتجربة الحمية
 ولكن ماهو الكازين والجلوتين؟ 

وهذا البروتين اليهضم بصورة كاملة في معدة   كازين  يحتوي على بروتين اسمه  والحليب
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كازومورفين....وكذلك يمنع القمح ومشتفاته النه يحتوى   المصابين بالتوحد بل يتحول الى
لوتومولرفين ...والمادتان جيتحول الى   .وايضا هذا البروتينلوتين .جعلى بروتين اسمه 

كازمومورفين والقلوتومورفين .. هما مادة تشبه المورفين المخدر وعند امتصاصها من 
ها كما انها تجعل الطفل كمن يتعاطى مواد الى خاليا المخ وتقوم بتدمير االمعاء تصل مع الدم

 . ولذلك يتم منع كل االطعمة المحتوية على القمح واللبن ومشتقاتهما .مخدرة
العدس  \الفول  \البطاطس  \االرز  \البيض  \: اللحوم بانواعها  ة هى المسموحاما االطعمة 

 .ت المكسرا \الذرة  \التمر  \الخضار والفواكه  \الحمص  \الفاصوليا 
 وايضا ليتم تحسين عملية هضم الطعام يتم اعطاء الطفل انزيمات خاصة يكتبها الطبيب

ملونة االهتمام بالغذاء الصحى الخالى من المواد ال اذا تلخيص المرحلة االولى هىا
معالجة االمعاء والكشف عن الفطريات والبكتريا   يتاميناتوالكيمائية واخذ الف

على وجود انواع الطعام الذى يسبب الحساسية  الضارة والطفيليات والتعرف
 .وتطبيق الحمية الخالية من الجلوتين والكازين والكشف عن الببتايد فى البول

 
: هى الكشف عن المعادن الثقيلة الضارة مثل الزئبق والرصاص عن طريق  المرحلة الثانيةا

ن ..وكثير من االطباء ال والقيام بالتخلص منها عن طريق ما يسمى بالكليش عمل تحليل الشعر

يكتفون بتحليل الشعر بل ايضا يقومون بعمل اختبار وجود هذه المعادن عن طريق اعطاء 

 الطفل دواء خاص ثم عمل تحليل بول للكشف عن وجود هذه المعادن الضارة
 هو العالج باالوكسجين عن طريق خيمة مخصصة  ومن المستجدات فى هذا البرتوكول

Hyperbaric  Oxygen Therapy   HBOT 

 methyl  B12وايضا ابر 
   التى تساعد فى عملية المثاليشن وكذلك الكشف عن اضطرابات الميتوكوندريا

Mitochondria dysfunction .  
 

 الحمية عمل وليس... مختص يد  على يكون ان.. تطبيقه ارادوا اذا االهل ننصح ولكن

 يبوطب طبي اشراف من البد... ابنهم على وتطبيقها االنترنت من ارشادات اخذ او... لوحدهم

.توحدال ابحاث مركز من للمستجدات ومتابع... البرتوكول هذا تطبيق فى خبرة وله.. معروف  
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 سر عدم انتشار بروتكول دان :

ا يثني على هذزرت العديد من االطباء ولكن الاحد ولكن دائما ما نجد هذا التساؤل من االهل 

     البروتوكول!!!!!!!!!!!!!!!!!

ازال عبارة قد تتردد كثيرا من االهل ،خالل رحلة البحث عن العالج،والسبب ان البروتوكول م

                               طور البحث والتجريب،ولم يتم اعتماده من خالل كليات الطب بعد. 

ن برتوكول دان يعتمد على النظريات واألبحاث المطروحة  وهذا  يفسر عدم معرفة كثير م

لمجتمع وبالرغم من أن كثير من األهالي فى ا…األطباء به فى عالمنا العربي .. وأيضا الغربي 

م سنة وبالرغم ايضا من أن أطباء دان الذين يتزايد عدده…الغربي وجدوا نتائج ايجابية منه 

فى  إال أن المجتمع الطبي…خاصة من خالل النتائج التي يروها ……. يؤمنون به بعد سنة

يعترف  وهناك من ال…فهناك من يؤيد … أمريكا نفسها .. ينقسم فى هذا المجال انقسام كبير 

بيقه أو ال ولكنهم يتركون لألهالي حق االختيار فى تط…..بهذه النظريات ويعتبرها )بال قيمة( 

ى نشر هذا باإلضافة إل…بنشر كتب تشرح هذا البرتوكول …ز أبحاث التوحد ويقوم مرك .. ..

الذين ال  المحاضرات التي تقام سنويا فى أمريكا ..وكذلك يتم عرضها على االنترنت للمهتمين

لى وعلى موقعهم ع…. يستطيعون الحضور ..ايضا نشر قصص أطفال عولجوا من التوحد 

دريب اء المؤمنين بهذا البروتوكول ..وحضروا وتلقوا تاالنترنت يقوموا بسرد قائمة األطب

 .. وأسماءهم مدرجة فى الرابط على حسب البلد…

وعدد  أطباء دان فى الشرق األوسط محدود جدا حيث يوجد حالياعدة اطباء  فى مصر 

.والسعودية والكويت واالردن  ولبنان واالمارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 اخيرا االنتقادات الموجهة للبروتكول :

اء بالرغم من قصص النجاح المنتشرة حول نجاح بروتكول دان اال ان هناك العديد من االطب

ات بروتكول بانهم ينشرون اكاذيب . وجاءت هذه االتهاموجهوا اتهامات للقائمين على هذا ال

 البحثو الخطر والطب الضار العلم: المضللين التوحد رسل كتابفى كتابين شهيرين هما  : 

 Autisms's False Prophets: Bad Science, Risky Medicine العالج عن

& the Search for a Cure)  خبير أوفيت، بول لمؤلفه 8112 عام صدر كتاب هو

 الجدل الكتاب ويتناول. فيالدلفيا في األطفال مستشفى المعدية األمراض قسم ورئيس اللقاحات

 .دبالتوح اإلصابة وبين( التطعيمات) لقاح ال تناول بين عالقة وجود مزاعم حول المثار

وكذلك كتاب ) دان الوهم المدمر ( لمؤلفه طبيب االطفال  ووالد الطفل التوحدى مايكل 

 اتدراس خالل من مدعوممن اهم االنتقادات الموجهة لبروتكول دان انه غير وفيتزباتريك . 

 بتسويق ااهتمام   أكثرويبدو القائمين عليه  .التجريبي الدعم إلى العالج طرق وتفتقر. علمية

 دماتالخ بمقدمي باالهتمام مقارنة اآلباء طلبات وتلبية عليه التدريب وتيسير البرنامج

 المرضى، تفد لم أنها لو فحتى ولكن البعض االخر يرى .باالضافة الى تكلفة العالج الباهظة 

ا تسبب أال ُيتوقع الغذائي النظام تغيير مثل التحفظية العالجات فإن  عما النظر فبصر أضرار 

صص انه اليشترط تخاآلخرى من االنتقادات و .تكاليف من به تقترن وما اكإرب من تسببه

ممارس و الطبيب بالطب التطورى بل نجد ان القائمة تضم اطباء نساء وتوليد واطباء اسنان

 اءوقض المؤتمرات احد حضور سوي دان كطبيب الطبيب تسجيل يتطلب ال كما انه . عام 

ول ويصبح مؤهل لمدة عامين لتطبيق البروتك  مسجل دان طبيب مع العمل من ساعات عدة

وحد كذلك دحض فرضية ارتباط الت وتنتهى هذه الصالحية اذا لم يحضر المؤتمر التالى .

 فريق هاعلي أشرف علمية دراسة كشفتبالتطعيمات  ادى الى التشكيك فى البروتكول حيث 
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 أى توجد ال أنه لىا األمريكية ةالمتحد بالواليات لألطفال سينيسناتى بمستشفى الباحثين، من

 واللقاحات التطعيمات من العديد على الوالدة حديثى األطفال حصول جراء محتملة مخاطر

 ترفع ال أنها مؤكدة العامين، بلوغ وقبل العمر، من مبكرة مراحل فى لألمراض، المضادة

 طفل 1111 من أكثر الدراسة وشملت. الكثيرون يعتقد كما التوحد بمرض اإلصابة فرص

اى بعد ازالة الزئبق  1999 حتى 1994 من الفترة فى ولدوا حيث التوحد، بمرض مصاب

لمرحلة ا كذلك  .التوحد بمرض إصابتهم من بريئة التطعيم لقاحات أن وأكدت ،من التطعيمات 

نوعا  التخلص من المعادن الثقيلة تحملاى االخرى من البروتكول والتى تسمى االستخالب 

 في المتقن غير باالستخالب العالج تسبب ،8115 عام في المثال، سبيل علىف المخاطرةمن 

 عالجات. ويرى كثير من  االطباء  ان البالتوحد مصاب عمره من الخامسة في طفل وفاة

 عالية كونت وقد والفعالية، السالمة الختبارات تخضع لم فهي. زائفة تكون ما غالبا «بديلة»

 من عديدبال خاص علمي بحث يوجد ال ببساطة،النه   فعليا ضارا بعضها يكون وقد التكلفة،

  .قليال الدراسة قيد األطفال عدد يكون ما فغالبا يوجد وعندما ،البديلة  التوحد عالجات

فى مختلف  واخيرا فان املنا فى رؤية اطفالنا معافين  يعيشون حياة طبيعية يدفعنا للبحث

وحد االتجاهات ولنتذكر ان هللا ما انزل من داء اال وله دواء وسياتى يوم علينا ليصبح الت

                                                         ذكرى ان شاء هللا ولنتمسك باالمل ................................
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