
داألمراض املرتافقة مع طفل التوح



اضطراب التوحد

اتالقدريفتأثرًياالنمائّيةاالضطراباتأكثرمنالّتوّحديعّد•

واتالسنخاللاألعراضهذهتظهروللطفل،املتباينةالنمائّية

ذاهمنيعانونالذيناألطفالنسبةوالعمر،مناألوىلالثالث

ةاخلاّصالرتبيةفئاتيفمقارنةمستمّرةزيادةيفاالضطراب

أنكنومي،(بصرّيةمسعّية،)احلسّيةاإلعاقاتوالعقلّيةكاإلعاقة

.معروفةغريزالتمااألسبابأغلبألّنذلكيرجع



ما هي أهم المشكالت المترافقة مع طفل التوحد



اضطرابات الجهاز الهضمي

gastrointestinal (GI) disorders

ين تعد اضطرابات الجهاز الهضمي أكثر شيوًعا ب

من أكثربثمان مرات األطفال المصابين بالتوحد 

.األطفال اآلخرين

:وتشمل عادة
اإلمساك املزمن

البطنوجع 
االرجتاع املعدي



الصرع

Epilepsy

ثلث المصابين ما يصل إلى على يؤثر الصرع 

1%على النقيض من ذلك ، فإنه يؤثر على . بالتوحد

.من عامة السكانفقط %2إلى 
:األعراض عادة عليوتشمل

نوبات التحديق غري املربرة
حركات ال إرادية

االرتباك غري املربر
شديدصداع 
نعاس

اضطراب النوم
تغيريات غري مفسرة يف القدرات أو العواطف



مشكالت التغذية واألكل

Feeding/Eating issues

10من كل 7تؤثر مشاكل التغذية واألكل على حوالي
.أطفال يعانون من مرض التوحد

:األعراض عادة عليوتشمل
شراهة لألكل 

أمناط حمددة يف األكل 
حساسية شديدة من بعض االغذية 

البيكا  



اضطراب النوم

Disrupted Sleep

ا ما وربم-أكثر من نصف األطفال المصابين بالتوحد 

يعانون من واحد أو -أربعة من كل خمسة يصل إلى 

.أكثر من مشاكل النوم المزمنة

:األعراض عادة عليوتشمل
.خالل الليلصعوبة يف النوم والبقاء نائمني 



اضطراب فرط النشاط وتشتت االنتباه

Attention Deficit and Hyperactivity 

Disorder (ADHD)

في 60إلى 30ما يتراوح بين على ADHDيؤثر 

في المائة7إلى 6مقابل المائة من المصابين بالتوحد ، 

.من عامة السكان

:األعراض عادة عليوتشمل
احلركة املستمرة بدون هدف

االندفاعية  
تشتت االنتباه

األشياءصعوبة تذكر 
مشاكل يف إدارة الوقت ، واملهام التنظيمية



اضطراب القلق

Anxiety

في المئة 42تؤثر اضطرابات القلق على ما يصل إلى 

تؤثر على النقيض من ذلك ، فهي.من المصابين بالتوحد

من البالغين % 15األطفال و من %3بنحو على ما يقدر 

.في عموم السكان
:األعراض عادة عليوتشمل

وف الشديد من أو اخل-ينتشر القلق االجتماعي 
بشكل  -خاص جدد ، وحشود ومواقف اجتماعية أش

لك ، باإلضافة إىل ذ. خاص بني املصابني بالتوحد
من خاص املصابني بالتوحديعاني العديد من األش

.يءصعوبة يف التحكم يف القلق مبجرد حدوث أي ش



األكتئاب

Depression

و األطفال من %7االكتئاب يؤثر على ما يقدر بنحو 

من على النقيض. البالغين المصابين بالتوحدمن 26%

في المائة من األطفال و 2ذلك ، فإنه يؤثر على حوالي 

.في المائة من البالغين في عموم السكان7

:األعراض عادة عليوتشمل
فقدان االهتمام باألنشطة اليت كانت ذات يوم مفضلة  

النظافةتدهور ملحوظ يف 
واليأسمشاعر احلزن املزمنة ، 

.أو االنتحار/ ميكن أن يشمل االكتئاب أفكاًرا متكررة حول املوت و 



اضطراب الوسواس القهري

Depression

ا بين تشير األبحاث إلى أن الوسواس القهري أكثر شيوعً 

ه في المراهقين والبالغين المصابين بالتوحد مما هو علي

.عموم السكان

:األعراض عادة عليوتشمل
ات  قد يكون من الصعب التمييز بني أعراض الوسواس القهري وبني السلوكي

.اليت تعد مسة مميزة للتوحدواحلركات املقيدة املتكررة 



اضطراب ثنائي القطب

Bipolar Disorder

وحد هناك صعوبة شديدة في الفصل بين سلوكيات الت

حالة واضطراب ثنائي القطب لكن مع مراجعة سلوكيات ال

يات الحالية يمكننا الفصل بين السلوكيات السابقة والسلوك

والمستحدثات التي ظهرت عليها ، ومع ذلك فأن هذا 

ال االضطراب واحد من االمراض التي قد يصاب بها اطف

التوحد 



نسبة انتشار التوحد

.  قامت امريكا بنشر نسبة أنتشار التوحد لديهم 2017عام •

.  تقريبا 2008أما عربيا فال يوجد دراسات لهذا الموضوع منذ •

.  طفل 68: 1هي كانت النسبة التي أعلنتها أمريكا •



حدعدد المصابين بالتو( في مصر ) طبقا لما سبق 



عدد المصابين ( في مصر ) طبقا لما سبق 

باالضطرابات المترافقة مع التوحد

الصرع

462,000

مشكالت التغذية 
واألكل

980.000

مشكالت النوم

1.120.000

األكتئاب

98.000

اضطراب فرط 
الحركة وتشتت 
االنتباه
840.000

القلق
588.000



ما المشكلة ؟؟؟






