هل التغذية ضرورية للطفل التوحدي
ان العالقة وثيقة جداً بين أطفال التوحد والغذاء وذلك من عدة جوانب:
 هناك عناصر غذائية يحتاجونها اكثر من غيرهم فالبد من توفيرها في غذائهم.
 وعناصرر ارررال دبررد مرن راررو غرذائهم منهرا فالبررد مرن ناعهررا مرن الغررذاء او
اعطائهم بديالً عن ذلك الغذاء بحيث د يحتوي هذه العناصر
وفي كاتا الحالتين دبد من توفير غذاء متواان يحتوي ع اى العنا صر الغذائ ية ل ضمان الن مو ال سايم
لاطفل ،اضافة الى ان اطفال التوحد يحتاجون الى عناية راصة في طري قة ت قديم الط عام ل هم بح يث
يتم اعطاؤهم المفيد وتجنبهم الضار ولو كان برالف رغبتهم مع المحافظة عاى استقرارهم النفسي.
يعرف العاماون في مجال التوحد ان الن سبة تاداد سنة ب عد ا ررال  .إن ا ساس اد صابة ت حدث في
المريخ وهو مركا التحكم في الجسم فتحدث كل التأثيرات واد عراض ال تي ن شاهدها ب سبب ال تأثير
السيئ عاى تاك المنطقة ،والغذاء من اكثر المؤثرات عاى هذه المنطقة.
الحمية الغذائية الخالية من الجلوتين او الكازين وتأثيرهما على اطفال التوحد
ان ال كااين والج اوتين ه ما بروتي نات يتحاالن ا لى المرك بات ادسا سية لابروتي نات وال تي ت سمى
ادحماض ادمينية لدال ادصحاء ،ويوجد الكااين في الحايب وم شتقاته ويو جد الج اوتين في ب عض
الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير ومنتجاتها كال سميد ون شأ الحاو يات واألغذ ية المحتو ية عاي ها
كالمعجنات والبروستد وكثير من المواد المعابة .هناك اغذية تحتوي عاى الكااين بنسبة ضئياة م ثل
الابدة فيمكن ادستعاضة عنها بالسمنة لعدم احتوائها ع اى ال كااين .الم شكاة تك من في ان ال كااين
والج اوتين د يتحاالن ع ند اط فال التو حد فت تراكم هذه المرك بات البروتين ية و تؤدي ا لى ا ضرار
بالجهاا العصبي واضطراب الساوك ونمو غير سايم لا مخ ح يث د يح صل ع اى ب عض ادح ماض
ادمينية لهذا ي جب تج نب ت اك ادغذ ية مدال الح ياة .وه ناك تأثيرات ا ررال م ثل ضعف اد ستجابة
والتنفس واضطراب ضربات الق اب ل هذا ي حس ال شرص الم صاب بالتو حد با لدوار ك ما يتم ال تأثير
عاى مراكا ادحساس بادلم فتضعف تاك المراكا .بل ان هذه المواد قد ت تراكم ب شكل كب ير و تؤدي
الى ما يسمى بالتسمم اوقد تت حول ا لى مرك بات م ردرة يدمن ال شرص عاي ها  ،ل هذا قد ي كون لدال
البعض رغبة شديدة تشبه الوحم لتناول ادغذية المحتوية عاى هذه البروتي نات فت جد ال شرص ي حب
الحايب او القمح ومنتجاته .
ال تقارن طفلك باآلخرين
هناك مواد غذائ ية ل ها تأثيرات ع اى ا لبعض وغ ير مؤثرة ع اى آ ررين ف مثالً الت فاح والحم ضيات
والشوكودته واحيانا ً ب عض ادوية الصداع وترفيف ادلم هذه المواد لها تأثيرات سابية ع اى ا لبعض
فإن ثبت لالسرة هذه التأثيرات فيجب تجنبها.
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الحساسية
بعض األمهات يعتقدن ان مواد غذائية معينة تفاقم مشكاة التوحد وذلك لظ هور تبق عات ح مراء ع اى
الجاررد ولاتأكررد مررن األغذيررة الترري تسررببها يمكررن وقررف إعطراء الطفررل تاررك المررادة الغذائيررة ومراقبررة
األعراض فإن االت فمعناه ان تاك المادة هي المسببة لاحساسية ولكن ماذا لو كان الغذاء عبارة عن
مرقة رضار؟ في هذه الحا لة يم كن ا ستبعاد كل الر ضار الم شكوك في ها وب عد عدة أ سابيع اي ب عد
اوال أعراض الحساسية يبدأ إعطاء الطفل نوعا ً واحداً من هذه الر ضار ل مدة ا سبوعين دون تغي ير
في غذائه ادرر وتالحظ ادعراض فإن ظهرت ادعراض فيتم منع هذه المادة الغذائية وان لم تظهر
اعراض يتم اعطاؤه النوع ادرر من الرضار لمدة اسبوعين مع امكانية استمرار النوع ادول مادام
د يسبب الحساسية وهكذا.
ما هو البديل للحصول على مادة الكالسيوم الموجودة في الحليب
الحايب المصنع من مصادر نباتية مثل حايب الصويا وحايب ادرا وهناك حا يب رال من ال كااين
متوفر في الصيدليات .ويم كن الح صول ع اى الكال سيوم والحد يد من اغذ ية ا ررال غن ية به ما م ثل
الاحوم والرضار الورقية ويمكن ان يتم اضافتهما لاغذاء واعطاء الطفل شرابا ً او حبوبا ً حسب العمر
لتغطي احتياجاته من هذه المعادن والفيتامينات.
الفيتامينات والمعادن الضرورية
ان فيتامين "ج" مهم لاجميع فهو مهم لبعض الت فاعالت الكيميائ ية ال ضرورية في الج سم و هو م هم
بشكل ارص دط فال التو حد ومث اه كذلك في تامين "أ" والمغني سيوم والكال سيوم فح مض اد سكوريك
(فيتامين ج) او ( )Cيوجد في الفواكه الحمضية والفافل ادرضر والجوا فة ول كن ب عض ادغذ ية قد
تسبب مشكالت اررال مثل الحمضيات لهذا دبد من اع طاء الط فل في تامين "ج" ا ضافي ع اى هي ئة
بودر او حبوب .وبالنسبة لفيتامين "أ" يوجد في الكبد وايت السمك وايت كبد ال حوت ويم كن ا رذه
عاى هيئة كبسودت تقاس بالميكرو جرام او الوحدات الدولية .اما بالنسبة لامغنيسيوم فيمكن اعطاؤه
عن طريق الحقن أو حبوب والكالسيوم فيمكن العناية بت ناول ب عض الر ضراوات الورق ية الغن ية به
كالسبانخ ويمكن ان يكون ضمن مجموعة م عادن ع اى هي ئة ح بوب .وفي تامين (ب )6دهمي ته لن مو
وعمل المخ والجهاا العصبي المركاي .
كيفية تطبيق الحمية
ان مرحاة تطبيق الحمية هي المشكاة الحقيقية امام اد بوين ف ايس من ال سهل م نع الط فل من اغذ ية
معينة او اعطائه اغذية اررال وما احب ان انصح به ادبوين ان يتأكدوا اودً من نسبة البيتيدات في
البول باستردام ادرتبار المذكور ومنه يمكن معر فة الحا جة ا لى تق ايص اغذ ية معي نة دون ا ررال،
بالرغم من سهولة ايقاف ادغذية المحتوية عاى الحايب اد ان ايقاف ادغذية المحتوية عاى ج اوتين
اصعب وهذا مرالف لما قد يظنه البعض لماذا؟ ألن كثيراً من ادغذية فيها حبوب اما ب شكل اسا سي
او بشكل اضافي لتحسين الطعم ،فإن تحرم طفاك من غذاء يوجد عاى السفرة بشكل دائم ارال ان في
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ذلك صعوبة وادمر ادكثر اهمية ان رطر الجاوتين اكثر من رطر الكااين اذا تراكم في ا لدم  ،ود
ننسى ان ادطفال يرتافون في م ستوال حسا سيتهم لالغذ ية وأن ال تأثيرات ال سابية قد ت ستمر لف ترة
طوياة تصل الى عدة شهور بعد ايقاف الجاوتين فال تتوقعي عاياتي ادم ان تري الن تائج في و قت
سريع .عندما تحدد ادغذ ية ال تي ي جب تجنب ها فإن الط فل ادك بر سنا ً وا لذي يت ناول اغذ ية مرتا فة
سيتأثر نفسيا ً وقد ي كون لد يه نوع من الق اق وا لذي قد ي صحبه ب كاء شديد وت كرار الت بول والت برا
والحكة ويجب عاى ادبوين المواصاة في بر نامج التغذ ية دون الن ظر ا لى هذه اد مور دن ها تعت بر
مؤشراً جيداً نحو التصحيح ود انصح بوقف مصادر الكااين والجاوتين دفعة واحدة لكن ارال و قف
مصادر الكااين اودً ثم ال تدرج في و قف م صادر الج اوتين دن ب عض اد سر ي ترددون ا صالً في
قبول التشريص ربما لعدم وضوحه تماما ً ولكن ارتبار الببت يدات في ال بول مؤ شر قوي ي جب أ رذه
في ادعتبار  ،وبعض ادسر دتتحمل رفض الط فل لذلك ال غذاء ا لذي يرت اف عن غذاء  .إن ات باع
حمية صحيحة لفترة مناسبة تعطي نتائج جيدة ولكن وقف هذه الحمية يؤدي ا لى نك سة نف سية لاط فل
فقد تكون ادعراض اكثر شدة من ذي قبل اي قبل اتباع الحمية وي كون ال ساوك ا شد ظ هوراً في كون
هناك انين وبكاء متقطع دون سبب ورمول وكسل بحيث ديعبأ بأحد وقد تاداد مرات التبول والتبرا
غير ادرادي بل قد يصاحب ذلك آآلم بالذات في البطن.
فال بد من المواصاة في البرنامج ألن التراجع يؤدي الى ادنتكاسة التي يصعب عالجها درتباط
بعض المواقف غير المرغوبة في ذهن الطفل ولهذا سيكون رفضه هذه المرة اكبر مادام هذا
الرفض سيؤدي الى تراجع قرار ادسرة.
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