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 شكر خاص للصدٌق العزٌز

 

 د/علً صابر محمد

 

 النفسًاستشاري الطب 

 

 الذي اهدانا النسخة االنجلٌزٌة من الكتاب

 
 
 
 

 اختبار الطفل لكشؾ مدي تعرضه للتوحد
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جب عن أشهرا  1ٔاذا كان لدٌك طفل ٌبلػ من العمر 
: االسئلة االتٌة  
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اذا كانت االجابة بالنفً فان طفلك معرض لالصابة  

 بالتوحد
للطبٌب امأل قبل الذهاب لكن استشر الطبٌب فورا ، و

 االستمارات االتٌة :
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 فائدة االختبارات :

هذه االختبارات لٌست تشخٌصٌة ، بمعنً انها  -ٔ

التحدد قطعا اذا كان الطفل مصاب بالتوحد وتبدأ 

 فً عالجه

هذه االختبارات استكشافٌة ، بمعنً انها تحدد  -ٕ

 مدي قابلٌة الطفل الذي تم فحصه لالصابة بالتوحد

ٌعنً هذا انها خطوة اولً تتبعها خطوات  -ٖ

 اخري

 :تحدٌد مدي الخطورة علً الطفل 

 (ٔ)مجموعة  -ٔ

كبٌر ان ٌكون  ) هناك احتمال خطورة مرتفعة 

 الطفل مصاب بالتوحد (

 وٌكون هذا اذا كانت االجابة بالنفً علً االسئلة 

A5, A7, B2, B3, B4 

 (ٕ)مجموعة  -ٕ

 خطورة متوسطة 
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 A7, B4اذا كانت االجابة بالنفً علً االسئلة 

 (ٖ)مجموعة  -ٖ

 خطورة ضئٌلة 

 اذا لم ٌكن اٌا من المجموعتان السابقتان

 التعامل مع الطفل بعد االختبارات :  

 ( ٔالطفل المعرض لخطورة عالٌة )مجموعة  -ٔ

ٌتم اٌفاده الً عٌادات فحص النمو وقسم خدمات 

 التعلٌم

 ٕلخطورة متوسطة )مجموعة الطفل المعرض  -ٕ

(اذا كان معدل الشكوك مرتفعا ٌعامل كالمجموعة 

االولً، واذا كان معامل الشكوك منخفضا ، ٌعاد 

 الفحص بعد شهر

 ، ٌعاد الفحص بعد شهر ٖالمجموعة  -ٖ
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 مالحظة هامة

وجهة صور من الترجمة النها من ٙقمنا بحذؾ 

نظرنا التفٌد المرٌض وانما الطبٌب ، ولٌس 

 الطبٌب فً حاجة الً ترجمة

ورؼم اقتناعنا ان الدلٌل المصور كاؾ وواؾ 

لحاجة ولً امر المرٌض او المتعاملٌن مع 

المرٌض من ؼٌر االطباء ، اال اننا احببنا ان نزٌد 

معلومات القاريء باضافة بعض المعلومات ولذلك 

 رة لكتاب سنقوم بترجمة مختص

 –شرح لالؼبٌاء( )تؤلٌؾ  –)كٌؾ نفهم التوحد 

 ستٌفن شور ، لٌندا راستٌل(

Understanding Autism For 

Dummies  - Stephen M .Shore and 

Linda G.Rastelli 
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 التعرٌؾ بالمإلؾ :

 1ٔاصٌب بالتوحد وعمره ستٌفن . م . شور ،  -ٔ

واشتد مرضه حتً  شهر واصبح الٌستطٌع التحدث

انه لم ٌمكن عالجه فً العٌادات الخارجٌة وانما 

 داخل المستشفٌات

حول  االن ٌقوم بانهاء رسالة الدكتوراة -ٕ

مساعدة المصابٌن بالتوحد لٌتمكنوا من ممارسة 

 حٌاة طبٌعٌة 

وحٌنما الٌكون فً ممارسة عمله فً تدرٌس  -ٖ

الموسٌقً لطالب الجامعة او تعلٌم العزؾ 

سٌقً للمصابٌن بالتوحد فانه ٌقوم بمحاضرات المو

 عن التوحد حول العالم

من اهتماماته الخاصة دراسة الوسائل المقارنة  -ٗ

لمساعدة وتعلٌم مرضً التوحد وذوي االحتٌاجات 

 الخاصة
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حصل ستٌفن علً درجة البكالورٌوس فً  -٘

الموسٌقً وفً المحاسبة وفً نظم المعلومات من 

ما حصل علً الماجستٌر جامة ماساشوتٌس ، ك

فً تدرٌس الموسٌقً وحالٌا فً مراحل انهاء 

 درجة الدكتوراة فً التعلٌم من جامة بوسطن

وٌقضً ستٌفن اؼلب وقته فً الطائرات متنقال  -ٙ

حول العالم لمساعدة مرضً التوحد ورؼم ذلك 

ماساشوتٌس  –فانه ٌسكن مع زوجته فً بروكلٌن 

 فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة

 مسؤلة : ماذا نعرؾ وماذا نجهل حول التوحد

التوحد هو ظاهرة معقدة ولٌست مفهومة بشكل  -ٔ

، الباحثون ٌعملون حالٌا علً اٌجاد تفسٌرات تام 

 واجابات لتلك الظاهرة 

المشكلة هً ان االسئلة نفسها ؼٌر ولكن  -ٕ

ولهذا السبب فان الباحثون منقسمون  واضحة

 فً مرحلة االختباروالعدٌد من النظرٌات االن 
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ٌجمعون المعلومات بشكل سرٌع  فالباحثون -ٖ  

تلك لالٌتفقون علً تفسٌر ولكنهم فً نفس الوقت 

  المعلومات

علً سبٌل المثال ، الباحثون  ربما ٌالحظون   -ٗ

بعض الخلل الوظٌفً فً جسم مرٌض التوحد 

الٌتفقون اذا كان هذا الخلل هو احد اسباب ولكنهم 

هناك جدل كبٌر فً عالم ، او احد نتائج التوحد 

فً مجال االطباء حول ماهو سبب وماهو نتٌجة 

وبالتالً ٌتوسع الجدل حول كٌفٌة عالج التوحد 

 تلك االعراض

هذه هً الحقائق المتفق علٌها بٌن كل  -٘

 المهتمٌن بالتوحد

ٌة مثل التوحد ترجع اساسا ان االعاقات النمائ -أ

الً اختالل فً المخ مما ٌإدي العراض حٌوٌة 

  مجالها طب االعصاب ولٌس الطب النفسً

التوحد هو اكثر االعراض شٌوعا فً طائفة  -ب

كبٌرة تسمً طٌؾ التوحد وتسمً اٌضا 

 االضطرابات النمائٌة المنتشرة
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ٌتم تشخٌص التوحد ؼالبا حٌن بلوغ الطفل  -ت

 ثالث سنوات

التوحد موجود فً كل الدول وفً كل العرقٌات  -ث

 وعلً كل المستوٌات االجتماعٌة

التوحد اصاب ملٌون ونصؾ الملٌون فً  -ج

الؾ  ٕٗالوالٌات المتحدة وٌنضم الٌهم كل عام 

طفل جدٌد ، وهذه النسبة تقارب الدول االوروبٌة 

ٌصاب بالمرض ،  ٙٙٔاالخري، حٌث طفل من كل 

االصابات بشكل صاروخً فً ارتفعت نسبة وقد 

 الثالثٌن عاما االخٌرة

 مرات اكثر من االناث ٌٗصٌب الذكور التوحد  -ح

ٌحتاج االطفال المصابون بالتوحد الً تدخل  -خ

 طبً سرٌع ومبكر بقدر االمكان

 هذه هً نقاط االختالؾ بٌن المهتمٌن بالتوحد -ٙ

ٌعتقد االطباء ان التوحد ٌرجع الً خلل فً  -أ

حتً االن لم ٌتم تحدٌد الجٌن ولكن  الجٌنات

او اذا كان المسئول جٌن  المسئول عن المرض
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فكل حالة لها خصوصٌة مثل بصمات واحد ، 

  االصابع

ٌعتقد بعض الخبراء ان للتوحد سببا واحدا  -ب

بٌنما ٌعتقد اخرون ان التوحد ناشًء عن تداخل 

، وبعض الباحثون ٌقسمون  مجموعة من االسباب

 عدة اقسام  التوحد الً

العالج الدوائً ٌخفؾ اعراض التوحد ولكن  -ت

الدواء ٌعالج المشكلة تكمن فً اكتشاؾ اذا كان 

عالج مرضً ٌاالعراض ام االسباب ، وهل بالفعل 

ساعد اطفال ؼٌر مصابٌن بالتوحد ٌالتوحد ام 

،  ورؼم رفض المجتمع الطبً لتلك  بشكل حقٌقً

االدوٌة اال انها حققت نجاح ملحوظ فً حاالت 

 معٌنة  

لدٌنا امال رؼم كل الجدال والمشكالت فانه  -7

فً التؽلب علً المرض وهناك اسباب  كبٌرة

 متعددة لنتعلق بتلك االمال 

فً مجال التوحد والذي حدث  التقدم العلمًفان  -1

تقدم و ؼٌر مسبوق ، كذلك فً السنوات االخٌرة ه
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فً مجاالت مشابهة مثل الزهٌمر  صابعطب اال

 والصرع ... تبشر بامل كبٌر لمرضً التوحد

بالمرض  وعً المجتمععالوة علً ذلك فان  -9

 ورصد تموٌل كبٌر له حالٌا واصدار تشرٌعات

امل واضح لمرضً للمساعدة فً دراسته هو 

 التوحد

 مسؤلة : تشخٌص التوحد  

اضطراب التوحد ٌتم تشخٌصه طبقا للمعاٌر  -ٔ

التً ٌحددها الدلٌل التشخٌصً واالحصائً الذي 

 تقوم بنشره الجمعٌة االمرٌكٌة للطب النفسً

ٌتم اعتبار المرٌض مصاب بالتوحد اذا ظهرت  -ٕ

من االعراض التً ٌحددها  ٕٔمن اصل  ٙعلٌه 

 الدلٌل 

 مجموعات ٌٖقوم الدلٌل بتقسٌم االعراض الً  -ٖ

، التفاعل  االجتماعً ، التواصل ، السلوك ، وٌتم 

 مراجعة الدلٌل والمجموعات بشكل دوري

ٌجب ان تشمل االعراض الستة التً تحدد  -ٗ

المرض اثنان علً االقل من مجموعة اعراض 
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خلل التفاعل االجتماعً وواحدة علً االقل من كل 

   من المجموعتان االخرٌان

راض او باؼلبها الطفل المصاب بجمٌع االع -ٗ

ٌسمً حالة توحد تقلٌدٌة اما الذٌن لدٌهم عدد اقل 

من االعراض فٌقال انهم مصابون باعاقة نمائٌة 

 مع اعراض تشبه التوحد

ٌجب ان تظهر علً الطفل اعراض المرض قبل  -٘

  سن الثالثة

ٌمكن تشخٌص حاالت التوحد فً سن متؤخرة  -ٙ

ظهرت قبل او حتً بعد البلوغ طالما ان االعراض 

  سن الثالثة

توصٌؾ من مالحظة االعراض ستجد ان  -7

قلٌال ، ولكن عموما  المرض هو شًء ؼامض

 التشخٌص هو مرحلة اولً للتعامل مع المرض

اقرت الهٌئة االمرٌكٌة للطعام والدواء بعض  -1

االدوٌة لعالج االعراض الجانبٌة المصاحبة للتوحد 

بً وما اشبه مثل نقص الفٌتامٌنات والقولون العص

 ذلك 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

41  

 

لم تصرح الهٌئة االمرٌكٌة للطعام والدواء باي  -9

 دواء باعتباره عالج للتوحد

متالزمة اسبرجر تشبه التوحد وتصنؾ  -ٓٔ

باعتبارها من االضطرابات النمائٌة المنتشرة ولكن 

الفارق االساسً بٌنها وبٌن التوحد هو ان 

ً المرٌض بمتالزمة اسبرجر الٌفقد التواصل اللفظ

 مع االخرٌن

 dsmالتً حددها  ٕٔاالعراض  -ٔٔ

 التفاعل االجتماعً :

اختالل ملحوظ فً استخدام السلوك ؼٌر  -ٔ

 اللفظً

الفشل فً انماء عالقات الزمالة المالئمة لسن  -ٕ

 المرٌض

فقدان البحث العفوي )التلقائً( لمشاركة  -ٖ

 االهتمامات واالنجازات مع االخرٌن 

 االجتماعٌة او االنفعالٌةفقدان التبادلٌة   -ٗ

 التواصل :
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تؤخر او فقدان انماء التواصل اللؽوي مع عدم  -ٔ

 التعوٌض باستخدام وسائل التواصل البدٌلة 

 اختالل ملحوظ فً مهارات التحدث -ٕ

 استخدام اللؽة بشكل نمطً وتكراري -ٖ

فقدان الشكل التلقائً المتوافق مع سن  -ٗ

ً المحاكاة المرٌض لعملٌة اللعب المبنً عل

 االجتماعٌة او التصدٌق 

 السلوك : 

االنهماك علً االقل بواحدة من نماذج االهتمام  -ٔ

 المقولبة والحصرٌة لدرجة ؼٌر طبٌعٌة

االلتصاق عدٌم المرونة للعادات والشعائر الؽٌر  -ٕ

 وظٌفٌة

التصنع الحركً المتكرر واالنهماك فً اجزاء   -ٖ

 الموضوعات

   االنهماك الدائم فً اجزاء الموضوعات  -ٗ

 مسؤلة : عالمات واعراض مرض التوحد 
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االطفال المرضً بالتوحد بسبب مشكلتهم فً  -ٔ
التواصل مع االخرٌن ٌكون لدٌهم صعوبات فً 

اكتساب االصدقاء واللعب بشكل جماعً مع بقٌة 
 االطفال 

الٌستطٌع االطفال المصابون بالتوحد تقلٌد  -ٕ
االخرٌن كما ٌفعل الطفل الطبٌعً ، كذلك الٌمكن 

للطفل المصاب بالتوحد ان ٌتواصل من تلقاء نفسه 
مع االخرٌن او مشاركتهم افكارهم ومشاهداتهم 

 كما ٌفعل الطفل العادي
رؼم كل الصعوبات التً ٌواجهها الطفل  -ٖ

ٌخص التفاعل االجتماعً المصاب بالتواحد فٌما 
  فان اولئك االطفال ٌكون لدٌهم رؼبة فً التفاعل

كل ماٌتطلبه االمر هو توجٌه هإالء االطفال  -ٗ
وتعلٌمهم مهارات االتصال التً ٌكتسبها الطفل 

  العادي بالمالحظة من تلقاء نفسه ودون تعلم
حتً االطفال الذٌن لدٌهم متالزمة اسبرجر  -٘

واصل اللؽوي ٌكون صعبا علٌهم والذٌن ٌمكنهم الت
تكوٌن عالقات مع االخرٌن بسبب مشكالتهم فً 

فهم السلوك االجتماعً العادي والدوافع 
 االجتماعٌة لدي االخرٌن

ان عدم القدرة علً التواصل االجتماعً ٌسبب  -ٙ
االم نفسٌة لمرضً التوحد رؼم انهم الٌمكنهم 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

44  

 

بٌر التعبٌر عن انفعاالتهم لفقدانهم طرٌقة التع
 االنفعالً 

ٌفقدون القدرة علً المصابون بالتوحد   -7
شهرا ، وبعضهم ٌمكنه  ٕٗ-1ٔبٌن سن التحدث 

التحدث فً سن متؤخر وبعضهم ٌظل فاقد للتواصل 
اللفظً ، وبعض هإالء االطفال ٌصابون بالتكرار 

المرضً للعبارات التً الٌفهمونها ، فهم ٌستمعون 
 ها االلفاظ ولكنهم الٌفهمون معانٌ

ٌكون لدي االطفال المصابون عالوة علً ذلك  -1
، فهم  بالتوحد فقدان اٌضا للتواصل ؼٌر اللفظً

الٌفهمون االٌماءات او االشارات وال االبتسامات 
 وال ؼٌرها من وسائل التواصل الؽٌر لفظً

تتسبب كل تلك المشكالت فً التواصل بالطبع  -9
شبه تامة بٌنهم وبٌن العالم  فً حدوث انعزالٌة

 المحٌط بهم 
كما ان االطفال الذٌن ٌعانون من التوحد  -ٓٔ

 تكون لدٌهم اعراض الوسواس القهري  والخٌاالت
التً تمأل عقولهم فهم الٌستطٌعون التمٌز بٌن 

الواقع والخٌال ، مثال ، تجد طفل ٌلعب بوتر 
 وٌعتقد انه حٌوان 

فً التحول من مشكلة لدي هإالء االطفال  -ٔٔ
فً النشاط  سلوك الً اخر لذلك تكون لدٌهم نمطٌة
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وٌلتصقون وٌكررون انشطة هً اصال المعنً لها 
 وٌرفضون التنازل عنها او التحول الً ؼٌرها

وبتكر ار تلك االنشطة ، مثل السٌر علً  -ٕٔ
 اطراؾ االصابع ، تصبح لدٌهم عادة 

تركٌب لدٌهم ٌعتقد االطباء ان مرضً التوحد  -ٖٔ
ؼٌر طبٌعً للمخ ، وهذه التركٌبات  تظهر فً 

للمخ بعد الوفاة ، وٌرجعون  الصفة التشرٌحٌة
الخلل اسباب سلوكٌات مرضً التوحد لذلك 

التشرٌحً فً المخ الذي بدوره ٌإدي الً خلل 
 وظٌفً تعتبر عالمات التوحد من اعراضه

امراض اخري تتالزم مع التوحد وٌصعب هناك  -ٗ
معرفة اذا كانت تلك االمراض هً  علً العلماء

 ، وتشمل تلك االمراض اسباب ام نتائج للتوحد
) التخلؾ العقلً ، الوسواس القهري ، نقص 

االنتباه ، النشاط المفرط ، .....الخ( وهذه 
 االمراض لها اهمٌة كبٌرة فً تشخٌص التوحد

هناك امراض اخري ولقد تؤكد للعلماء ان  -٘
 م عرفوا انها تالٌة للمرضتتالزم مع التوحد ولكنه

، ومن امثلتها االكتئاب ، فعدم القدرة علً 
التواصل مع االخرٌن تإدي الصابة مرضً التوحد 

 باالكتئاب
 مرض التوحد  اثرمسؤلة : 
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ان المرٌض الذي ٌتم تشخٌصه باعتباره  -ٔ

الٌتؤثر بنفسه فقط بذلك التشخٌص مصاب بالتوحد 

متعددة تشمل اسرة وانما ٌتعدي االثر الً دوائر 

المرٌض ومدرسته واالطباء والملمٌن واالصدقاء 

 وكامل المجتمع الذي ٌعٌش فٌه

وبرؼم المشكالت المتعددة التً ٌسببها  -ٕ

مع قبول المرٌض لنفسه ولمن حوله فانه 

المحٌطٌن للمرٌض لحقٌقة انه مرٌض والتعمق فً 

فهم طبٌعة المرض واثاره علً المرٌض ٌمكنهم 

ا الكثٌر من المشكالت وان تتحسن ان ٌتالفو

 احوالهم وحالة المرٌض بدرجة خٌالٌة

فٌما ٌخص الطفل المرٌض فانه ٌصطدم  -ٖ

بعوائق كبٌرة تتطلب عناٌة اكادٌمٌة عندما ٌلتحق 

بالمدرسة وٌتطلب عناٌة سلوكٌة قبل االلتحق 

فهم بالمدرسة وعناٌة اجتماعٌة تساعده فً 

ٌمكن تحقٌق  االخرٌن وتفهٌم االخرٌن به حتً

نوعا ما من التواصل المتبادل واكتساب االصدقاء 

 والمشاركة فً المجتمع
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واالهم من كل ذلك ان تلك العناٌة تساعد  -ٗ

اكتساب مهارة مهنٌة عندما ٌصل المرٌض علً 

سن البلوغ ، تساعده تلك المهارة علً ان ٌكون 

له عمل او وظٌفة تإمنه مادٌا وتمول متطلباته 

 الكثٌرة

اهمال تلك الرعاٌة فان المرٌض سٌصبح اذا تم  -٘

معاق جسدٌا وسٌظل منعزال عن المجتمع وٌصبح 

عالة علً االخرٌن الذٌن قد ٌملوا من رعاٌته او 

قد الٌتوفرون اصال لرعاٌته فٌصبح عبء علً 

  المجتمع ككل

ان اهمال المرٌض بالتوحد سٌجعله ٌحس كؤنه  -ٙ

فهم المرٌض ان ؼرٌب قادم من كوكب اخر ، لذلك 

والمحٌطٌن به لطبٌة مرضه ومتطلباته هو الجزء 

 االكبر من حل مشكلة المرٌض

كلما اسرعنا فً تشخٌص المرض والبدء فً  -7

 تؤهٌل المرٌض كلما كان مآل المري افضل 
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اهمال التشخٌص المبكر للمرض ٌضٌع ان  -1

فرصة تؤهٌل المرٌض حتً ٌصبح اكبر سنا فتتعقد 

  الٌمكن حلهاالمشكلة وتكاد 

ٌتٌح لمرضً التوحد ان التقدم الطبً الحالً  -9

فرصة اكبر ممن كانوا قبلهم لٌحٌوا حٌاة اكثر 

وتقلل من تعرضهم للعذابات  هدوءا واكثر انسانٌة

مع امل كبٌر فً التً تعرض لها من سبقوهم  

تحسن حٌاتهم فً المستقبل حتً تقترب من حٌاة 

 االنسان الطبٌعً

االسرة نجد ان التوحد ٌدفع  علً مستوي -ٓٔ
التضحٌة بجزء كبٌر من وقتهما الوالدٌن الً 

وكذلك من دخل االسرة لرعاٌة الطفل المصاب 
 بالتوحد 

ضؽط عصبً علً الوالدٌن وهذا ٌإدي الً  -ٔٔ
مما كان سببا فً تمزق االسر وارتفاع نسب 

الطالق فً االسر التً لدٌها طفل مصاب بالتوحد 
 االسر العادٌةعدة مرات عن 

اثار سلبٌة كذلك ٌإدي ارهاق الوالدٌن الً  -ٕٔ
علً وظٌفتهما وكذلك الً ضؽوط داخل االسرة 

 علً بقٌة االبناء 
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وفٌما ٌخص نظام التعلٌم فان االرتفاع  -ٖٔ
الصاروخً لمعدل االصابات بالتوحد شكل ازمة 
داخل نظام التعلٌم الذي كان ٌتعامل مع التوحد 

ادرة ولم تكن داخل المنشؤت باعتباره حالة ن
التعلٌمٌة حتً وقت قرٌب متخصصون او 

 اعتمادات لمواجهة هذا الطوفان من حاالت التوحد
تطلب االمر زٌادة االعتمادات واعادة تدرٌب  -ٗٔ

المعلمٌن واالستعانة بمتخصصٌن داخل المدارس 
 ارهاقا للنظام التعلٌمً للمجتمعمما شكل اٌضا 

من المإسسات  ورؼم ذلك فان عدد -٘ٔ
االجتماعٌة اتٌحت حالٌا لتقدٌم النصائح والخدمات 

للمرضً واسرهم علً الرؼم من ان االرتفاع 
الحاد فً عدد الحاالت لم ٌتم مقابلته بارتفاع 

 مماثل فً مٌزانٌات تلك الجمعٌات مما ٌعوق عملها
النظام الصحً للمجتمع لم ٌسلم من اثار ان  -ٙٔ

تم اعادة برمجة اجزاء من ، فحالٌا ٌ مشكلة التوحد
المنظومة الصحٌة وانشاء مإسسات متخصصة 

للتعامل مع المرض وتدرٌب العاملٌن بالمإسسات 
 الصحٌة علً مواجهة تلك الحاالت

ان تشخٌص المرض اصبح امرا ٌسٌرا داخل  -7ٔ
الوالٌات المتحدة مما ٌعنً عدم اضاعة فرص 

 العالج المبكر امام المرضً
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جتمعً ٌتم تشكٌله حالٌا مشروع مهناك  -1ٔ
لذلك  لمواجهة شاملة للمجتمع بكامل مكوناته

المرض وٌشمل نشر الوعً بالمرض عن طرٌق 
المإتمرات واجهزة االعالم والكتب واعالن شهر 

كامل باعتباره الشهر السنوي لمواجهة مرض 
التوحد وتحسٌن احوال المرضً واشٌاء اخري 

 مفصلة داخل الكتاب
ر شامل ضاؼط علً كل المجتمع ان للتوحد اث -9ٔ

بافراده واسره ومإسساته وٌجب مواجهته بشكل 
  مجتمعً شامل

اٌجاد واهم وسائل المواجهة هو محاولة  -ٕٓ
وسٌلة لمنع المرض ، فهذا الحل االمثل بدال من 

مواجهة جٌش من المصابٌن بالمرض ٌزداد ٌوما 
 بعد ٌوم

 مسؤلة : طٌؾ التوحد
طٌؾ اضطراب التوحد ٌستخدم حالٌا مصطلح   -ٔ

  بدال من مصطلح االضطرابات النمائٌة المنتشرة
مجموعة من االعراض وطٌؾ التوحد هو 

السلوكٌة التً تتدرج االصابة بها  من المرٌض 
الذي حالته تشبه  الشخص العادي وحتً المرٌض 

بالمرض الشدٌد والذي ٌبتعد كثٌرا عن حالة 
 الشخص العادي
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الٌوجد للداللة د خطوط تقسٌم طٌؾ التوح -ٕ
علٌها عالمات حٌوٌة ٌمكن تصوٌرها برسم المخ 

او ماشابه ذلك من وسائل  و االشاعات المقطعٌة
 التشخٌص

تشخٌص الوان طٌؾ التوحد هو وهذا ٌعنً ان  -ٖ
امر موضع خالؾ بٌن العلماء وؼٌر مإكد ، وذلك 
الن االطباء ٌعتمدون فً تشخٌصهم الي من الوان 

عراض السلوكٌة وتلك طٌؾ التوحد علً اال
االعراض هً عرضة لسوء الفهم وللتؽٌر بمرور 

الزمن كما انها تعتمد علً المهارات الشخصٌة 
 لمن ٌقوم بالتشخٌص

تشخٌص الحاالت ٌختلؾ من والخالصة ان  -ٗ
 طبٌب الخر

ومهما كانت طبٌعة االختالؾ فً التخٌص فان  -٘
مرٌض التوحد باي لون من طٌؾ التوحد ٌعتبر 

حالة خاصة تحتاج لبرنامج عالجً خاص ٌختلؾ 
من مرٌض الخر بحسب نقاط ضعؾ المرٌض 

ونقاط قوته وبحسب شدة كل عرض من اعراض 
المرض حتً فً نفس اللون داخل  طٌؾ التوحد 

برنامجهما العالجً  فال ٌوجد مرٌضان ٌتطابق
 بشكل كامل
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ان كل مرٌض بالتوحد ٌعانً من وهذا ٌعنً  -ٙ
مرض خاص به وٌنفرد عن اي مرٌض فً درجة 

  المرض واالعراض وبرنامج العالج
ٌلجؤ البعض لتقسٌم طٌؾ التوحد بحسب السبب  -7

، والن السبب اصال مجهول فان هذا التقسٌم ؼٌر 
 دقٌق وؼٌر مقبول

ر من المرضً بالتوحد ولكن هناك عدد كبٌ -1
ابناء االعراض التظهر علٌهم بشدة وٌسموا 

عمومة مرضً التوحد ، وابناء العم هإالء هم 
مصطلح صاؼته كاثً جرانت وقد تمت تسمٌتهم 

 اٌضا بظالل مرض التوحد 
اختلؾ العلماء حول اعتبار المرضً بمتالزمة  -9

اسبرجر احد الوان طٌؾ التوحد وكذلك المرضً 

 ( hfaوحد العالً االداء )بالت

 مسؤلة : اسباب التوحد
عشرات االسئلة تندفع علً السنة الوالدٌن  -ٔ

 حٌنما ٌصدمهما الطبٌب بان ابنهما مصاب بالتوحد
هل نحن السبب ؟ هل المرض وراثً ؟ هل اهملنا 

الطفل حتً تعرض للمرض ؟ هل كل ابناءنا 
سٌصابون بنفس المرض ؟ لماذا لم ٌصب المرٌض 

 اخوته االكبر سنا ؟ ....................
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التوجد اٌة اجابات لمثل هذه لالسؾ الشدٌد  -ٕ
االسئلة ، والذٌن ٌدعون ان لدٌهم اجابات الٌوجد 

 لدٌهم اي دلٌل علً ان اجاباتهم هذه صحٌحة
نحن قلنا ان هناك اسباب للتوحد ، النه علً  -ٖ

الرؼم من تؤكٌد الجمٌع ان االسباب الحقٌقٌة 
هناك شبه اتفاق انه لمرض ؼٌر معروفة اال انه ل

الٌوجد سبب واحد لهذا المرض وانما هو ٌنتج من 
 تداخل عدة اسباب

ولكً ٌتم الكشؾ عن تلك االسباب تم رفع  -ٗ
ملٌون  ٕٕالمٌزانٌة المخصصة البحاث التوحد من 

 الً بلٌون دوالر  997ٔدوالر سنة 
عندما تم اكتشاؾ المرض الول مرة فً  -٘

اربعٌنٌات القرن العشرٌن كان معدل االصابة هو 
طفل من بٌن عشرة االؾ ، وفً الثمانٌنات ارتفع 

، واالن اصبح طفل من  ٙٙٔالً طفل من بٌن 
طفل ، وهو ماٌعنً ان معدل االصابة  ٓٔٔبٌن 

بالمرض ارتفع منذ اول مرة الكتشافه الً مئة 
 ضعؾ 

ع معدل االصابة لم ٌرتفٌعتقد الكثٌرون ان  -ٙ
وانما دقة التشخٌص والوعً بالمرض هً التً 

ادت الكتشاؾ حاالت كانت تدرج تحت عناوٌن 
واشهر االمثلة هو  اخري وضمتها لطٌؾ التوحد
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مرضً التخلؾ العقلً فً العقود السابقة حٌث 
 اتضح ان اؼلب هذه الحالت هم مرضً بالتوحد

ٌتم ادراج عدد لٌس بالقلٌل وٌعتقد البعض انه  -7
التوحد ، رؼم انهم مرضً بامراض  بٌن مري

اخري وذلك طمعا فً الحصول علً العناٌة الطبٌة 
التً توفرها الدولة حالٌا لمرضً التوحد دون 

 ؼٌرهم خاصة فً مجال التعلٌم
ٌفترض االطباء ان هناك اسباب وراثٌة تتمثل  -1

فً اصابة احد الجٌنات بتلؾ ، ورؼم انه الٌعرؾ 
 التلؾ الذي اصابه !!!!ماهو هذا الجٌن وال ماهو 

هناك حاالت كثٌرة لدٌها استعداد جٌنً لالصابة  -9
بامراض القلب او السرطان مثال ولكنها لم تصب 

بتلك االمراض بسبب مراقبتهم لسلوكهم وابتعادهم 
عن العوامل االخري التً تساعد فً ظهور تلك 

 االمراض
وعلً العكس من ذلك هناك مصابون بتلك  -ٓٔ

س لدٌهم سبب جٌنً وانما بسبب االمراض ولٌ
 اسلوب حٌاتهم الذي ٌساعد علً ظهور المرض

فاؼلب المدخنٌن والذٌن ٌدمنون الخمر  -ٔٔ
ٌصابون بامراض السرطان حتً وان لم ٌكن لدٌهم 

استعداد جٌنً ، والذٌن لدٌهم استعداد جٌنً 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

55  

 

ولكنهم الٌدخنون وال ٌدمنون الخمر الٌصابون 
 بالمرض

 الً لمكافحة االمراض اعلن المركز الفٌدر -ٕٔ
% من حاالت التوائم المتماثلة كال التوأمٌن 7٘ -أ

 فٌها مصاب بالتوحد
التوائم ؼٌر المتماثلٌن تكون نسبة اصابة  -ب

 %ٖالتوأمٌن بالتوحد 
-ٓٔالعائالت التً فٌها مرٌض بالتوحد ٌعانً  -ت

% من افرادها من حاالت اعاقة اخري فً ٓٗ
 التعلم والتخاطب

توضح تلك االحصاءات ان الوراثة فً  -ٖٔ
   التوحد لٌست سببا

صور االشعة المقطعٌة للمخ اوضحت وجود  -ٗٔ
، خاصة الفص  اختالفات فً شكل وتركٌب المخ

الجبهً لمرضً التوحد والمصابون بمتالزمة 
 اسبرجر
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تشوهات فً حجم كما لوحظ ان هناك  -٘ٔ

ان ووظٌفة المخ لدي مرضً التوحد اال انه ثبت 
تلك التشوهات لٌست ناتجة عن اي اختالالت 

 جٌنٌة معروفة
الباحثون فً مركز دراسة انسجة مرضً  -ٙٔ

نٌوجٌرسً ، وهو البنك  –التوحد فً برٌنستاون 
الذي ٌتم تجمٌع مخ المرضً بالتوحد بعد وفاتهم 
بحسب وصٌتهم بالتبرع به الجراء دراسات تفٌد 

ان سبب المرضً االخرٌن مستقبال   ، اعلنوا 
عٌبا خلقٌا فً الجٌنات ، او المرض قد ٌكون 

صدمة النسجة المخ ، او اسباب بٌئٌة تإذي 
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انسجة المخ ، كذلك وجدت تشوهات فً الناقالت 
 العصبٌة

الحظ العلماء ان حجم مخ المرضً بالتوحد  -7ٔ
عاما علً  ٕٔاكبر من الطفل العادي عند عمر 

والن عن الفصان الجدارٌان ، المسئالرؼم من ان 
الحركة ، والتوجه ، والتعرؾ وادراك المنبهات 

 العصبٌة اصؽر حجما  من الطفل العادي
اثقل وزنا من الطفل مخ مرضً التوحد  -1ٔ

العادي ، رؼم ان اللوزة والحصٌن ومراكز الذاكرة 
  اكبر حجما فً مرضً التوحد

وٌنً ذلك ببساطة ان المخ الٌستطٌع التعامل  -9ٔ
متاحة امامه من اجهزة الجسم مع المعلومات ال

 المختلفة بشكل عادي والٌستطٌع التنسٌق بٌنها 
تضخم حجم المخ ٌجعله ٌتعامل مع كم ان  -ٕٓ

كبٌر من االشارات العصبٌة التً الٌستطٌع التحكم 
نظرا الن عددها اكبر من قدرته ، ٌشابه ذلك فٌها 

شبكة التلٌفون المحمول عندما ٌكون ٌوم العٌد 
االت اكبر من كل ٌوم والنتٌجة ان وعدد االتص

 تنفصل الشبكة والتجري اي مكالمات 
ولو افترضنا صحة هذه التشوهات فً مخ  -ٕٔ

كٌؾ تإدي تلك التشوهات الً اعراض المرٌض ، 
 ؟ مرض التوحد ، هذا هو السإال الكبٌر
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ولكن هناك بعض  الحقٌقة التوجد اجابة -ٕٕ
النظرٌات ، فمثال ٌدعً ارٌك كورتشٌسن من 
جامعى كالٌفورنٌا ان قشرة المخ لدي مرضً 

التوحد التعمل باستثناء الجزء الخاص بالعملٌات 
البصرٌة وجزء من الذاكرة ، وٌدعً اخرون 
 عٌوبا فً اللوزة والحصٌن والمخٌخ ....الخ 

لمخ واطرؾ هذه االدعاءات هو الوصلة بٌن ا -ٖٕ
واالمعاء !!!!!!!!!!!! حٌث ٌدعً الباحثون ان 

عدم قدرة جسم مرٌض التوحد علً اجراء عملٌة 
)المثٌلة( وهً تكوٌن جزٌئات كبٌرة من الجزٌئات 

الصؽٌرة ، مما ٌسبب عدم قدرة الجسم علً 
التخلص من المعادن الثقٌلة كالزئبق والكادمٌوم 

وؼٌرها والتً ٌإدي تراكمها الً تسمم المخ 
 وظهور اعراض التوحد 

وٌدعً الباحث البرٌطانً سٌمون بارون  -ٕٗ
ماٌسمٌه سٌادة الجانب االٌمن للمخ وان زٌادة 

كمٌة هرمون الذكورة ) تستوستٌرون( فً رحم 
االم ٌإدي لمرض التوحد ، ولذلك المرض فً 

 الذكور عدة اضعاؾ االناث
وسنناقش باستفاضة كل هذه االدعاءات فً  -ٕ٘

 ص بطب االعصابالباب الخا
 مسؤلة : فحص النظرٌات الطبٌة البٌولوجٌة
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عدة انماط فرعٌة ٌعتقد الباحثون ان هناك  -ٔ
للتوحد التختلؾ بالضرورة من حٌث االعراض 
وانما من حٌث االسباب ، وان تداخل الظروؾ 
البٌئٌة مع التشوهات الجٌنٌة هو الذي ٌإدي 

 العراض المرض
وان عدد الحاالت وتنوعها بالشكل الحالً  -ٕ

الٌمكن تبرٌره علً اساس جٌنً لمرض التوحد 
، ولذلك ٌتم حالٌا محاوالت لدراسة اثر فقط 

العوامل البٌئٌة علً المصابٌن بالتشوهات الجٌنٌة 
 المصاحبة لمرض التوحد

ومن بٌن اهم تلك الظروؾ البٌئٌة ماٌتعلق  -ٗ
ٌة التً الٌتحملها بمسببات الحساسٌة ، االؼذ

الجسم ، التسمم بالمعادن الثقٌلة ، وامراض 
 المناعة الذاتٌة

الٌعرؾ علً ان اخطر مافً الموضوع انه  -٘
وجه الدقة اذا كانت التشوهات فً المخ هً نتائج 

لتلك العوامل البٌئٌة ام ان تلك المشكالت البٌئٌة 
هً نتائج لتشوهات المخ ، ان تحدٌد ماهو سبب 

نتٌجة هو موضوع الساعة فً مجال وما هو 
 ابحاث التوحد

الٌتحمل جسمهم االلبان اؼلب مرضً التوحد  -ٙ
، وٌدعً بعض الباحثٌن ان  ومنتجاتهم وال البٌض
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تسمم المخ وتإدي العراض تلك المواد هً التً 
، ومن الطبٌعً ان ٌتبنً باحثون  التوحد!!!!!!!!

ن اخرون الجانب االخر من تلك النظرٌة وٌصرحو
ان الذٌن تم شفائهم من اعراض التوحد بعد منع 
 تلك االؼذٌة عنهم لم ٌكونوا مرضً بالتوحد اصال

وبالنسبة لتلك االؼذٌة فمن المإكد ان بعض  -7
مرضً التوحد الٌوجد فً معدتهم االنزٌمات 

الخاصة بهضم تلك البروتٌنات والتً تتراكم فً 
ل المخ وتسبب اعراض التوحد ، كما تسبب االسها
واالضطرابات المعوٌة الشهٌرة المصاحبة لذلك 

 المرض 
وٌمكن مقارنة ذلك بما حدث فً مرض جنون   -1

البقر حٌث تسبب اعطاء البروتٌنات الحٌوانٌة 
لالبقار كؽذا باصابتهم بتشوهات فً المخ ادت 

 العراض تشبه الجنون
ولقد الحظ الباحثون فً الجمعٌة االمرٌكٌة  -9

)نواتج تمثٌل ؼذائً  بتٌداتلبللتوحد ان نسبة ا
  مرتفعة فً بول مرضً التوحدللبروتٌنات( 

والنه الٌعرؾ علً وجه الدقة اسباب تراكم  -ٓٔ
تلك البروتٌنات والتً من المإكد انها تسبب 

فقد اوصت الجمعٌة بمنع اضرار للمخ ولالمعاء 
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تلك البروتٌنات فً ؼذاء مرضً التوحد تفادٌا 
 لالعراض المصاحبة لها

ولقد قرر عدد كبٌر من اباء وامهات مرضً  -ٔٔ
التوحد انه عندما تم منع االؼذٌة المحتوٌة علً 
الكازٌٌن )بروتٌن اللبن ( والجلوتٌن ، تحسنت 
عملٌات الهضم البنائهم واختفت االضطرابات 

ووصل االمر ان المعوٌة وتمتعوا بنوم هاديء  ، 
 ادعً البعض شفاء ابنائهم تماما !!!!!!!!!!!

المعادن الثقٌلة فً جسم ان ارتفاع نسبة  -ٕٔ
االنسان ٌإدي حتما الً تسمم المخ والجهاز 

،  اعراض سلوكٌةبما ٌصاحب ذلك من  العصبً
هذه حقٌقة علمٌة معروفة منذ زمن طوٌل وكانت 

بسبب التعرض  مصانع المعادنمشاهدة فً 
 لكمٌات ضخمة من ابخرة تلك المعادن

واما فً حالة مرضً التوحد ، وهم بالطبع  -ٖٔ
لم ٌتعرضوا لتلك الكمٌة الكبٌرة من االبخرة ، 

وانما لكمٌات عادٌة ٌتعامل معها جسم االنسان 
العادي وٌتخلص منها ، فتنص االبحاث علً ان 
بعض االطفال الذٌن لدٌهم تشوهات جٌنٌة معٌنة 
 بحٌث الٌمكن الجسامهم التعامل مع تلك المعادن

الثقٌلة بالشكل العادي فانها تتراكم وتإدي 
 العراض التوحد 
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الزئبق وتشمل مصادر تلك المعادن )   -ٗٔ
المستخدم فً حشوات االسنان ، اسماك التونة ، 

الطالء الذي ٌحوي مادة الرصاص ، دخان 
السجائر ، بض الطعوم المستخدم فٌها مادة الزئبق 

ستخدم الم ، حمامات السباحة ، حمامات البخار
( ولقد تالحظ ارتفاع نسبة فٌها كبرٌتات النحاس

 تلك المعادن فً اجسام بعض مرضً التوحد
نظرٌتان حول دور اوضحت الدراسات   - ٘ٔ

، االولً تتعلق   الطعوم فً حدوث مرض التوحد
، وهً مادة حافظة للطعوم  لثاٌموروسالبمادة ا

 وللعدسات الالصقة وهً  من مستخلصات الزئبق
الثانٌة ، تتعلق بعالقة مصل )الحصبة  -ٙٔ

( والذي mmr -والحصبة االلمانٌة والنكاؾ 
الٌحوي مادة الثاٌموروسال ، وتنص النظرٌة لً 

ان المصل اصال ٌحوي فٌروسات تم اضافها ، 
وٌمكن ان ٌكون فً امعاء الطفل عند تطعٌمه بقاٌا 

من فٌروس الحصبة مما ٌإدي لظهور اراض 
 التوحد 

-1ٔدأ ظهور اعراض المرض عند عمر ٌب -7ٔ
شهرا ، وهً فترة تطعٌم مكثفة لالطفال مما  ٕٗ

لالعتقاد بوجود رابطة بٌن التطعٌم دفع العلماء 
 والتوحد
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تشبه قصة سائق الحافلة  وهذه الرابطة  -1ٔ
، حٌث كان سائق احدي الحافالت ٌقوم واالفٌال 

ٌرمً قصاصات ورقٌة من شباك الحافلة بشكل 
 وال الطرٌق منتظم ط

فسؤله احد الركاب : لماذا تفعل ذلك وال تحافظ علً 
 نظافة المدٌنة ؟

فاجاب السائق : انها تبعد االفٌال عن طرٌق 
 الحافلة 

 فاجاب الراكب : ولكن الٌوجد افٌال فً هذه المدٌنة
 فاجاب السائق : ذلك الن االوراق تعمل جٌدا

ان ارتباط التطعٌم بالتوحد مثل ارتباط  -9ٔ
 االوراق باختفاء االفٌال 

الثاٌموروسال تصر الجمعٌة فٌما ٌخص  -ٕٓ
االمرٌكٌة للتوحد علً انه ٌسبب المرض رؼم نفً 

مركز مكافحة االمراض لوجود اي دلٌل علً 
، اال ان الجمعٌة تطلب اجراء  عالقة بٌن االمرٌن

ابحاث عمٌقة حول االسباب والنتائج ولٌست 
 االسباب والنتائج مسحات وبائٌة العالقة لها ب

المرض ٌقع فً اطار وتصر الجمٌة علً ان  -ٕٔ
شرٌحة ضٌقة من المجتمع لدٌها تشوهات جٌنٌة 
والٌمكن للدراسات الوبائٌة ان تقوم بدراسة تلك 
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الشرٌحة حٌث ان الدراسات الوبائٌة هً دراسات 
 عامة وعشوائٌة

تقول الدكتورة / ستٌفانً كٌؾ فً كتابها )  -ٕٕ
( ان الطفل ن التطعٌماتعبه الطبٌب  مالم ٌخبرك

فً الوالٌات المتحدة عندما ٌبلػ الخامسة من مره 
، وانه ٌحدث احٌانا  جرعة تطعٌم ٌٖٖكون تلقً 

 ان ٌتلقً الطفل خمسة جرعات فً جلسة واحدة
اال ٌمثل ذلك الكم من المواد الؽرٌبة علً  -ٖٕ

اجهاد علً جسم الطفل الجسم فً وقت واحد 
؟ لماذا  اجهزته بما فٌها جهاز المناعةوجمٌع 

بتعدٌل جدول الطعوم التقوم الحكومة االمرٌكٌة 
لتعطً فرصة لجسم الطفل لٌتؤقلم مع كل تلك 

 ؟المواد الؽرٌبة 
من الممكن ان تنتقل المعادن الثقٌلة  -ٕٗ

الموجودة فً التونة والسجائر والزئبق وؼٌرها 
شترط ان من االم الً الجنٌن اثناء الحمل وال ٌ

تطون كمٌات تلك المعادن كبٌرة حٌث ان الطفل 
المصاب ٌكون لدٌه تشوه جٌنً اصال ٌمنع 

 التخلص من تلك المواد مهما كان مقدارها ضئٌال
اعراض التوحد ٌدعً بعض الباحثٌن ان  -ٕ٘

 % مع اعراض التسمم بالزئبق9ٓتتشابه بنسبة 
 ، وبالطبع ٌعترض البعض االخر
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اختالالت بالتوحد لدٌهم  ان اؼلب المرضً -ٕٙ
فً جهاز المناعة ،مما ٌضعفهم وٌجعلهم عرضة 

،  فٌدعً الباحثون ان اثار  للمرض السباب عادٌة
الهورمونات اثناء الحمل قد تكون سبب التوحد ، 

وربما ٌكون اصابة االم بنوع من الفٌروسات 
 ٌتعدي اثره للجنٌن 

عدد كبٌر من مرضً التوحد لدٌهم تارٌخ  – 7ٕ
بامراض السكر والروماتٌزم ئلً من االصابة عا

مما قد ٌفتح الباب امام االعتقاد بنظرٌة المناعة 
 الذاتٌة

ٌعتقد بعض الباحثون ان هناك خلل فً  -  1ٕ
) جزيء البروتٌن الذي ٌحمل  الساٌتوكٌنٌزتوازن 

الٌوجد الرسائل بٌن خالٌا جهاز المناعة( ولكن 
 دلٌل علً ذلك

لوحظ فً جثث الموتً من مرضً التوحد  -9ٕ
 خالٌا بركنجً الخاصة بالمناعة الذاتٌةوجود 

وجد الباحث اندرو واكفٌلد  991ٔفً سنة  -ٖٓ
فً امعاء طفل متوفً من  فٌروس الحصبةبقاٌا 

مرضً التوحد ، والٌعرؾ اذا كان المرض نتج 
عن مادة الثاٌموروسول الحافظة للطعم ام بسبب 

طبٌعً من جهاز المنعة بجسم رد فعل ؼٌر 
المرٌض علً تلك الفٌروسات  والذي ادي لفشل 
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تخلص جسم الطفل من تلك الفٌروسات كما ٌحدث 
 اديعفً الطفل ال

ربما ٌكون تؤثٌر فٌروسات الحصبة المستقرة  -ٖٔ
وربما بجسم المرٌض بالتوحد سببا فً المرض ، 

 ال 
 

 الدواءالتوحد ومسؤلة : 
الٌوجد فً العالم دواء حتً كتابة هذه السطور  -ٔ

ٌجب ان نعرؾ ان الدواء  ،  ٌشفً مرضً التوحد
الٌشفً المرض ، والٌجعل المرٌض ٌبدا فً التكلم 
، وال ٌرفع من نسبة ذكائه ، وال ٌعلمه اٌة مهارات 

 الٌتقنها
رؼم ذلك فان هناك العدٌد من االدوٌة المفٌدة  -ٕ

بالتخفٌؾ من حدة تقوم لمرضً التوحد حٌث 
مثل القلق واالكتئاب وبعض السلوك  االعراض

العنٌؾ  ومشكالت النوم واضطرابات الجهاز 
 الهضمً 

باستخدام تلك االدوٌة بحرص وبمعرفة طبٌب  -ٖ
ٌمكن لمرضً التوحد ان ٌستمتعوا بحٌاة  ماهر

افضل ، وسوؾ نتناول العدٌد من اشهر االدوٌة 
التً ٌستخدمها مرضً التوحد ونشرح كٌفٌة 
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التعامل معها خاصة االعراض الجانبٌة لتلك 
 االدوٌة

ٌجب علً كل المحٌطٌن بمرٌض التوحد معرفة  -ٗ
والموازنة بٌن فوائد الدواء تلك المعلومات 

الفعلٌة لمرٌضهم ولٌس بشكل عام  ومشكالته
التً قد تحدث لٌس  لتفادي الكثٌر من الكوارث

بسبب الدواء وحده وان بسبب الطبٌعة الخاصة 
لجسم كل مرٌض من مرضً التوحد كما اوضحنا 

 سلفا
ٌجب ان ٌكون المحٌطٌن بالمرٌض علً اتصال  -٘

دائم بالمواقع والنشرات التً تحدد االدوٌة فهناك 
لٌس فقط ادوٌة جدٌدة د بالنسبة للدواء ، دائما جدٌ

، ٌجب  وانما معلومات جدٌدة عن االدوٌة القدٌمة
ان ٌلم المحٌطٌن بالمرٌض باحدث تعلٌمات التعامل 

 مع الدواء
اتصال دائم مع طبٌب وٌفضل ان ٌكون هناك  -ٙ

متخصص حٌث ان هناك معلومات الٌمكن ان 
فسار وانما ٌتم االست ٌفهمها االشخاص العادٌون

عنها من الطبٌب ، ان التعامل مع الدواء بالنسبة 
لمرٌض التوحد امر حٌوي ٌتطلب حرص وجهد 

 وبحث مستمرٌن
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ٌتجنب المحٌطٌن بالمرٌض ان ٌجب ان  -7
، فلكل مرٌض  ٌصدقوا رواٌات االخرٌن عن الدواء

خصوصٌته كما اسلفنا ، ولٌس معنً ان دواء افاد 
مرٌض انه سٌفٌد الجمٌع ، والعكس ، لٌس معنً 
ان دواء اضر بمرٌض انه سٌضر الجمٌع ، ٌجب 

استشارة االطباء واالعتماد علً المعلومات 
 العلمٌة الموثقة

االعراض الجانبٌة للدواء تكون اشد عند ان  -1
الً مضاعفات اكثر مما مرٌض التوحد وتإدي 
، كما ان تسمم مرٌض  ٌحدث للشخص العادي

التوحد بالدواء ٌحدث عند جرعات منخفضة ٌمكن 
ان ٌتحملها الشخص العادي ، وذلك بسبب عدم 

قدرة جسم مرٌض التوحد علً التخلص من الدواء   
بالسرعة المطلوبة مما ٌإدي لتراكمه داخل جسمه 

 اض، فٌجب اال ٌستهان بتلك االعر
جرعة الدواء لمرٌض التوحد وٌعنً ذلك ان   -9

ٌجب ان تكون اقل بكثٌر من الجرعة المحددة 
 للشخص العادي

الٌجب اٌقافه اال بعد بعد استخدام الدواء  -ٓٔ
، فال تبدأ اعطاء الدواء للمرٌض استشارة الطبٌب 

 او اٌقافه من تلقاء نفسك 
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د اتبع التعلٌمات الخاصة بالجرعات والمواعٌ -ٔٔ
 بدقة متناهٌة

،  بمعنً  ٌجب اال ٌختلط الدواء بالمواد االتٌة -ٕٔ
تجنب اعطاء المرٌض تلك المواد اال بعد فترة من 

اعطاءه الدواء ، والتعطها له بدون استشارة 
 الطبٌب النها تتداخل مع عمل الدواء

 الكحول والجرٌب فروت ومنتجات االلبان  -أ
بٌة مثل االدوٌة التً تعطً بدون وصفة ط -ب

 االسبرٌنات وادوٌة السعال ومضادات الحساسٌة 
 اشهر االعراض الجانبٌة للدواء هً :  -ٖٔ

االرق  –االمساك  –) االحساس بالنوم والخمول  
 ( جفاؾ الفم –نقص الوزن  –فقدان الشهٌة  -

ٌجب ان تسؤل الطبٌب فً حالة مرضً  -ٗٔ
االعراض الجانبٌة للدواء التوحد البالؽٌن حول 

 فٌما ٌخص الخصوبة اوالحمل والرضاعة
ٌجب ان تولً انتباه خاص للمربعات السوداء  -٘ٔ

المربع االسود فً االدوٌة فً دلٌل الدواء ، مثل 
الكتئاب والتً تحذر من المٌول المضادة ل

  االنتحارٌة لدي المرٌض
عادة تكون جرعة المرٌض بالتوحد اقل من  -ٙٔ

الجرة العادٌة مما ٌقل من خطر االعراض الجانبٌة 
 للدواء ورؼم ذلك ٌجب الحذر التام 
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احذر خطؤ االطباء والصٌادلة ، فهم بشر  -7ٔ
دٌك ، اذا كان ل ٌخطئون ، فال تثق فٌهم ثقة عمٌاء

اي شك حول نوعٌة الدواء او الجرعة او ماشابه 
ذلك ابلؽهم فورا ونبههم الً شكوكك ، وهم لن 

ٌستؤوا فهم ٌعرفون انهم معرضون للخطؤ 
وٌخافون لً حٌاة مرٌضك التً هً عندهم اٌضا 

 اهم من اي شًء اخر
تحدثنا )كاسٌان سٌبلً( عن تجربتها مع  -1ٔ

 فتقول : االدوٌة الخاطئة
كان اول دواء ماد لالختالج استخدمته هو ) تراي 

لم ٌصدقنً  الطبٌب اوكس كاربامازٌبٌن(  –لٌبتال 
 عندما اخبرته ان مرضً التوحد لدٌهم كبد ضعٌؾ

، وبدأ معً بجرعة  ٌعانً من الكسل والخمول
كبٌرة من الدواء ، احسست باعٌاء شدٌد بعد فترة 

د قادرة ولم اعثم اصبت بنوبة من الؽباء الشدٌد 
وهذه لٌست  حتً علً تذكر كٌؾ اكتب اسمً ،

اعراض جانبٌة وانما اعراض دواء خاطًء ، 
تناولت دواء اخر ، وبعد عام ونصؾ عدت الً 

التراي لٌبتال ، ولكن بجرعة اخؾ وتتزاٌد ببطء ، 
ولكننً اصٌبت لقد انقذنً من حالة الهوس ، 

 (     بنوبتٌن من نوبات الصرع
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واء ذو نتٌجة طٌبة لمرٌضك اذا كان الد -9ٔ
التقبل تؽٌره ولو حتً بدواء من نفس الفصٌلة او 
لشركة اخري ، فان تباٌن تصنٌع الدواء قد ٌإثر 
 علً مرٌض التوحد باعتباره شخص ؼٌر عادي

هناك اربعة مجموعة من االدوٌة تستخدم  -ٕٓ
 لمرضً التوحد

المثبطات االختٌارٌة العادة التقاط السروتونٌن  -أ
(SSRIs ) 

 مضادات الذهان الؽٌر تقلٌدٌة -ب
 االدوٌة ثالثٌة الحلقات -ت
 مضادات الصرع -ث

ٌقال انه ٌجب ان تختار الجار قبل الدار ، ولكن ٕٔ
،  ٌجب ان تختار الطبٌب قبل الدواءفً حالتنا هذه 

فالطبٌب الماهر سٌعطٌك دواء مؤمون ، ولهذا 
 الطبٌب مواصفات ـ

التوحد علً عملٌات التمثٌل ان ٌكون مدركا اثر  -أ
الدوائً والؽذائً للمرٌض بناء علً خبرته 

 الشخصٌة مع مرضً اخرٌن
ان ٌعرؾ ان جرعة الدواء اقل مما ٌحتاجه  -ب

الشخص العادي فٌبدأ بجرعة قلٌلة وتزداد تدرٌجٌا 
 ببطء
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ان ٌوضح لك فوائد وارار الدواء وكٌؾ تتالفً  -ت
 تلك االضرار 

الطبٌب باي اعراض  ٌجب علٌك ان تخبر -ث
 ؼرٌبة وكذلك باي تحسن ٌطرأ علً مرٌضك

لمصلحة  بتتعاون مع الطبٌٌعنً ذلك ان  -ٕٕ
مرٌضك ولٌكتسب الطبٌب من مرٌضك خبرة تنفع 

مرضً اخرٌن كما افادك هو من خبرته مع مرضً 
 سابقٌن 

ان مدي الفترة التً ٌظل مرٌضك ٌتناول فٌها  -ٖٕ
 وامل متعددة منها عالدواء ٌتوقؾ علً 

هل تؽٌر تؤثٌر الدواء بمرور الوقت ؟ بمعنً هل  -أ
بدأ المرٌض فً التحسن عند بداٌة الدواء ثم 

توقؾ التحسن بعد فترة ؟، ام العكس ، بمعنً لم 
تتؤثر حالة المرٌض فً البداٌة ثم بدأ التحسن بعد 

 فترة ؟ 
الدواء الناجح تكون له نتٌجة سرٌعة وتستمر  -ب

 مرٌض فً التحسن التدرٌجًحالة ال
هل هناك دواء جدٌد وهام ظهر فً االسواق  -ت

بحٌث ٌإدي الً تحسن مرٌضك ولكنه ٌتارض مع 
بعض االدوٌة التً ٌؤخذها المرٌض ؟ هل ظهر 

دواء جدٌد من نفس الفصٌلة التً ٌتناولها 
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مرٌضك ولكنه اكثر فاعلٌة واقل اعراض جانبٌة ؟ 
 واوقؾ القدٌمعند ذلك تناول الدواء الجدٌد 

الحظ ان هل هناك دواء جدٌد اقل تكلفة ؟  -ث
  الدواء الرخٌص عادة ٌكون صناعته ردٌئة

 
 المثبطات االختٌارٌة العادة التقاط السروتونٌن

تستخدم اصال فً هذه الفصٌلة من الدواء  -ٔ
عالج االكتئاب ولكن مع مرضً التوحد تستخدم 

 الذي ٌصاحب مرض التوحد الزالة اثار القلق
القلق ٌإدي الً اضعاؾ المرٌض بالتوحد مما  -ٕ

، ومع  ٌعنً فقدان طاقته وبطء فاعلٌة جسمه
استخدام تلك الفصٌلة من الدواء فان الجسم ٌنشط 

 وٌتفاعل مع البٌئة المحٌطة بشكل اكثر فاعلٌة 
هذه االدوٌة مرتفعة الثمن وقد التستطٌع  -ٖ

علً المرٌض  ؤمٌن الصحًشرائها ضمن الئحة الت
، ولكن حاول بقدر االمكان االستفادة من تلك 

 فعالة جدا فً حالة مرٌض التوحداالدوٌة فهً 
وعادة ٌبدأ الطبٌب بربع او ثلث الجرعة المعتادة 

  مما قد ٌقلل التكالٌؾ
الحظ ان استخدام الجرعة الكبٌرة لمرٌض  -ٗ

 التوحد) بمعنً انها اكثر من ثلث الجرعة التً
 ٌسبب الهٌاج واالرقٌتعاطاها الشخص العادي ( 
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تؤكد ان الطبٌب علً دراٌة بمسالة الجرعة  -٘
فحٌاة ولن تخسر شٌئا اذا لفت نظره لذلك االمر ، 

 مرٌضك فوق الجمٌع  
هو احد الناقالت العصبٌة التً  السروتونٌن -ٙ

تنقل المعلومات بٌن العصٌبات فً جسم االنسان 
الشخص وعلً قدرته علً النوم وتإثر علً مزاج 

 وعلً شهٌته واشٌاء اخري كثٌرة
بعد ان ٌستمر السروتونٌن بٌن العصٌبات فترة  -7

زمنٌة محددة ٌتم اعادة التقاطه مرة اخري بمعرفة 
الجسم ، كلما كانت فترة وجود السروتونٌن بٌن 

العصٌبات  كافٌة واقرب لمعدلها الطبٌعً كلما 
ك تإثر تلك االدوٌة تحسنت وظٌفة الجسم ، لذل

علً التقاط السروتونٌن فتبطئه عما ٌقوم به جسم 
 المرٌض مما ٌجعله اكثر تؤثٌرا علً المرٌض 

هناك العدٌد من االدوٌة من تلك الفصٌلة متاحة  -1
فً االسواق نذكر اسمها العلمً وبٌن القوسٌن 

 االسم التجاري 
سٌرومكس  –فونتكس  –فلوكسٌتٌن ) بروزاك  -أ

 سارافٌم ( –نٌل سٌرو –
 لوسترال ( –سرتالٌن ) زولوفت  -ب
 –سٌروكسات  –باروكستٌن )باكسٌل  -ت

 دروكسات( –اروباكس 
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 فلوكسامٌن )لوفوكس( -ث
 –اٌموكال –سٌبرامٌل  –سٌتالوبرام )سٌلٌكسا  -ج

 سٌبرام(
 اسٌتالوبرام ) لٌكسابرو( -ح
كلما كان الدواء متاحا فً االسواق منذ فترة  -9

اطول كلما كان معروفا لدي االطباء واالهم من ذلك 
كلما ظهرت اعراضه الجانبٌة الفعلٌة علً 

 المرضً 
حتً كتابة تلك السطور فانه من بٌن كل  -ٓٔ

االدوٌة التً كتبناها سابقا لم تعتمد هٌئة الؽذاء 
، زولوفت( فً   والدواء االمرٌكٌة سوي ) بروزاك

 سنة من العمر 1ٔحاالت المرضً اقل من 
رؼم ان هذه االدوٌة التسبب االدمان اال ان  -ٔٔ

والتً تشمل )  اٌقافها ٌصاحبه اعراض االمتناع
القلق ، الشعور بضٌق التنفس وبعض االحاسٌس 

ٌجب عدم اٌقاؾ الدواء الؽرٌبة فً الجسم ( لذلك 
وانما سحبه تدرٌجٌا من جسم المرٌض بمعرفة 

  الٌةعطبٌب متخصص وذو كفاءة 
استخدام اكد الباحثون ان  ٕٗٓٓفً سنة  -ٕٔ

 تلك  االدوٌة ٌضاعؾ نسبة التفكٌر االنتحاري
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مقارنة  ) ولٌس االنتحار الفعلً ( عند المراهقٌن 
الدواء بعٌنة ؼفل ) بمعنً مقارنة الذٌن تعاطوا 

 بمقارنتهم بمجموة مماثل تعاطوا مادة ؼٌر فعالة (
واالهم من ذلك انه لم تحدث حاالت انتحار  -ٖٔ

فعلٌة فً المجموعة التً تعاطت الدواء بٌنما 
حدثت حالة انتحار فً المجموعة الؽفل مما ٌإكد 

اهمٌة تلك االدوٌة ولكن مع الحذر التام من مسؤلة 
 المٌول االنتحارٌة

 
من االعراض االخري المصاحبة لتلك  -ٗٔ 

بالبالدة الذهنٌة  ، الفصٌلة من االدوٌة ماٌعرؾ 
كما ان هناك دراسات اوضحت وجود انخفاض فً 

   %1ٖ-ٔٗالوظائؾ الجنسٌة بنسبة 
 مضادات الذهان ؼٌر التقلٌدٌة

هذه االدوٌة تستخدم فً عالج االمراض  -ٔ
دواء اجازتها هٌئة الؽذاء والالنفسٌة ، وقد 

وقد  االمرٌكٌة لعالج انفصام الشخصٌة )الفصام(
تم استخدامها بدال من الجٌل االول من مضادات 

 الذهان والذي اطلق علٌه المضادات التقلٌدٌة
بجرعات منخفضة اذا تم استخدام تلك االدوٌة  -ٕ

، الجرعة  فانها تعالج القلق  والؽضب والهٌاج
دال ( ٌومٌا رٌسبرٌ  -مللٌجرام  1-ٙالعادٌة هً ) 
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واحد (  –ٌستخدم ) نصؾ لمرٌض الفصام ، 
   مللٌجرام من الدواء لمرٌض التوحد

تسمً هذه االدوٌة ؼٌر تقلٌدٌة حٌث انها  -ٖ
(  tardive dyskinesia)تسبب خلل الحركة الشٌخوخً 

، واعراض اصابة الجملة خارج الهرمٌة 
extrapyramidal symptoms) )  بدرجة اقل من

 االدوٌة التقلٌدٌة 
خلل الحركة الشٌخوخً مع مالحظة ان  -ٗ

، اما اصابة الجملة خارج  الٌنعكس بمعنً الٌشفً
الهرمٌة فهو مإقت  وٌزول مع الوقت او مع 

 اٌقاؾ الدواء
وال ٌعرؾ بالتحدٌد الطرٌقة التً ٌعمل بها تلك   -٘

نٌن فهناك اعتقاد انها تإثر علً السروتواالدوٌة 
  او الدوبامٌن او كلٌهما

اشهر انواع تلك االدوٌة مع اعراضها الجانبٌة  -ٙ
 المحتملة هو :

 ابٌلفً –ارٌبٌبرازول  -أ
  الوزن فً بسٌطة زٌادة – ارق – صداع – ؼثٌان

 اقل بشكل هرمٌةخارج ال الجملة خلل ٌسبب -
 كلوزارٌل –كلوزابٌن  -ب
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ٌسبب )ندرة نادرا ماٌستخدم فً عالج التوحد ، 
وهذا  agranulocytosis)   -المحببات  

 مرض خطٌر
 زٌبركسا –اوالنزابٌن  -ت
رٌسبٌرٌدال ) وهذا هو اهم  –رٌسبٌرٌدون  -ث

دواء واكثر تؤثٌرا فً حاالت التوحد( رؼم انه 
 ٌسبب زٌادة فً الوزن وخلل حركً شٌخوخً 

ونحتاج الً نفس االحتٌاطات المستخدمة مع  -7
عام السالؾ ذكرها فً استخدام تلك الدواء بشكل 

 االدوٌة
االعراض الجانبٌة لهذه االدوٌة اكثر تؤثٌرا من  -1

، فً حالة الجرعات الكبٌرة   سابقتها واشد خطورة
، عالوة علً خلل الحركة واصابة الجملة الهرمٌة 

، فان لهذه االدوٌة اثار مهدئة كما انها تسبب 
كما تسبب  رطال ، ٖٓزٌادة فً الوزن باكثر من 

 السكر وانخفاض ضؽط  الدم 
 اما الجرعات العادٌة تسبب زٌادة  -9

 ) الكولٌسترول  وسكر الدم واالحماض الدهنٌة(
االهم من ذلك ان تلك االدوٌة قد تهدد حٌاة  -ٓٔ

وتسبب ماٌعرؾ ) المتالزمة الذهانٌة المرٌض 
   ( neuroleptic malignant syndromeالخبٌثة 
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مرٌض التوحد ٌتناول جرعات وعموما ،  -ٔٔ
ضئٌلة التحدث معها مثل تلك االعراض ولكن 

 ٌنبؽً الحرص فً التعامل مع تلك االدوٌة
 االدوٌة ثالثٌة الحلقات 

كانت تعتبراالختٌار االول لالطباء لعالج  -ٔ
االكتئاب  ولكن تم استبدالها االن بادوٌة اخري مثل 

تعد مثبطات اعادة التقاط السروتونٌن ، ولم 
 تستخدم ؼالبا اال فً حاالت االكتئاب الشدٌدة

ٌعانً مرضً التوحد من حاالت االكتئاب بنسبة  -ٕ
اكبر من االنسان العادي وٌرجع ذلك الكتشاؾ 

 المرٌض انه ٌختلؾ عن االخرٌن
ان االكتئاب ٌتحول الً مانع من االتصال بٌن   - 

المرٌض ومن حوله مما ٌجعل حٌاة المرٌض 
وباستخدام ته ؼٌر منتجة ، منعزلة وشخصٌ

االدوٌة المانعة لالكتئاب تتالشً السحب السوداء 
من حٌاة المرٌض وتتفتح الدنٌا من حوله وٌشارك 

 االخرٌن عالقاتهم وٌصبح شخصا منتجا
تمبل جراندٌن انها تستخدم تقول االستاذة  -ٗ

عاما بجرعة  ٕ٘االدوٌة ثالثٌة الحلقات منذ 
تؽٌرها النها تؤتً  منخفضة وتقول انها لم ولن

 بنتائج طٌبة 
 من انواع تلك االدوٌة -٘
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تراي  –اندٌب  –امً تراي بتٌلٌن  )االفٌل  -أ
 بٌتانول(

 اسٌندٌن –اموكسابٌن  -ب
 انافرانٌل –كلومٌبرامٌن  -ت
 توفرانٌل  -امٌبرامٌن  -ث
االعراض الجانبٌة نادرة وتزول بمرور الوقت  -ٙ

وعند اٌقاؾ الدواء وتشمل ، جفاؾ الحلق ، 
اضطراب الرإٌا ، االمساك ،الدوخة ، القلق الشدٌد 

، صعوبة التبول ، ضعؾ الذاكرة ، الضعؾ 
 الجنسً  

ٌحدث اعراض قلبٌة ،مثل الخفقان  لذلك ٌجب  -7
 الدواء  عمل رسم قلب كهربائً للمرٌض قبل تناول 

ولكن  تإدي تلك االدوٌة الً نتائج خطٌرة اذا 
 استخدمت بجرعات كبٌرة 

 مضادات الصرع : 
تسمً اٌضا مضادات التشنجات  ، العدٌد من   -ٔ

مرضً التوحد مصابون اٌضا بالصرع وٌعانون 
 من نوبات تشنجٌة

االدوٌة المضادة للصرع تمنع التشنجات وتثبت  -ٕ
التحكم فً السلوك  نشاط المخ مما ٌساعد علً

االستفزازي ،ونوبات السلوك االنفجاري ،  واٌذاء 
 الذات 
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 اهم االدوٌة فً تلك الفصٌلة  -ٖ
 تٌجرتول –كاربامازابٌن  -أ

ٌسبب تلؾ نخاع العظم وخالٌا الكبد مما ٌتطلب 
 تحلٌل الدم بصورة دورٌة 

 نٌورونتٌن –جابابنتٌن  -ب
 ٌسبب طفح جلدي

 المٌكتال –الموتٌجرٌن  -ت
 ٌسبب طفح جلدي شدٌد 

 بعض االدوٌة االضافٌة   
 دٌباكٌن -حمض الفالبروٌك   -ٔ

ٌستخدم لمنع حاالت الهٌاج ؼٌر معروفة السبب ، 
وٌقلل من التشنجات ، ولكً ٌكون الدواء فعال 

تحتاج الً جرعات كبٌرة ن ولذلك ٌتطلب مراقبة 
حالة الكبد وصورة الدم  خاصة فً االشهر الستة 

 االولً
  

 مسؤلة : تحسٌن المناعة
ان سبب التوحد هو خلل بالمخ ، كان ٌعتقد  -ٔ

ولكن مع مرور الوقت وازدٌاد االبحاث ثبت وجود 
عالقة بٌن جهاز المناعة والجهاز الهضمً 

والجهاز العصبً تسبب تلك العالقة المتشابكة 
  اعراض التوحد
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مثال لتلك العالقة ، ان االم الجهاز الهضمً  -ٕ
عند االطفال المرضً بالتوحد تجعلهم ٌإذون 

انفسهم ، وبناء علً ذلك ٌكون اٌذاء الطفل لنفسه 
بسبب مشكلة فً الجهاز الهضمً )مشكلة عضوٌة 

 ولٌست سلوكٌة(
صحٌح ان المشكلة فً الجهاز الهضمً ناتجة  -ٖ

عن مرض التوحد ، ولكن عالج الجهاز الهضمً 
 فل لنفسه فً تلك الحالة ٌمنع سلوك اٌذاء الط

فهناك حلقة ثالثٌة )توحد()مرض الجهاز  -ٗ
الهضمً () اٌذاء النفس ( ، لو منعنا تلك الحلقة 

الوسٌطة ستتحسن حالة الطفل وتختفً بعض 
 االعراض رؼم انه الزال مصاب بالتوحد

 الجهاز العصبً وجهاز المناعة
الجهازٌن العصبً والمناعً ٌعتمدان علً  كال  -ٔ

ذاكرة خاصة بكل جهاز تخزن المعلومات ثم 
 تستدعٌها عند اللزوم

ٌتصل الجهازان علً المستوي الخلوي  -ٕ
وباستخدام وسائط كٌمٌائٌة ، واكتشؾ العلماء 

حدٌثا ان رد فعل جهاز المناعة ٌؽٌر من وظٌفة 
 الجهاز العصبً المركزي ، رؼم رفض االطباء

 التقلٌدٌٌن لتلك النظرٌة
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جهاز المناعة هو وسٌلة الجسم للدفاع عن  -ٖ
نفسه ، وٌعتمد الجهاز علً تكوٌن صورة فً 

 ذاكرة الجهاز لما هو جسم الشخص 
وفرز اي شًء اخر خارج تلك الصورة   -ٗ

واعتباره عدو ، ومن ثم ٌقوم جهاز المناعة 
بمهاجمة ذلك العدو بشراسة حتً ٌقضً علٌه 

 مهما كانت التكلفة تماما
قد ٌكون العدو فٌروس او بكترٌا او جسم  -٘

ؼرٌب ، وٌحدث احٌانا فقدان لالتصال بٌن الجسم 
وبعض اجزاءه ، تشوش لصورة الجسم فً جهاز 

 المناعة
عند ذلك ٌعتبر الجهاز المناعً ان احد اجزاء  -ٙ

الجسم هو العدو وٌقوم بمهاجمته وٌسبب اعراض 
 مراض المناعة الذاتٌةخطٌرة المراض تسمً ا

وفً الؽالب ؼٌر معروؾ ماهً االسباب التً  -7
تشوه صورة الجسم عند جهاز المناعة فتجعله 

 ٌهاجم ذاته
الٌكتفً جهاز المناعة بالتخلص من العدو  -1

وانما ٌحدد له صورة فً ذاكرة الجهاز ، فاذا عاد 
جسم  –فٌروس  –العدو مرة اخري ) بكترٌا 

المناعً ٌستدعً ذاكرة ذلك  ؼرٌب ( فان الجهاز
 العدو وٌقضً علٌه بشكل اسرع 
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عندما تختفً صورة العدو فان الجهاز المناعً  -9
ٌصدر اشارات لجمٌع خالٌا المناعة بالتوقؾ فورا 

 حتً التإذي الجسم نفسه
قد ٌحدث خطؤ فً االشارات فٌتوقؾ الجهاز  -ٓٔ

المناعً قبل تدمٌر العدو كامال فتزداد العدوي 
ً هذا نقص المناعة ،  وقد ٌحدث خطؤ ،ٌسم

فٌستمر الجهاز فً العمل بعد تدمٌر العدو فٌتم 
 تدمٌر جزء من الجسم ، ٌسمً هذا بالتحسس

الخالصة ان دقة عمل الجهاز المناعً هامة  -ٔٔ
 لحٌاة االنسان واي خلل بهذا الجهاز ٌسبب كوارث 

 خلقً( –جهاز المناعة قسمٌن ، ) تالئمً  -ٕٔ
تالئمً هو الذي ٌقوم بتحدٌد عالمات الجهاز ال

معٌنة لكل ماٌعتبره عدو وٌضعه فً ذاكرة جهاز 
المناعة ، وٌشبه هذا الخرٌطة الحرارٌة التً تزود 

 بها الصوارٌخ عابرة القارات
ٌتكون جهاز المناعة الخلوي من الجلوبٌولٌن  -ٖٔ

 المناعً ومن الخالٌا اللٌمفاوٌة ولكل عدة انواع
   
) الجلوبٌولٌن المناعً أ( وٌوجد فً  IgA -أ

الدموع واللعاب والمخاط وفً ؼشاء الجهاز 
الهضمً ، وٌمنع المٌكروبات من الدخول الً 

 الجسم فٌوقؾ العدوي
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ام( وهو   -)الجلوبٌولٌن المناعً  IgM -ب
المسئول عن االستجابة السرٌعة  الي جسم ؼرٌب 

ن ٌدخل الدم ، ولكن كمٌة ذلك الجلوبٌولٌن تكو
 ضئٌلة

ج( وهو العامل  –)الجلوبٌولٌن المناعً  IgG -ت
الرئٌسً فً الدم لجهاز المناعة ، ٌكافح الطفٌلٌات 

 ولكن ٌسبب التحسس 
ب ، تصنع االجسام  –الخالٌا اللٌمفاوٌة  -ث

 المضادة
ت ، تنظم تناؼم عمل  –الخالٌا اللٌمفاوٌة  -ج

 جهاز المناعة
الجزء القدٌم من الجهاز المناعً الخلقً هو  -ٗٔ

جهاز المناعة ، والٌوجد له ذاكرة ، فهو ٌمٌز مثال 
ان الجسم الؽرٌب هو بكترٌا ، ولكنه الٌستطٌع 

 تحدٌد نوع تلك البكترٌا كما ٌفعل الجهاز التالئمً
ٌشبه الجهاز الخلقً فً الحروب ، تلك  -٘ٔ

الكتائب التً تزرع االلؽام وتقذؾ القنابل الٌدوٌة 
 الذٌن ٌصابون بااللؽام او القنابلوالتعرؾ من هم 

، احٌانا تصبح نٌران صدٌقة  تصٌب الجسم نفسه 
 بالضرر

السٌتوكٌنٌز ، هو المادة الكٌمٌائٌة التً تنقل  -ٙٔ
الرسائل بٌن اجزاء جهاز المناعة ، وهً تشبه 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

86  

 

الناقالت الكٌمٌائٌة بٌن الوصالت العصبٌة من حٌث 
 الوظٌفة

الجلد ، مثال ،  عندما ٌدخل جسم ؼرٌب تحت -7ٔ
احمرار وسخونة وانتفاخ ذلك الجزء ، هذه تالحظ 

 االثار الٌسببها الجسم الؽرٌب وانما جهاز المناعة
خالل معركته مع الجسم الؽرٌب ، وٌسمً هذا 

 االلتهاب
اذا لم ٌتلق جهاز المناعة اشارة ، عن طرٌق  -1ٔ

السٌتوكٌنٌز ، باٌقاؾ االلتهاب بعد التخلص من 
الؽرٌب ، ٌتحول ذلك االلتهاب الً عرض الجسم 

 مزمن ٌضر الجسم
اشهر االعراض علً رد الفعل المناعً فً  -9ٔ

 وهً اختصار  (PANDAS)الطب النفسً هو 
) االضطراب النفسً العصبً المناعً الذاتً 

 الناتج عن البكترٌا العقدٌة( 
وٌحدث ذلك عندما ٌصاب االطفال االصحاء  -ٕٓ

 )متالزمة جٌل دو التورٌت( بالوسواس القهري او
بعد اصابتهم مباشرة بالتهاب الحلق ، والسبب هو 

ان االجسام المضادة التً ٌصنعها جهاز المناعة 
لتدمٌر البكترٌا العقدٌة تقوم علً سبٌل الخطؤ 

بمهاجمة المخ مما ٌإدي الً تؽٌرات سلوكٌة ، 
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وٌمكن معالجة تلك الحالة بالمضادات الحٌوٌة او 
 ن المناعً الجلوبٌولٌ

العالقة بٌن التوحد وجهاز المناعة شدٌدة  -ٕٓ
التعقٌد وؼٌر واضحة بشكل تام ، وعموما ، من 

السٌتوكٌنٌز له دور هام فً وظٌفة المعروؾ ان 
الجهاز العصبً المركزي ، فهو ٌإثر علً الشهٌة 

 والنوم  والمزاج ، واحٌانا علً نمو االعصاب
داخل ثالثة  والسٌتوكٌنٌز هو اشارة اتصال -ٕٔ

من اجهزة الجسم هً ) الجهاز العصبً ، الجهاز 
المناعً ، الجهاز الهضمً ( ولكن مفهوم االشارة 

 الواحدة ٌختلؾ من جهاز الً اخر
والٌوجد حالٌا طرٌقة علمٌة لمعرفة كٌفٌة  -ٕٕ

تفسٌر كل جهاز لتلك االشارات ولكن المهم ان 
تحسٌن وظٌفة الجهاز المناعً ٌحسن من حال 

 ٌض التوحد مر
هاز جان االعراض االربعة لخلل المن الثابت  -ٖٕ

المناعً والتً تحدثنا عنها سلفا ) نقص المناعة ، 
المناعة الذاتٌة ، التحسس ، االلتهاب ( موجودة 

   فً مرٌض التوحد
 

 القٌاسات المناعٌة
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فً االطفال المرضً بالتوحد كانت تقوم  -ٔ
الدم اكثر من الدراسات بقٌاس مستوي المناعة فً 

 مستوي المناعة فً الجهاز الهضمً او المخ
ومع التقدم العلمً تم قٌاس انسجة المخ  -ٕ

 ومستوي المناعة فً الجهاز الهضمً 
الظواهر المناعٌة  عدة انواع من وجدت  -ٖ

 الشاذة فً عٌنات الدم لالطفال المرضً بالتوحد
مثل نقص المناعة الذي ٌسبب العدوي المتكررة ،  

التحسس ، المناعة الذاتٌة ، افراط عمل الجهاز 
 المناعً

ولم تكن تلك الظاهر الشاذة ثابتة بٌن االطفال  -ٖ
  متؽٌرة من حٌث الكم والكٌؾوانما 

فً االذن  العدوي المتكررةوجد االطباء ان  -ٗ
تصٌب االطفال المرضً بالتوحد فً سن مبكر 
نهم واعلب التارٌخ المرضً الولئك االطفال ٌشمل ا

ٌعالجون بالمضادات الحٌوٌة بشكل متكرر كانوا 
منذ والدتهم اكثر من االطفال الذٌن لم ٌصابوا 

 بالتوحد  
مستوٌات الجلوبٌولٌن المناعً تكون منخفضة  -٘

مما  IgA، خاصة  فً االطفال المرضً بالتوحد
ٌعرض االطفال للعدوي المتكررة فً الجهاز 
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الهضمً والجهاز التنفسً  ، وجد احٌانا نقص فً 
 IgG-IgMالجلوبٌولٌن المناعً 

الخالٌا المناعٌة تكون اقل من حٌث العدد واقل  -ٙ
، مما ٌعرض اولئك االطفال للعدوي  كفاءة وظٌفٌة

 بالفٌروسات والخمائر
حد بعدة انواع من ٌصاب االطفال المرضً بالتو -7

الحساسٌة مثل االكزٌمة ، والتهابات الجلد ، 
، وٌصاحب ذلك عادة مستوي مرتفع  والربو

، وعدد من االرجه  IgEللجلوبٌولٌن المناعً 
)مسببات التحسس( مثل بعض االؼذٌة ، واالتربة 

 ، وحبوب اللقاح النباتٌة 
وجد عدد من الباحثٌن ان االطفال المرضً  -1

اجسام مضادة لمكونات نع اجسامهم ، بالتوحد تص
خالٌا المخ  ، مثل بروتٌن المخ ، والمستقبالت 

العصبٌة ، والناقالت العصبٌة ، واؼشٌة المٌالنٌن 
، ولكن لم ٌتم اٌجاد ارتباط  التً تؽطً االعصاب

بٌن تلك االجسام المضادة واراض التوحد بدلٌل 
 قاطع

منتشرا عدد من امراض المناعة الذاتٌة وجد  -9
بنسبة اكبر   فً عائالت االطفال المرضً بالتوحد

من عائالت االطفال الؽٌر مصابون بالتوحد ،  مثل 
السلعة الورمٌة اللٌمفاوٌة (  -،)داء هاشٌموتو 
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،التهاب الؽدة الدرقٌة ،  التهاب المفاصل 
 الروماتوٌدي

استعداد وراثً جٌنً قد ٌعنً ذلك ان هناك  -ٓٔ
فً االطفال  ناعة الذاتٌةلالصابة بامراض الم

 المرضً بالتوحد
فٌما ٌخص افراط عمل جهاز المناعة ، الحظ  -ٔٔ

اللبن والقمح ٌسببان افراز السٌتوكٌن الباحثون ان 
، وهو ماقد ٌعنً   فً جسم المرٌض بالتوحد

اصابة اولئك االطفال بالتحسس الؽذائً ، ولالسؾ 
ضً لم تكن هذه الدراسة شاملة لعدد كبٌر من المر
فاعتبرت دراسة مبدئٌة ، والٌمكن القول ان 

الوجبات الخالٌة من اللبن او القمح تإدي لتحسن 
 احوال مرضً التوحد بدلٌل علمً

 مشكالت الجهاز الهضمً 
اضطرابات متنوعة فً لوحظ ظهور اعراض  – ٔ

مثل  الجهاز الهضمً عند االطفال المرضً بالتوحد
االنتفاخ ، الؽازات ، المؽص ، االسهال المزمن ، 

 االرتجاع المرٌئً ، قرحة الجهاز الهضمً 
كما لوحظ حركات ؼٌر طبٌعٌة لالمعاء ، وتؽٌر  -ٕ

شكل البراز الً ماٌشبه كرٌمة الشٌكوالتة  بدال من 
شكله الطبٌعً ولوحظ اٌضا وجود ؼذاء ؼٌر 

 مهضوم فً براز اولئك المرضً 
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هو حاجز بٌن محتوٌات  ار المبطن لالمعاءالجد -ٖ
االمعاء وتٌار الدم حٌث ٌقوم بترشٌح الؽذاء فقط 

 الً الدم وطرد المواد الضارة فً البراز
بااللتهاب او اصابة ذلك الجدار المعوي  -ٗ

الحساسٌة ٌجعله اكثر نفاذٌة مما ٌسمح بمرور 
مواد ؼٌر كاملة الهضم الً تٌار الدم ، فٌعتبرها 

المناعة اجسام ؼرٌبة وٌفرز ضدها اجسام جهاز 
 مضادة

 
 

 

 الفصل الثانً

 التوحد الحقائق واالكاذٌب

 االكسجٌن المضؽوط : الحقائق واالكاذٌب

 مسؤلة : د/ روزٌنول

نشر دكتور/ روزٌنول عدة ابحاث ادعً فٌها  -ٔ

انه ٌمكن استخدام االكسجٌن المضؽوط فً عالج 

مرٌض بعض االعراض التً تظهر علً مخ 

 التوحد مما ادي الً تحسٌن حالة المرٌض
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فمن هو د/ روزٌنول ؟ وماهً اسبابه فً قول هذا 

 االدعاء؟

الدكتور روزٌنول حاصل علً دكتوراة فً طب  -ٕ

االسرة ، فهو لٌس استاذ فً الطب النفسً وال فً 

 طب االعصاب

تتلخص نظرٌة روزٌنول فً قٌاس منطقً  -ٖ

 بسٌط

 تهاب انسجة المخ التوحد ٌإدي الً ال -أ

 االكسجٌن المضؽوط ٌعالج التهاب انسجة المخ -ب

 االكسجٌن المضؽوط ٌعالج التوحد -ج

ولتحقٌق هذه النظرٌة ٌجب ان نفحص العناصر  -ٗ

 الثالثة التً ذكرها روزٌنول

 مسؤلة : ادلة روزٌنول 

 فً مقال بعنوان

Hyperbaric oxygen therapy may improve 

symptoms in autistic children 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

93  

 

ٌحسن اعراض مرض  ربمااالكسجٌن المضؽوط 

 التوحد

 ٌقول د/روزٌنول  -ٔ

Recent research has discovered 
that some autistic individuals 
have decreased cerebral 
perfusion, evidence of 
neuroinflammation, and 
increased markers of oxidative 
stress  

بعض مرضً التوحد االبحاث الحدٌثة اكتشفت ان 
لدٌهم نقص فً انتشار االكسجٌن فً الدماغ ، 
وكذلك التهاب االعصاب واٌضا مإشرات نقص 

 االكسجٌن
Several studies show that 
diminished blood flow to these 
areas correlates with many of the 
clinical features associated with 
autism including repetitive, self-
stimulatory and stereotypical 
behaviors, and impairments in 
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communication, sensory 
perception, and social 
interaction . 
 

نقص االكسجٌن فً الدماغ اثبتت عدة دراسات ان 
مرتبط باالعراض المصاحبة للتوحد مثل السلوك 

ضعؾ التواصل وضعؾ التفاعل النمطً المتكرر و
 االجتماعً

 
 
Hyperbaric oxygen therapy 
(HBOT )has been used with 
clinical success in several 
cerebral hypoperfusion 
syndromes including cerebral 
palsy, fetal alcohol syndrome, 
closed head injury, and stroke 

وط بنجاح عملً فً تم استخدام االكسجٌن المضؽ
عدد من حاالت نقص االكسجٌن فً الدماغ مثل 

 الشلل الدماؼً والجلطة الدماؼٌة
In addition, animal studies have 
shown that HBOT has potent 
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anti-inflammatory effects and 
reduces oxidative stress. 
 

االكسجٌن الدراسات علً الحٌوانات اوضحت ان 
مضاد قوي لاللتهابات وٌقلل اعراض المضؽوط 

 نقص االكسجٌن
 
Furthermore, recent evidence 
demonstrates that HBOT 
mobilizes stem cells from human 
bone marrow, which may aid 
recovery in neurodegenerative 
diseases . 

باالضافة الً ذلك فان االبحاث الحدٌثة اكدت ان 
المضؽوط ٌحرك الخالٌا الجزعٌة من االكسجٌن 
تحلل  ضمما ٌساعد فً شفاء امرا نخاع العظم
 االعصاب 

 
Based upon these findings, it is 
hypothesized that HBOT will 
improve symptoms in autistic 
individuals 
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وبناء علً ما سبق ٌمكن استخدام االكسجٌن 
 المضؽوط فً تحسٌن اعراض مرض التوحد

قام د/ روزٌنول بحشد عشرات المقاالت  -ٕ
 واالبحاث التً تإٌد نظرٌته هذه

 تجارب عملٌة سرٌرٌةقام د/ روزٌنول باجراء  -ٖ
اثبتت صحة ادعاءه كما ٌقول وكانت نتٌجة تجاربه 

 هً كما فً الجدول 
 

 
 

باستخدام مقاٌٌس التوحد حدث وهذا ٌعنً انه 
  تحسن لحاالت المرضً

 
 

 تعلٌق 
نستطع الحصول علً كل تلك االبحاث التً لم  -ٔ

 ٌستدل بها د/ روزٌنول
لم ٌورد د/ روزٌنول اي اشارة البحاث او  -ٕ

، فهل  مقاالت تعارض النظرٌة التً ٌستند الٌها
 هذه النظرٌة حقٌقة جامدة ال اعتراض علٌها ؟
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 تحقٌق ادعاءات روزٌنولمسؤلة : 
 اوال : اعراض اصابة دماغ مرٌض التوحد 

عن واحد من اهم مراجع االعراض العصبٌة  ننقل
  التً تصٌب دماغ مرٌض التوحد وهو :

Autism Current Theories and Evidence - Andrew W .Zimmerman 
 

 ٕٙٙصفحة 
ترافق اجهاد التؤكسد الدلٌل السابق هو دلٌل علً 

، وهذا دلٌل ٌقوي النظرٌة الحدٌثة بان  مع التوحد
الؽٌر طبٌعٌة ربما تكون  اجهاد التؤكسد والمٌثلة

المختلفة  االضطرابات هً السبب فً ربط 
 لتوحدالمصاحبة ل االٌضٌةالوراثٌة و

Although the evidence described above for a relationship 
between autism and oxidative stress is clearly associative, it 
strengthens the novel hypothesis that oxidative stress and 
abnormal methylation may be contributing factors that 
link the diverse metabolic and genetic disorders associated 
with autism . 

 
 ٖٔ٘صفحة 

التً  االلتهابات العصبٌة ورد فعل جهاز المناعة
تلً تلك التحدٌات سواء بٌئٌة او من االم او 

تكون عامل هام فً اظهار مرض  ربماعصبٌة 
 التوحد

the neuroinflammation and immune responses 
that follow such challenges, whether environmental, maternal, 
or neurogenetic, 
may constitute critical pathogenic factors in the development 
of ASD . 
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 ٘٘ٗصفحة 
ربما ٌكون هذه االلٌة هً وراء تلك التقارٌر 

انخفاض االرواء الدماؼً فً حاالت المتعددة حول 
 التوحد 

This may be a mechanism pertinent to multiple 
published reports of reduced cerebral perfusion in autism  

 
 )انتهً النقل(

التوحد بالفعل مرٌض ٌتضح من النقل السابق انه 

ٌصاب باالعراض الثالثة التً تحدث عنها 

  روزٌنول فً نظرٌته

 اجهاد التؤكسد -أ

 االلتهابات العصبٌة -ب

 نقص االرواء الدماؼً -ت

ثانٌا : اثار استخدام االكسجٌن المضؽوط فً عالج 

 االمراض العصبٌة

اكدنا فٌما سبق ان هناك اضطرابات فً مخ  -ٔ

ول فٌما ٌدعٌه مرٌض التوحد وهذا هو الجزء اال

 روزٌنول
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امكانٌة استخدام االن نناقش الجزء الثانً وهو 

 االكسجٌن المضؽوط فً عالج االعراض السابقة

 ننقل عن كتاب -ٕ

HANDBOOK ON HYPERBARIC MEDICINE -  DANIEL MATHIEU - 2006 

 1ٗ٘صفحة 

Although feasible and seemingly safe, it 
is not yet possible to recommend the use of HBO in the 
treatment of acute and 
sub-acute stroke based on the scientific evidence available 

today 

علً الرؼم من كونها طرٌقة امنة وعملٌة اال انه 

لٌس من الممكن التوصٌة باستخدام االكسجٌن 

المضؽوط فً عالج الجلطات الدماؼٌة بناء علً 

 العلمٌة المتاحة حالٌااالدلة 

 

 79٘صفحة 

There has been several evidence based review on the use of 
HBO in Spinal cord 
injury and in head injury .All come to the conclusion that 
there is good experimental 
evidence showing that HBO has potential in the treatment of 
SCI and HI. 
Unfortunately, there are only f ew low q uality RCT‘s using 
different treatment regimens and reporting conflicting results . 
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هناك العدٌد من المقاالت التً توضح امكانٌة 
استخدام االكسجٌن المضؽوط فً عالج اصابات 

عبارة الدماغ والحبل الشوكً ولكن لالسؾ هً 
عن ابحاث ؼٌر جٌدة وتستخدم تقنٌات متباٌنة 

 وتقدم نتائج متعارضة 
 )انتهً النقل (

هناك  –علً االقل  -ٌتضح مما سبق انه  -ٖ
وجهة نظر اخري تعارض تماما ماٌدعٌه روزٌنول 
من امكانٌة استخدام االكسجٌن المضؽوط فً عالج 

 ةاعراض االصابات الدماؼٌ
مطولة اجرتها علً هذا الرابط دراسة  -ٗ

مجموعة من المعاهد لصالح وزارة الصحة 
االمرٌكٌة تإكد انه الٌوجد دلٌل علمً علً امكانٌة 
استخدام االكسجٌن المضؽوط فً عالج االصابات 

 الدماؼٌة
http//:www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hserta∂=A125326 
 

 
 

 خالصة
نظرٌة روزٌنول حول االكسجٌن المضؽوط ؼٌر ان 

وال ٌمكن استخدامها لعالج مرضً  صحٌحة علمٌا
 التوحد 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hserta&part=A125326
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 مسؤلة : مشكالت االكسجٌن المضؽوط
ٌتخٌل البعض ان االكسجٌن المضؽوط لٌس له 

باعتبار االكسجٌن فً زعمهم مفٌد وؼٌر  اضرار
وهذه بالطبع اوهام ، فاالكسجٌن كؽاز له مإذ ، 

اعراض سامة علً جسم االنسان ، واالكسجٌن 
المضؽوط بسبب حالة االنضؽاط ٌإدي الً 

 معضالت فً جسم االنسان
 اوآل : 

 توضح الصورة جزء من مقال للمإلفٌن :
د الطواريء استاذ مساع -الدكتور اٌمً الثمان  -أ

وطب الضؽوط المفرطة بجامعةكالٌفورنٌا فً 
 سانتٌاجو

استاذ مساعد طب  –الدكتور  مارك هاري  -ب
الطواريء بجامعة كالٌفورنٌا فً سانتٌاجو ، 

ومدٌر مركز عالج الجروح بالضؽوط المفرطة فً 
 مستشفً بارادٌز فاللً

استاذ جراحة  –الدكتور  ماٌكل نٌومٌستر  -ت
 ة ساوث الٌنوي  التجمٌل بجامع
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طبقا لقانون بوٌل فان فقاعات الؽاز المضؽوط  -أ

ٌصؽر حجمها ، وهذا مهم فً حالة خفض الضؽط 
فلو حبس المرٌض داخل ؼرؾ الؽاز المضؽوط 

تنفسه فان فقاعات الؽاز الصؽٌرة داخل الرئة 
ستتمدد مما ٌإدي الحتباس الؽاز داخل الرئة مما 

 ٌعنً مرض االسترواح الصدري
 
الصمم ، ضعؾ قد ٌسبب الؽاز المضؽوط  -ب

النظر ، وجود سحابة فً مجال الرإٌة ، بعض 
التشنجات ، االم شدٌدة فً االذن واالسنان 

 والجٌوب االنفٌة ، االم الصدر وضٌق التنفس
 وبالطبع هذه الحاالت قابلة للعالج -ت

 ثانٌا :
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مرٌض تم عالجهم  71ٕهذه دراسة اجرٌت علً 

% منهم من االم 7ٔمضؽوط ، عانً باالكسجٌن ال
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فً االذن ، اصابات الصدمة بسبب الضؽط واالثار 
  من الحاالت 3.8%علً الرإٌة فً 

 ثالثا : 
هذه دراسة حول عدد من المرضً الذٌن عولجوا 

بالكسجٌن بسبب اصابتهم بتسمم اول اكسٌد 
 الكربون وظهرت علٌهم االعراض الجانبٌة االتٌة 

%( تهٌج ٌحتاج ٘تشنجٌة )%( نوبات ٙتقٌإ )
%( اضطراب ضربات القلب او توقفه ٕلمهديء )

%( واخطر االعراض هو االسترواح الصدري ٕ)
(ٔ)% 
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 رابعا : بدون تعلٌق

 
 

 
 

 ماذا ٌعنً ذلك ؟
ان للعالج باالكسجٌن المضؽوط اثار جانبٌة ٌجب 
مراعاة حالة المرٌض وتقٌمها قبل تعرٌضه للؽاز 

موازنة الفوائد العالجٌة باالعراض واهم من ذلك 
 الجانبٌة وتحقٌق مصلحة المرٌض
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 مسؤلة : استخدامات االكسجٌن المضؽوط

 اوال : 
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صورة  من موقع جمعٌة طب االعماق والضؽوط   

الشدٌدة مذكور بها استخدامات االكسجٌن 

المضؽوط التً تم اجازتها من لجنة االكسجٌن 

 المضؽوط كالتالً

 االنصمام الؽازي او الهوائً -ٔ
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 تسمم اول اكسٌد الكربون -ٕ

 الؽرؼرٌنا  -ٖ

الكسور الهرسٌة  ونقص الدم لالنسجة بسبب  -ٗ

 الصدمات

 االمراض بسبب تخفٌض الضؽوط -٘

 تسرٌع شفاء بعض الجروح -ٙ

 االنٌمٌا -7

 الخراج داخل الجمجمة -1

 العدوي التقٌحٌة فً االنسجة -9

 التهابات العظام  -ٓٔ

 االصابات التالٌة للعالج باالشعاع -ٔٔ

 ترقٌع الجلد -ٕٔ

 الحروق -ٖٔ

 ثانٌا :



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

119  

 

 

صورة لطلب قدمته شركة لتصنٌع ؼرؾ االكسجٌن 

وتذكر نفس االستخدامات نقال عن جمعٌة  fdaالً 

 طب االعماق

 ثالثا :

صورة من موقع االتحاد الدولً لطب الضؽوط 

م العالٌة توضح االستخدامات المعتمدة لدٌه

 لالكسجٌن المضؽوط
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 االصابات بسبب تخفٌؾ الضؽوط -ٔ

 االنصمام الؽازي -ٕ

التسمم باول اكسٌد الكربون والسٌانٌد وسلفات  -ٖ

 الهٌدروجٌن ورباعً كلورٌد الكربون

 الؽرؼرٌنا وبعض انواع العدوي -ٗ

 التجمٌل -٘

 الصدمات -ٙ

امراض العظام ) الكسور الؽٌر ملتئمة ، ترقٌع  -7

 ....(العظام 

 امراض االوعٌة الطرفٌة -1

بعض امراض االعصاب ) الجلطة الدماخٌة ،  -9

الصداع النصفً ، تورك المخ ، اصابات النخاع 

الشوكً ، خراج الدماغ ، التهاب االعصاب 

 الطرفٌة ، ........(

 امراض الدم ) االنٌمٌا المنجلٌة.....( -ٓٔ

امراض العٌون )انسداد الشرٌان المركزي  -ٔٔ

 شبكٌة (لل
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 الجهاز الهضمً ) القرحة .....( -ٕٔ

 زٌادة حساسٌة االورام للعالج باالشعاع -ٖٔ

 االنؾ واالذن ) الصمم المفاجًء .....( -ٗٔ

 امراض الرئة )خراج الرئة .....( -٘ٔ

 السكري -ٙٔ

 تعقد حاالت الحمل )تسمم الحمل ....( -7ٔ

 االختناق  -1ٔ

لطات القلب اعادة التؤهٌل بسبب الشلل او ج -9ٔ

.... 

 

 مسؤلة : طب االعماق

 نشرنا ماتدعٌه المواقع من عالجات باالكسجٌن

صورة لؽالؾ كتاب طب االعماق المعتمد وهذه 

لدي الجمعٌة االوروبٌة لطب االعماق والذي 

سنقوم بترجمة اجزاء منه لفرز الحقائق من 
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وتوضٌح الظروؾ التً ٌمكن استخدام  االكاذٌب

 االكسجٌن فٌها كما تقول تلك الجمعٌات
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 الكتاب محتوٌات لفهرست صور
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 (علمٌا المثبتة االستخدامات)  االخضر باللون

 (اختٌارٌة استخدامات)  باالصفر

 (علٌها مختلؾ استخدامات)  الفاتح باالحمر

 (الجانبٌة االعراض)  االحمر باللون

 الحقا الكتاب مع جولتنا هللا باذن سنستكمل

 االكاذٌب من الحقائق ٌتضح حتً

 مقدمة الكتابمسؤلة : 
 

The Co-operation On Science and Technology (COST ) 
programme is a European initiative with the objective 
of implementing and improving cooperation between 
European research teams in the fields of Science and 
Technology . 

 
ان برنامج التعاون االوروبً فً مجال العلوم 

( هو مبادرة اوروبٌة لنشر COSTوالتكنولوجٌا )
التعاون بٌن الباحثٌن االوروبٌن فً مجاالت العلم 

 والتكنولوجٌا
 

Thanks to the efforts of our Belgian colleagues, a 
specific  Action was launched in December 1998 – 
specifically devoted to Hyperbaric Oxygen Therapy 
(Action COST B14 .)The participants included 
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nineteen European countries, members, or associates 
of the European Union . 

 
وشكرا لمجهودات الزمالء البلجكٌٌن الذي اثمر 

فً  قانون استخدام االكسجٌن المضؽوطعن صدور 
 دولة اوروبٌة 9ٔبمشاركة  991ٔدٌسمبر 

 
The main objectives of COST B14 were to expand the 
knowledge-base for the rational use of HBO; to issue 
guidelines for the implementation and  development 
of clinical HBO centres; and to provide scientifically 
sound  recommendations for HBO in the treatment of 
various diseases and conditions . 

 
الؽرض االساسً لهذا القانون هو توسٌع قاعدة 

المعرفة بالنسبة لالكسجٌن المضؽوط واصدار ادلة 
لتطبٌق وتطوٌر مراكز االكسجٌن ارشادٌة 

وتقدٌم توصٌات صحٌحة علمٌا المضؽوط 
الستخدامات االكسجٌن المضؽوط فً عالج 

 االمراض
 

This Action has since been completed and the 
Management Committee decided to publish this 
Handbook to introduce the outcome of COST B14 as  
well as to incorporate the results of experimental and 
clinical research performed over the last 6 years . 
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هذا الدلٌل وبناء علً هذا القانون اصدرت اللجنة 
القانون وكذلك نتائج االبحاث لتوضٌح نتائج 

 التجرٌبٌة والعملٌة خالل السنوات الست الماضٌة
 

This Handbook is intended as a reference  
document for researchers and clinicians alike – to be 
used both in the research laboratory and in everyday 
hyperbaric clinical practice; 
  

فً  هذا الدلٌل مرجع للباحثٌن والفنٌٌنوٌعتبر 
 مراكز االبحاث ومراكز االكسجٌن المضؽوط

 
it also  provides support material for teachers and will 
assist students in obtaining European Committee for 
Hyperbaric Medicine (ECHM )level II and III  
qualifications in hyperbaric medicine 

 
للحصول وٌقدم هذا الدلٌل دعما لالساتذة وللطالب 

علً شهادة اللجنة االوروبٌة لطب الضؽوط العالٌة 
 المستوٌان الثانً والثالث
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جمٌع االستخدامات هذه صورة توضح  -ٔ

 المزعومة لالكسجٌن المضؽوط كعالج ثانوي

لبعض الحاالت المرضٌة مرتبة بحسب االدلة 

 العلمٌة علٌها

 درجات 7واالدلة  -ٕ

A –  دراستان كبٌرتان مزدوجتا التعمٌة ٌوجد

 بدون اخطاء علمٌة

B- بها اخطاء مزدوجة التعمٌة  دراسة واحدة

 علمٌة مع عٌنة صؽٌرة 
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C –  الخبراءرأي 

D  - دراسات لؽٌر الخبراء 

E  -  الدلٌل او دراسات ؼٌر علمٌة 

F –  الٌمكن اجراء ذلك العالج بحسب المعلومات

 المتاحة

 الدرجات الثالثة االولً مقبولة  -ٖ

 الدرجات الثالث االخري ؼٌر مقبولة

المإٌد  (Aالٌوجد اي عالج من نوع ) الحظ انه 

 بالدراسات العلمٌة

باللون االخضر هً العالجات المقبولة بناء  -ٗ

وهً تسمم اول اكسٌد  (bدلٌل متوسط )علً 

الكربون ، الصدمات ، منع تؤكل عظم االسنان بعد 

 العالج االشعاعً ، القدم السكري

باللون االصفر العالجات المقبولة بناء علً  -٘

وهو رأي الخبراء ولٌس ابحاث  دلٌل ضعٌؾ

العلماء وهً تشمل االنصمام الؽازي ، امراض 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

121  

 

ٌرٌة ، الحروق ، خفض الضؽط ، العدوي البكت

 القرح .......

التً لٌس  باللون االحمر العالجات المرفوضة -ٙ

 علٌها دلٌل وال حتً رأي الخبراء وتشمل

 الجلطة الدماؼٌة ، شلل الوجه ، الشلل الدماؼً ...

ٌتضح مما سبق ان استخدام االكسجٌن  -7

لعالجات داخل الدماغ مثل الجلطة ، ولعالجات 

جه ، هً اكاذٌب تنفٌها اكبر االعصاب مثل شلل الو

مإسسة علمٌة الستخدام االكسجٌن المضؽوط بل 

ان استخدام االكسجٌن لعالج شلل الدماغ ؼٌر 

 ( fممكن النه من درجة )

ولم ٌتم ذكر التوحد مطلقا ، وقٌاس التوحد  -9

علً عالجات الدماغ قٌاس فاسد النه ثبت بالدلٌل 

علً امكانٌة انه ال ادلة علمٌة او حتً اراء خبراء 

 استخدام االكسجٌن فً عالجات داخل الدماغ
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 مسؤلة : اثار العالج باالكسجٌن
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هذه دراسة اجرتها جامعة هٌوستن بالوالٌات 
المتحدة االمرٌكٌة لفحص مدي التحسن علً 

االطفال المرضً بالتوحد الذٌن عولجوا باالكسجٌن 
 المضؽوط

 عنوان الدراسة
 

Using Behavior Analysis to Examine the Outcomes of  
Unproven Therapies :An Evaluation of Hyperbaric 
Oxygen Therapy for Children with Autism 

 
استخدام التحلٌل السلوكً لفحص نتائج العالجات 
الؽً معتمدة : تقٌم الستخدام االكسجٌن المضؽوط 

 كعالج لالطفال المرضً بالتوحد  
 

It has become increasingly common for parents of 
children with autism to supplement behavior analytic 
interventions with therapies that have not yet been 
subjected to adequate scientific  scrutiny When 
caregivers elect to use unproven therapies despite 
advice to the contrary, practitioners should employ 
the methods of applied behavior analysis to 
experimentally evaluate the outcomes  
 

اصبح من الشائع ان ٌلجؤ اولٌاء امور االطفال 
المرضً بالتوحد الً استخدام طرق عالجٌة ؼٌر 

معتمدة ولم تخضع للتمحٌص العلمً باالضافة 
للعالج السلوكً البنائهم ، وذلك رؼم نصح خبراء 
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، ورؼم ذلك فان  العالج السلوكً لهم بالعكس
اصحاب تلك الطرق العالجٌة ٌلجؤون الً استخدام 

لفحص السلوكً لمعرفة مدي التحسن الذي طرأ ا
 علً هإالء االطفال

 
This paper describes the methods and results of a 
behavior analytic evaluation of hyperbaric  oxygen 
therapy, an unproven intervention that has been 
growing in popularity over the past several years 
 

هذه الدراسة تصؾ طرٌقة ونتائج اجراء التحلٌل 
السلوكً علً االطفال الذٌن عولجوا باالكسجٌن 

المضؽوط ، احد العالجات الؽٌر مثبتة علمٌا 
 الشائعة والتً اكتسبت شعبٌة فً السنوات االخٌرة
 
Three young children with autism participated .No 
benefits of the therapy were  evident beyond those 
obtained through the behavioral intervention alone 

 
شارك فً الدراسة ثالثة اطفال ولم ٌتالحظ علٌهم 

اي تحسن اكبر مما ٌحدث باستخدام العالج 
 السلوكً وحده
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 مسؤلة : االقرار
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هذه صورة اقرار ٌتم توقٌعه قبل العالج باالكسجٌن 

 المضؽوط : 

اوافق علً ان مركز العالج باالكسجٌن التقع علٌه 

 اٌة مسئولٌة لما ٌمكن ان ٌحدث اثناء العالج

 توقٌع المرٌض

 

علً الرؼم من ان االكسجٌن المضؽوط ٌقال انه 

هذه مفٌد فً عدد كبٌر ومتباٌن من الحاالت فان 

الوسٌلة لٌست عالج الي مرض والٌمكن ضمان 

 اٌة نتائج عالجٌة

باي حال بان االكسجٌن المضؽوط ال ندعً نحن 

وال نقدم  هو بدٌل الي عالج طبً ٌقرره االطباء

وال نقدم  ولسنا فنٌٌن طبٌٌناٌة ضمانان الٌة نتائج 

 ضمانات الي من خدماتنا

 قرأت وفهمت جٌدا هذه المعلومات

  توقٌع المرٌض
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 جلطات الدماغمسؤلة : 
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 االعماق لطب العالمً الدلٌل من صورة هذه

 المضؽوط االكسجٌن دامخاست الٌمكن انه توضح

 االن متاح هو ما بحسب الدماغ جلطات عالج فً

 معلومات من

 الحقائق لفرز بالتفصٌل االمر سنناقش ذلك رؼم

 االكاذٌب من

Over the past 40 years various experimental and 
clinical studies have suggested that hyperbaric 
oxygenation (HBO )may be beneficial in treating 
acute, sub-acute and chronic stroke 

 
االربعٌن عاما الماضٌة اجري العدٌد من  خالل

التجارب والدراسات السرٌرٌة والتً ادعت ان 
االكسجٌن المفرط الضؽط ربما ٌفٌد فً عالج 

 الجلطة الدماؼٌة الحادة والمزمنة وتحت الحادة
 

In acute stroke, timing, HBO2 dosage and 
lack of pathophysiological stratification may be 
disguising the effectiveness of 
HBO in a subset of the stroke population. 

 
فً الجلطات الحادة فان توقٌت وجرعة االكسجٌن 

وتحدٌد كٌفٌة حدوث المرض ربما تخفً تؤثٌر 
 االكسجٌن المضؽوط علً مرضً الجلطة الدماؼٌة
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 Anecdotally, HBO appears to be 
most effective in the treatment of small, sub-cortical, 
non hemorrhagic stroke 
in which perfusion has recovered early 
 

ربما ٌعتبر االكسجٌن المضؽوط اكثر تؤثٌرا فً 
عالج الجلطات ) صؽٌرة الحجم والتً تحدث تحت 
قشرة المخ والٌحدث معها نزٌؾ( والتً ٌتم اعادة 

 !!!!!!!!!!!!!! االرواء الدماؼً فٌها سرٌعا !!
 
 Although feasible and seemingly safe, it 
is not yet possible to recommend the use of HBO in 
the treatment of acute and 
sub-acute stroke based on the scientific evidence 
available today 

 
علً الرؼم من ان استخدام االكسجٌن المضؽوط  

لكن لٌس من الممكن حتً االن التوصٌة ٌبدو امنا 
باستخدامه فً عالج الجلطة الدماؼٌة الحادة او 

 تحت الحادة بناء علً االدلة العلمٌة المتاحة حالٌا
 
The role for hyperbaric therapy in the treatment of 

acute, sub-acute and chronic stroke remains 

controversial. 
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االكسجٌن المضؽوط فً عالج الجلطات الزال دور 

 الدماؼٌة محل شكوك ومربكا

 

 الجلوتٌن والكازٌن الحقائق واالكاذٌب

 مقدمة

 
There is no systematic research using a randomized controlled 

double-blind approach which has studied the casein-free, gluten-free, or 

CF-GF diet for ASD .Table 7.1 from those who responded concerning these 

approaches. 

 

الٌوجد دراسة علمٌة منظمة منهجٌة باستخدام 

عٌنات عشوائٌة مزدوجة التعمٌة حول الوجبات 

الخالٌة من الكازٌن او الجلوتٌن ودورها فً عالج 

التوحد والجدول المرفق ٌوضح استطالع تجارب 

 اولٌاء االمور



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

131  

 

 كتابمن 

DIETARY  INTERVENTIONS IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS 
KENNETH J .AITKEN 
First published in 2009 
by Jessica Kingsley Publishers 

 مسؤلة 
 (Autism speaks))المتحدث باسم التوحد(  موقع منظمة 

 نشر بحثا من خالل شبكة التوحد
The Interactive Autism Network (IAN) 

 وهذه الشبكة اصال هً مشروع ٌقوم بجمع وتحلٌل 
المعلومات من اولٌاء امور المصابٌن بالتوحد فً 

 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
 عنوان البحث هو

 )الوجبات الخاصة ومرض التوحد(
Special Diets in Autism  

 وسنقوم بترجمة ذلك البحث كالتالً :
علٌها من اوضحت المعلومات التً تم الحصول  -ٔ

اولٌاء امور المصابٌن بالتوحد فً الوالٌات 
% من العائالت التً شملتها العٌنة  ٙٔالمتحدة ان 
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ٌستخدمون وجبات خاصة البنائهم لعالجهم من 
 التوحد

من بٌن هذه الوجبات ٌعد الطعام الخالً من  -ٕ
 الجلوتٌن والكازٌٌن هو االكثر انتشارا

المرتفعة ورؼم صراخ االهالً من التكلفة  -ٖ
وبعض المشكالت االخري اال انهم ٌتوقعون نتائج 
جٌدة تتمثل فً تحسن ابنائهم وكذلك ٌقولون انه 

التوجد اعراض جانبٌة لتلك الوجبات )بمعنً انها 
 اذا لم تفد ابنائهم فلن تضرهم (

 الحظ ان المعلومات والتحلٌالت هنا هً اولٌة  -ٗ
عٌنة من ٌقوم اولٌاء االمور باستبعاد مواد م -٘

 –القمح  –الجلوتٌن  –ؼذاء ابنائهم ) الكازٌٌن 
المواد الملونة ..............( لكً تتحسن صحة 

 ابنائهم 
ٌعتقد هإالء ان وجود تلك المواد فً طعام  -ٙ

اولٌائهم ان لم ٌكن هو سبب اعراض التوحد فانه 
 ٌزٌد من حدة االعراض وسوء حالة االبناء

اء مرضً التوحد فان بسبب ازدٌاد نفاذٌة امع -7
منتجات التمثٌل الؽذائً للجلوتٌن والكازٌن تنتشر 
فً الجسم وتسبب مشكالت صحٌة بسبب ان تلك 
 المواد لها مفعول ٌشبه تؤثٌر المورفٌن علً المخ
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وٌعتقد ان لمرضً التوحد حساسٌة تجاه تلك 
المواد وانها تإدي لخلل بالجهاز المناعً مما ٌثٌر 

 ض التوحد االلتهابات لدي مرٌ
ٌوجد فقط دراستان علمٌتان حول موضوع  -1

 الوجبات العالٌة من الكازٌن والجلوتٌن
فً النروٌج )كنٌفسبرج ( ومعاونوه اجرٌت  -9

تجربة علً عشرٌن من مرضً التوحد الذٌن 
لدٌهم تسرب بروتٌنً فً البول ، تم تقسٌمهم 
لمجموعتٌن كل منها عشرة افراد ، مجموعة 

 والجلوتٌن واالخري حرمت منهاعطٌت الكازٌن 
ولقد حدث تحسن للمجموعة التً حرمت من 

 الكازٌن والجلوتٌن 
 اجرٌت دراسة مماثلة فً الوالٌات المتحدة  -ٓٔ

وكانت النتائج مخالفة للدراسة النروٌجٌة ولم 
 ٌحدث تحسن 

والعٌب فً تلك الدراسات انه لم ٌتم الحكم  -ٔٔ
انما طبقا علً التحسن بمعاٌٌر علمٌة واضحة و

لشهادات اولٌاء االمور ، وٌعتقد ان اولٌاء االمور 
 كانت تحركهم العواطؾ واالمانً ولٌس الواقع

 (1ٕٕٖٓالتقرٌر التالً شمل  استطالع)  -ٕٔ
 %(  ٙرٔ( )9ٕٓٓاسرة كان من بٌنهم )
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ابنائهم ٌستخدمون وجبات خاصة واحٌانا 
ٌستخدمون عدة وجبات خاصة ولٌست واحدة كما 

  ٔرة رقم فً الصو

 

نسبة الوجبات الخالٌة ٕرقم توضح الصورة  -ٖٔ
 من الجلوتٌن والكازٌن بٌن الوجبات الخاصة
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وحٌث ان الوجبات الخالٌة من الكازٌن  -ٗٔ
والجلوتٌن تمثل اعلً نسبة حتً من بقٌة الوجبات 

االخري مجتمعة فسنقوم بتركٌز تحلٌلنا بعد ذلك 
 علٌها

ٌوضح كٌؾ عرؾ  ٖالجدول التالً رقم  -٘ٔ
الناس بمسؤلة الوجبات الخالٌة من الجلوتٌن 

والكازٌن وٌتضح منها تضاإل دور الطبٌب فً 
 مسؤلة عالج مرٌض التوحد
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ٌوضح الؽرض الذي  ٗالجدول التالً رقم  -ٙٔ
من اجله ٌستخدم اولٌاء االمور الطفالهم وجبات 

 خالٌة من الجلوتٌن والكازٌن
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ٌوضح معتقدات اولٌاء  ٘الجدول التالً رقم  -7ٔ
االمور حول امكانٌة ان تضر تلك الوجبات 

% منهم الٌتوقعون 9٘باوالدهم ومنه ٌتضح انهم 
 اي ضرر او ضرر قلٌل
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ٌوضح مدي التحسن  ٙالجدول التالً رقم  -1ٔ
الذي ٌتوقعه اولٌاء االمور من الوجبات الخالٌة من 

% من ٕٗالكازٌن والجلوتٌن ومنه ٌتضح ان 
 االمور الٌتوقعون اي تحسن او تحسن قلٌلاولٌاء 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

139  

 

 

ٌوضح تكلفة تلك  7الجدول االتً رقم  -9ٔ 
% من اولٌاء االمور ٗٙالوجبات وٌتضح منه ان 

 دوالر شهرٌا للوجبات  ٓٓ٘الً  ٌٓ٘نفقون بٌن 
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ٌوضح افادة اولٌاء  1الجدول التالً رقم  -ٕٓ
% ٗ٘االمور الذٌن ٌقولون ان ابنائهم تحسنوا ، 

 ٌقولون ان التحسن قلٌل او متوسط منهم
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  الخالصة
استخدام الوجبات الخالٌة من الكازٌن  -ٔ

والجلوتٌن لٌس توصٌة طبٌة وانما اجتهاد من 
 بعض االهالً لحل المشكلة

االهالً لم ٌتفقوا علً ماٌرٌدونه من ذلك  -ٕ
 العالج وال علً النتائج التً حدثت

قاطعة تمنع الهٌئات العلمٌة لها قرارات  -ٖ
نقال عن  استخدام تلك الوجبات كما توضح الصورة

 الدلٌل االسكتلندي للتوحد
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 سنناقش االن تفاصٌل المشكلة  -ٗ
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 مسؤلة : تحدٌد المشكلة 
 اوال : الحمٌة كعالج
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هذه صورة لمقال نشرته مجلة تمرٌض االطفال 
 بعنوان 7ٕٓٓسنة 

Primary Care Diet and Child Behavior Problems :Fact or 
Fiction?  

الحمٌة ومشكالت االطفال السلوكٌة : حقٌقة ام 
 خٌال 

 نختصر منه االتً :
  

استخدام الحمٌة لعالج خلل السلوك عند  -ٔ
االطفال كان ادعاء منتشر بٌن العامة ومصدرا 
 للخالؾ العلمً منذ عشرٌنٌات القرن العشرٌن 

تجرٌبٌة قلٌلة تدعم تؤثٌر وحتً االن ٌوجد ادلة  -ٕ
 الحمٌة علً االضطرابات النفسٌة خاصة التوحد

اشهر االعمال فً ذلك الموضوع كانت كتابات  -ٖ
)فاٌنجولد( فً سبعٌنٌات القرن العشرٌن والذي 

% من االطفال ٓ٘علً االقل  ادعً فٌها انه 
المصابٌن بفرط الحركة وصعوبات التعلم تحسنوا 

ة خالٌة من السلسٌالت حٌنما تم استخدام حمٌ
 واالضافات

الدراسات العلمٌة التالٌة فشلت فً اثبات  -ٗ
 ادعاءات فاٌنجولد تلك 
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االن ومع فشل العالج الدوائً للتوحد فً  -٘

تحقٌق االمال المرجوة لدي اولٌاء االمور عادت 

 مسؤلة الحمٌة للظهور من جدٌد

فٌما ٌخص الوجبات الخالٌة من الجلوتٌن  -ٙ

فهناك ندرة فً الدراسات التجرٌبٌة لدعم  والكازٌن

 ذلك االدعاء 

طفل مصابون  9ٗٔاجرٌت دراسة علً  -7

بالتوحد وتم استخدام حمٌة خالٌة من الكازٌن 

والجلوتٌن لمدة عام وطلب من اولٌاء االمور تقٌم 

مع تحلٌل نسبة تقدم سلوك االبناء شهرٌا 

 الجلوبٌولٌن المناعً فً الدم لمادة الجلوتٌن

 % من االطفال تحسنوا1ٔتدعً الدراسة ان و

بالطبع هذه دراسة ؼٌر علمٌة النها التعتمد  -1

علً مقٌاس ثابت وانما مالحظات اولٌاء االمور 

 وكذلك لٌست مزدوجة التعمٌة وال معماة اصال

دراسة تجرٌبٌة علً  اجرٌت   ٕٙٓٓفً سنة  -9

طفل مرٌض بالتوحد ولم ٌحدث اي تحسن من  ٘ٔ

 لوجبات الخالٌة من الكازٌن والجلوتٌناستخدام ا
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ٌحتاج االمر لدراسة مزدوجة التعمٌة ذات  -ٓٔ

 حجم كبٌر الثبات ذلك االدعاء

طفل تدعً انه  ٕٕهذه صورة دراسة علً  -ٔٔ

حدث بعض التحسن السلوكً رؼم انها تقرر ان 

 كمٌات الببتٌدات فً البول لم تتؽٌر رؼم الحمٌة 

وٌتعارض مع االدعائات بان وهذا امر عجٌب 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!التحالٌل تثبت نتائج الحمٌة 
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 ثانٌا : االعتالل الدماؼً الجلوتٌنً

 
هذه مقالة توضح ماٌسمً ) االعتالل الدماؼً 

الجلوتٌنً ( مع ظهور اعراض نفسٌة ك تقرٌر 

 حالة

تذكر المقالة انه من بٌن المصابٌن بالحساسٌة  -ٔ

للجلوتٌن التظهر اعراض عصبٌة ونفسٌة اال علً 

 % من المرضً ٘ٔ-ٓٔ
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تقدم حالة لشخص دخل الً المستشفً مصابا  -ٕ

باعتالل دماؼً واعراض نفسٌة واتضح انه 

مصاب بحساسٌة للجلوتٌن وباستخدام حمٌة انتهً 

 نفسٌة وعاد طبٌعٌااالعتالل الدماؼً واالعراض ال

 ثالثا : االكادٌمٌة االمرٌكٌة لطب االطفال

 
 

 
 
Available research data do not support the use of a 
casein-free diet, a gluten-free diet, or combined 
glutenfree, casein-free (GFCF )diet as a primary 
treatment for individuals with ASDs. 
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االبحاث المتاحة حالٌا التدعم استخدام الوجبات 
الخالٌة من الجلوتٌن او الكازٌن او االثنٌن معا 

 كعالج اساسً للتوحد 
 

To our knowledge, only 1 double-blind placebo - 
controlled study has been published to date 
 

وبحسب معلوماتنا ٌوجد فقط دراسة واحدة 
 نشرت فً الموضوع حتً االنمزدوجة التعمٌة 

 
In this double-blind crossover trial of GFCF or typical 
diet in 15 children with ASDs, there were no 
differences in measures of severity of ASD symptoms, 
communication, social responsiveness, and urinary 
peptide levels after 12 weeks. 

  
طفل ولم ٌحدث اختالؾ  ٘ٔالدراسة اجرٌت علً 

فً قٌاسات شدة االعراض الخاصة بالتواصل 
واالستجابة االجتماعٌة ومستوي الببتٌدات فً 

 اسبوع ٕٔالبول   بعد 
 
Nevertheless, after 
being informed of the results, 9 parents 
wanted to continue the diet and reported positive 
subjective clinical changes while their child was on 
the GFCF diet 
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رؼم ذلك استمر تسعة من اولٌاء االمور علً 
الوجبات بعد اختارهم بالنتائج وقالوا ان ابنائهم 

 تؽٌروا بشكل اٌجابً
 
Additional studies are needed to assess risk factors 
and possible markers that  identify individuals who 
might benefit  from these diets . 

 
هناك حاجة لدراسات اضافٌة لتحدٌد عوامل 

الخطورة والمإشرات المحتملة لتحدٌد االشخاص 
 الذٌن ربما ٌستفٌدون من تلك الوجبات

 
The panel emphasized that parents and care providers 
should agree on objective measures, which ideally are 
to be evaluated by blinded observers, to assess the 
intervention effect as well as a reasonable time frame 
before embarking on restrictive or unusual diets 

 
ٌجب ان ٌتفق اولٌاء االمور علً مقاٌٌس 

بشكل معمً لتوضٌح  موضوعٌة لتقٌم التجربة
تؤثٌر التدخل كذلك تحدٌد وقت زمنً معقول قبل 

 البدء فً الوجبات
 
 The current literature does not permit a 
recommendation as to the length of a trial of 
dietary intervention . 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

151  

 

المراجع الحالٌة التسمح بتوصٌة حول مدة محاولة 
 خل بالحمٌة دالت
 

 خالصة 
استخدام الحمٌة كعالج امر قدٌم ولم ٌتم اثباته  -ٔ

 علمٌا القدٌما والحدٌثا
لٌس الجلوتٌن مادة سامة وانما بعض الناس  -ٕ

 ٌصابون باعتالل دماؼً بسبب تحسسهم 
االعتالل الدماؼً لٌس مالزم للتحسس  -ٖ

% من الناس ٘ٔ-ٓٔالجلوتٌنً وانما ٌظهر فً 
 فقط

الجهاز الهضمً لدي مسؤلة : اضطرابات 
 التوحدٌٌن

 الجهاز امراض عن تتحدث ابحاث هنا سنتناول -ٔ
 التوحد مرضً االطفال عند الهضمً

 الهضمً الجهاز امراض بٌن نفرق ان ٌجب -ٕ
 الؽذائً والتحسس

 مرضً االطفال حالة فً جدا مهم التفرٌق هذا -ٖ
 تختلؾ الحالتٌن مع التعامل طرٌقة الن التوحد
 تماما
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 مجلة نشرتها وقد الدراسة ؼالؾ صورة هذه

 االطفال لطب االمرٌكٌة االكادٌمة
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  االهمٌة شدٌدة الدراسة وهذه
االطفال المرضً بالتوحد ٌمكنهم االستفادة من  -ٔ

استخدام )الدلٌل العام لطب االطفال( فً تشخٌص 
وتقٌم االم البطن ، االمساك المزمن ، الجذر 

 المعدي المرٌئً 
ٌساعد مقدمً الخدمة الطبٌة فً هذا الدلٌل  -ٕ

تحدٌد اذا كان االعراض التً تصٌب الجهاز 
الهضمً عند الطفل التوحدي هً اعراض محدودة 

 ذاتٌا ام ان االمر ٌتطلب تقٌم طبً اضافً
ٌمكن االعتماد علً هذا الدلٌل حتً ٌتم اصدار  -ٖ

دلٌل خاص المراض الجهاز الهضمً عند اطفال 
 التوحد 

ظهرت توصٌات بان اطفال  1ٕٓٓفً سنة  -ٗ
التوحد المصابون باعراض امراض الجهاز 

الهضمً ٌجب ان ٌجري لهم فحص دقٌق مثل 
 الذي ٌجري لالطفال العادٌٌن 

) ٌعنً الٌعتبر تلك االعراض ناشئة عن التوحد 
وانما فحص السبب فربما تكون هناك امراض 

 حقٌقٌة فً جهازهم الهضمً(
الجهاز الهضمً فً مرضً  نسبة امراض -٘

% 9التوحد تتباٌن فً الدراسات وتتراوح بٌن 
 % او اكثر7ٓعلً اقل تقدٌر ، الً 
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الٌوجد دلٌل منفصل مخصص لعالج امراض  -ٙ
الجهاز الهضمً لدي اطفال التوحد مبنً علً 

 اسس علمٌة لذلك ٌستخدم الدلٌل العادي

 االم البطن المزمنة -أ

بطن المزمنة هو وجود المقصود عادة باالم ال -ٔ
الم مستمر او متقطع فً البطن لمدة تزٌد عن 
شهر او اثنٌن ، فً حالة التوحد قد ٌكون هذا 

 التعرٌؾ ؼٌر دقٌق 

ورؼم ان اؼلب اسباب االم البطن هً اسباب  -ٕ
حمٌدة اال ان اولٌاء امور التوحدٌٌن ٌنتابهم القلق 

 وٌعتقدون اصابة ابنائهم بمرض خطٌر

ال العادٌٌن بٌن سن الرابعة والثامنة فً االطف -ٖ
عشر ٌمكن تشخٌص االم البطن بدقة والتفرقة 

بٌنها بمناظرة طبٌب الرعاٌة االولٌة عندما تكون 
اعراض الخطر ؼٌر موجودة وٌكون فحص الجسم 

 سلٌم والٌحتوي البراز علً دم متخفً

 عالمات الخطر هً 

 نقص الوزن الؽٌر اختٌاري)بدون حمٌة( -أ

 تباطإ منحنً النمو -ب
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 دم فً البراز سواء صرٌح او خفً -ت
 قًء شدٌد  -ث
 اسهال حاد مزمن –ج 
 الم ثابت فً اعلً او اسفل البكن -ح
 حمً بؽٌر سبب  -خ
 وجود اقارب مصابون بالتهابات معوٌة -د

تشخٌص االم البطن فً مرٌض التوحد ، الذي  -ٗ
بالطبع ٌعانً من صعوبة التواصل ، هو امر شاق 
، فال ٌوجد ماٌمكن للطبٌب االستعانة به للتفرقة  

 بٌن االلم العضو وااللم الوظٌفً

بعض التوحدٌٌن لدٌهم قدرة علً توصٌل  -٘
احساسهم بااللم سواء بالكالم او بالصور او 

 ماشابه ذلك

البعض االخر الٌمكنه توصٌل احساسه بااللم  -ٙ
بصورة مفهومة ولكن ٌتؽٌر سلوكه بشكل ؼرٌب 

عرؾ احد مابه اصال ، مثل الطرق  علً فال ٌ
البطن او مكان االلم او اضطراب النوم وربما اٌذاء 

 الذات كما فً الصور



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

156  
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وجود اي عالمة خطرة ٌجب ان ٌتبعه تقٌم  -7
دقٌق لحالة الطفل ، وحتً فً ؼٌاب عالمات 

الخطر ٌجب ان ٌتم التشخٌص او محاولة تجرٌبٌة 
 للتدخل العالجً

 صاوال : التشخٌ

 تحلٌل البراز للطفٌلٌات -أ

 وظائؾ كبد -ب

 اشاعات علً البطن  -ت

وتحت تؤثٌر المخدر ٌتم عمل مناظٌر للقولون  -ث
 وربما اخذ عٌنات 

 )سنوضح ذلك فً بحث مستقل الحقا(

 ثانٌا : محاوالت التدخل العالجً

 حمٌة خالٌة من الالكتوز لمدة اسبوعٌن -أ

 اسابٌع ٗلمدة ،  ٖٖٓ٘بولً اثٌلٌن جلٌكول  -ب

 اسابٌع ٗ-ٕمثبطات مضخة البروتون لمدة  -ت

)الذي اقرته هٌئة الدواء والؽذاء االمرٌكٌة هو ، 
 انسوبرازول ، اومٌبرازول(
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 امراض الجهاز الهضمً انتشار نسبة 

 حول االمرٌكً الصحً المعهد اجراه لبحث صورة
 التوحد مرضً بٌن الهضمً الجهاز امراض نسبة

 منه وٌتضح العادٌٌن واقربائهم

 من اعلً الهضمً الجهاز امراض نسبة -ٔ
 تقرٌبا اضعاؾ باربعة العادٌٌن

 الً ترجع اؼلبها فً االانها النسبة ارتفاع رؼم -ٕ
 من لٌست وهً المزمن واالسهال االمساك

 الخطٌرة االمراض
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 المتحدة الوالٌات فً اجرٌت لدراسة صورة هذه
 فً الهضمً الجهاز امراض نسبة حول االمرٌكٌة
 العادٌٌن باقاربهم بالمقارنة التوحدٌٌن

 

 

 
 توصٌات

لٌس الجلوتٌن سبب العراض التوحد وانما   -ٔ
 ٌظهر اعراضه لمن ٌصابون بتحسس للجلوتٌن

 ٌجب فحص الطفل الثبات تحسسه من الجلوتٌن -ٕ
اذا ثبت تحسس الطفل للجلوتٌن ٌجب اتباع  -ٖ

 اشراؾ طبًحمٌة خالٌة من الجلوتٌن تحت 
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الجلوتٌن ٌسبب اعراض جانبٌة منها ضعؾ  -ٗ
 العظام

ٌجب العمل علً تالفً االعراض الجانبٌة  -٘
 باستخدام مشورة االطباء

ٌسري علً الكازٌن واالضافات .... وكل  -ٙ
المواد الؽذائٌة نفس ماٌسري علً الجلوتٌن من 

 نصائح سابقة
 خالصة 

 ضمً امراض الجهاز الهٌجب التفرقة بٌن   -ٔ
 ) االمساك واالسهال ....( والتحسس الؽذائً

قد تصلح الحمٌة الخالٌة من الجلوتٌن او  -ٕ
الكازٌن او الكربوهٌدرات او االصباغ ..... تحت 

اشراؾ طبً دقٌق مع تعوٌض النقص الؽذائً 
بسبب الحمٌة فً عالج التحسس الؽذائً عند 

 المصابٌن به سواء توحدٌٌن ام عادٌٌن
ٌة ضمن برامج عالج التوحد لٌست الحم -ٖ

والتفٌد فً عالج االمراض العادٌة للجهاز 
الهضمً عند التوحدٌٌن وال فً عالج االعراض 

 السلوكٌة
تخلص الطفل المرٌض من االالم المصاحبة  -ٗ

المراض الجهاز الهضمً قد ٌإدي لتحسن انتباهه 
 وزٌادة استفادته من العالج السلوكً
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 الحجامة الحقائق واالكاذٌب

 مسؤلة : الحجامة مهنة ؼٌر شرٌفة واجرها سحت

قال علٌه الصالة والسالم من حدٌث أبً هرٌرة 

 رضً هللا عنه

ثالثة كلهن سحت ، كسب الحجام ، ومهر البؽً )  

 (، وثمن الكلب ، إال الكلب الضاري 

 ٙالجزء  99ٕٓالسلسة الصحٌحة  

 فتح الباري البن حجر  -أ

امِ   َباب َخَراِج اْلَحجَّ

ام   (َقْوله : ) َباب َخَراج اْلَحجَّ

ًّ َصلَّى  بِ أَْوَرَد فٌِِه َحِدٌث ِاْبن َعبَّاس . " ِاْحَتَجَم النَّ

ام أَْجره " َوَزاَد ِمْن  ِه َوَسلََّم َوأَْعَطى اْلَحجَّ ٌْ هللاَّ َعلَ

ٌُْعِطِه " َوُهَو َظاِهر  ة لَْم  ٌَ َوْجه آَخر " َولَْو َعلَِم َكَراِه

ٌُوع بِلَْفِظ  َم فًِ اْلُب " َولَْو َكاَن فًِ اْلَجَواز ، َوَتَقدَّ

ٌُْعِطِه َوُعِرَؾ بِِه أَنَّ اْلُمَراد بِاْلَكَراَهِة ُهَنا  َحَراًما لَْم 

ْحِرٌم .   َكَراَهة التَّ

ّد َعلَى َمْن  -2 َوَكؤَنَّ ِاْبن َعبَّاس أََشاَر بَِذلَِك إِلَى الرَّ

ام َحَرام . َواْخَتلََؾ اْلُعلََماء َبْعد  َقالَ إِنَّ َكْسب اْلَحجَّ
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ُه َحاَلل  َذلِكَ  فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَة َفَذَهَب اْلُجْمُهور إِلَى أَنَّ

وا بَِهَذا اْلَحِدٌث  َوَقالُوا : ُهَو َكْسب فٌِِه َدَناَءة َواْحَتجُّ

ْنِزٌه ْجر َعْنُه َعلَى التَّ ٍم ، َفَحَملُوا الزَّ َس بُِمَحرَّ ٌْ .  َولَ

ُه َكاَن  َعى النَّْسخ َوأَنَّ َحَراًما ُثمَّ أُبٌَِح َوِمْنُهْم َمْن ِادَّ

ْثُبت  ٌَ َحاِويُّ ، َوالنَّْسخ اَل  َوَجَنَح إِلَى َذلَِك الطَّ

 بِااِلْحتَِماِل .

ن اْلُحّر  -3 ٌْ َوَذَهَب أَْحَمد َوَجَماَعة إِلَى اْلَفْرق َب

ْحُرم َواْلَعْبد  ٌَ َفَكِرُهوا لِْلُحرِّ ااِلْحتَِراؾ بِاْلِحَجاَمِة ، َو

ِه اْْلِْنَفاق عَ  ٌْ ُجوز لَُه اْْلِْنَفاق لَى َنْفسه ِمْنَها َعلَ ٌَ َو

َواّب ِمْنَها َوأََباُحوَها لِْلَعْبِد ُمْطلًَقا ،  قٌِق َوالدَّ َعلَى الرَّ

ًّ َصلَّى هللاَّ  بِ ُه " َسؤَلَ النَّ َصَة أَنَّ ٌِّ َوُعْمَدتهْم َحِدٌث ُمَح

ام َفَنَهاهُ ، َفَذَكر لَ  ِه َوَسلََّم َعْن َكْسب اْلَحجَّ ٌْ ُه َعلَ

اْلَحاَجة َفَقالَ : ِاْعلِْفُه َنَواِضحك " أَْخَرَجُه َمالِك 

َنن َوِرَجاله ثَِقات ،  َوأَْحَمد َوأَْصَحاب السُّ

َما ُكِرَه  -4 ام إِنَّ َوَذَكَر ِاْبن اْلَجْوِزّي أَنَّ أَْجر اْلَحجَّ

ٌَاء الَّتًِ َتِجب لِْلُمْسلِِم َعلَى اْلُمْسلِم  ُه ِمْن اِْلَْش ِِلَنَّ

اج لَُه ، إِعَ  ٌَ ْنَبِؽً لَُه أَْن اَنة لَُه ِعْند ااِلْحتِ ٌَ َفَما َكاَن 

ؤُْخذ َعلَى َذلَِك أَْجًرا ٌَ  

 )11ٔ/  ٙٔ) -فتح الباري البن حجر  -ب

َثَنا أَْحَمُد ْبُن َمنٌٍِع  - 5248 ُن َحدَّ ٌْ َثنًِ اْلُحَس َحدَّ
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َثَنا َسالٌِم اِْلَ  َثَنا َمْرَواُن ْبُن ُشَجاٍع َحدَّ ْفَطُس َعْن َحدَّ

ُ َعْنُهَما  ًَ هللاَّ اٍس َرِض ٍر َعْن اْبِن َعبَّ ٌْ َسِعٌِد ْبِن ُجَب

 َقالَ 

تًِ  ِة َناٍر َوأَْنَهى أُمَّ ٌَّ َفاُء فًِ َثاَلَثٍة َشْرَبِة َعَسٍل َوَك الشِّ

ًِّ َوَشْرَطِة ِمْحَجمٍ   َعْن اْلَك

ِه َوَسلََّم ا -1 ٌْ ًّ َصلَّى هللاَّ َعلَ بِ ٌُِرْد النَّ ْلَحْصر فًِ َولَْم 

رَها  ٌْ ُكون فًِ َؼ ٌَ َفاء َقْد  اَلَثة ، َفإِنَّ الشِّ  الثَّ

ْكِر لَِكْثَرِة ِاْستِْعَمال  َما ُخصَّ اْلَحْجم بِالذِّ .....َوإِنَّ

 اْلَعَرب َواْلَفْهم لَُه 

 (1ٖٕ/  ٕٗ) -رد المحتار  -ت

ِه َوَسلََّم قَ  ٌْ ُ َتَعالَى َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  } الَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

اِم َخبٌٌِث ، َوَثَمُن اْلَكْلِب َخبٌٌِث ، َوَمْهُر  َكْسُب اْلَحجَّ

ًِّ َخبٌٌِث  ًٌّ . {اْلَبِؽ  إْتَقانِ

ٌُْحَملُ َحِدٌُث اْلُخْبِث َعلَى اْلَكَراَهِة َطْبًعا ِمْن َطِرٌِق 

َناَءةِ  ِة َوالدَّ  . اْلُمُروَءِة لَِما فٌِِه ِمْن اْلِخسَّ

ًئا َعلَى َوفًِ اْلَجْوَهَرِة :  ٌْ اُم َش َوإِْن َشَرَط اْلَحجَّ

 اْلِحَجاَمِة ُكِرهَ 

 (ٕٙ/  ٕٔ) -المؽنً  -ث

َما  ِه َوَسلََّم َذلَِك لِْلُحرِّ َوإِنَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َكِرَه النَّ



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

164  

 

َناَعةِ   . َتْنِزًٌها لَُه ؛ لَِدَناَءِة َهِذِه الصِّ

اِم ،  َس َعْن أَْحَمَد َنصٌّ فًِ َتْحِرٌِم َكْسِب اْلَحجَّ ٌْ َولَ

َها  ٌْ  َواَل ااِلْستِْئَجاِر َعلَ

ٌُْكَرهُ َتَعلُُّم  اِم ، َو ٌُْكَرهُ لِْلُحرِّ أَْكلُ َكْسِب اْلَحجَّ ُه  َفإِنَّ

ِصَناَعِة اْلِحَجاَمِة ، َوإَِجاَرةُ َنْفِسِه لََها ؛ لَِما فٌَِها ِمْن 

ُخولُ فٌَِها ، اِْلَْخبَ  اِر ، َوِِلَنَّ فٌَِها َدَناَءًة ، َفُكِرَه الدُّ

 َكاْلَكْسِح 

 أجرة الحجاممسؤلة : 

 الشٌخ اِللبانً رحمه هللا -أ

قال علٌه الصالة والسالم من حدٌث أبً هرٌرة  -1

ثالثة كلهن سحت ، كسب الحجام رضً هللا عنه ) 

( ، ومهر البؽً ، وثمن الكلب ، إال الكلب الضاري 

  ٙالجزء  99ٕٓالسلسة الصحٌحة 

 وفً حدٌث ابن عباس رضً هللا عنه قال :

) احتجم النبً صلى هللا علٌه وسلم وأعطى الحجام 

 أجره ولو كان حراماً لم ٌعطٌه ( صحٌح البخاري.

 ٌثٌن ؟السإال كٌؾ نجمع بٌن الحد

أجاب عنه الشٌخ اِللبانً فً سلسة الهدى والنور 

  ٘ٙٙرقم الشرٌط 

فقال = نحن نقول كما قال الرسول صلى هللا علٌه 
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وسلم أجرة الحجامة لٌست حرام لكنها خبٌث ، 

وهو علٌه الصالة والسالم أعطى الحجام ، فإذا 

أنت إحتجمت فاقتدي بالرسول وأعطً ، أما 

ن ٌؤخذ أجرة فعلى الحجام أن الحجام فما ٌنبؽً له أ

 ال ٌطلب وال ٌؤخذ .

آلن لٌس والرسول صلى هللا علٌه وسلم أعطى ، 

كل عطاء ٌكون بالمقابل ال ٌجوز إعطاءه لمن 

ٌستحق فالرسول كان ٌؤتٌه الرجل وٌسؤله و ال 

ٌجوز له السإال فٌعطٌه علٌه السالم وحٌنما 

 ٌنصرؾ ٌقول ) إنما ٌتؤبطها ناراً ( فٌقال له )

لماذا تعطٌه ٌا رسول هللا ( قال ٌسؤلوننً وٌؤب هللا 

على البخل فاْلعطاء فً حاالت ٌجوز بل قد ٌجب 

 لكن ال ٌجوز اِلخذ .

 

الشٌخ العثٌمٌن عن نفس السإال فً اللقاء  -ب

 فقال : ـ ٖٕٔالمفتوح رقم الشرٌط 

ثبت عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه سمى الكراث 

ك أجرة الحجام ، والبصل خبٌث وهو حالل فكذل

ٌعنً كسب ردئ فال ٌنبؽً للحجام أن ٌؤخذ خبٌث 

أجرة وأن أخذ بقدر العمل فقط دون ربح . لكنه 
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واحتج ابن عباس فقال ) احتجم النبً  لٌس حرام

صلى هللا علٌه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان 

 حراماً لم ٌعطٌه ( .

وتقضً المرإة أن ال ٌؤخذ وعلى الحجام أن ال 

ِلن الرسول صلى هللا علٌه وسلم وصؾ  ٌؤخذ

والخبث كون له معانً كثٌرة قال  كسبه بؤن خبٌث

ُموا اْلَخبٌَِث ِمْنُه ُتْنفِقُوَن  مَّ ٌَ هللا عز وجل )َواَل َت

 َ َولَْسُتْم بِآَِخِذٌِه إاِلَّ أَْن ُتْؽِمُضوا فٌِِه َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

ًٌّ َحِمٌٌد (   سورة البقرة . 7َٕٙؼنِ

مراد بالخبٌث الردئ ولٌس كل خبٌث حرام ، ال

وٌطلق أٌضاً الخبٌث على ما ٌكره الناس وال بؤس 

لكن كسب الحجام ردئ أن تعطً الحجام أجره ، 

وعلى الحجام أن ٌتطوع ِلن فً هذا إنقاذ إخوانه 

من الضرر و الهلكة ، فكونه ٌؤخذ على هذا أجر 

 نقول أجر ردئ ولٌس حرام .

 

سن العباد فً شرح سنن أبً الشٌخ عبد المح -ث

 : ـ داود

كسب الحجام لٌس بشرٌؾ إنما هو من أردى 

ولٌست بحرام ِلن الرسول صلى المكاسب وأدناها 
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هللا علٌه وسلم احتجم و أعطى الحجام أجره ولو 

 كان حراما لم ٌعطٌه .

وفً شرح حدٌث محٌصة عن أبٌه أنه ) استؤذن 

الحجام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً أجرة 

فنهاه عنها فلم ٌزل ٌسؤله وٌستؤذنه حتى أمره أن 

 اعلفه ناضحك ورقٌقك ( حدٌث صحٌح 

فقال الشٌخ عبد المحسن العباد هذا الحدٌث ٌدل 

على أجرة الحجام مباح ولٌس بحرام ولكنه قال له 

ٌُرؼب ) أعلفه ناضحك حتى ٌعرؾ  انه لٌس مما 

ٌر فٌه وال مما ٌتنافس فٌه الناس ِلنها مهنة ؼ

ٌُصار إلٌها على مقدار الحاجة وال بد  شرٌفة و

للناس منها والناضح هو دواب التً تجر الماء 

 والرقٌق هو المملوك .

قال ابن حجر فً الفتح : ذهب أحمد وجماعة إلى 

فكرهوا للحر االحتراؾ الفرق بٌن الحر والعبد ، 

بالحجامة ، وٌحرم اْلنفاق على نفسه منها ، 

لى الرقٌق والدواب وأباحوها وٌجوز له اْلنفاق ع

 للعبد وعمدتهم حدٌث محٌصة 

 

 عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرٌن -ج 
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( موضوع الفتوى حكم أجر 1ٖٓ1الفتوى )

 الحجام

السإال س: جاء فً السنن أن أجرة الحجام خبٌثة 

فهل تترك الحجامة؟ وكٌؾ نجمع بٌن أن كسب 

الحجام خبٌث وإعطاء الرسول أجرة لمن حجمه؟ 

 االجابـــة 

 

 كسب الحجام خبٌثثبت قوله صلى هللا علٌه وسلم 

ومعناه أنه ُمستقذر؛ ِلنه ٌمص الدم وٌباشره، 

ولذلك كره أن ٌفعله الحر ورخص فٌه والدم نجس 

للمملوك، وكره للحر أكل أجر الحجامة، وأمر بؤن 

فلو كان  ٌعلفه نواضحه ولكنه لٌس حراًما سحًتا

ى هللا علٌه وسلم الحجام ُسحًتا لما أعطى النبً صل

 . أجرته

 

 الشٌخ العالمة صالح الفوزان  -ح

 : ما حكم كسب الحجام ؟

 : فؤجاب
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، قوله "  مباح لكنه مكروه ، مباح لكنه مكروه 

ٌنبؽً أن كسب الحجام خبٌث " ٌعنً ردي ، 

،  المسلم ٌلتمس حرفة ٌتعٌش منها ؼٌر الحجامة

 –فإن حجم وأخذ مبلؽا ، فهذا جائز ، ِلن النبً 

حجم وأعطى الحجام أجرته  –صلى هللا علٌه وسلم 

، ولو كانت حراما لما أعطاها إٌاه ، لكن قوله " 

ٌعنً ردي ، ٌرٌد به "  كسب الحجام خبٌث

الرسول أن ٌترفع المسلم عن الحرؾ الدنٌئة ، 

  وٌلتمس الحرؾ الّشرٌفة

 (11ٖٙٔفتوى رقم )

 قال اْلمام ابن قٌم الجوزٌة  -خ 

 ,)) فٌه دلٌل على جواز التكسب بصناعة الحجامة

وإن كان ال ٌطٌب للحر أكل أجرته من ؼٌر تحرٌم 

، فإن النبً صلى هللا علٌه وسلم أعطاه أجره علٌه

ولم ٌمنعه من أكله، وتسمٌته إٌاه خبٌثاً كتسمٌته 

للثوم والبصل خبٌثٌن، ولم ٌلزم من ذلك 

 تحرٌمهما(( "
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 )ٖٙ/ٗزاد المعاد" )

  قال اْلمام ابن تٌمٌة -د

واتخاذ الحجامة صناعة ٌتكسب بها هو مما :))

، فإنه ٌفضً نهً عنه؛ عند إمكان االستؽناء عنه

إلى كثرة مباشرة النجاسات واالعتناء بها، لكن إذا 

عمل ذلك العمل بالعوض استحقه، وإال فال ٌجتمع 

ة النجاسات وحرمانه علٌه استعماله فً مباشر

أجرته، ونهى عن أكله مع االستؽناء عنه مع أنه 

 (ٖٙٔملكه....(("االختٌارات الفقهٌة" )ص 

 مسؤلة : الحجامة فً الطب 

 البن القٌم – النبوي الطب

 البدن سطح ُتَنقِّى فإنها: الِحَجاَمة منافعُ  وأما -ٔ

 أفضلُ، البدن ِلعماق والفصدُ  الَفْصد، من أكثرَ 

مَ  تستْخِرجُ  والِحَجاَمةُ   .الجلد نواحى من الدَّ

 أنهما الفصد، وأْمرِ  أمرها فى والتحقٌقُ : قلتُ  -ٕ

 واِلسناِن، والمكاِن، الزماِن، باختالؾ ٌختلفان

 الحارةُ، واِلزمنةُ  الحارةُ، فالبالدُ  واِلمزجِة،

 النُّضج ؼاٌة فى أصحابها َدمُ  التى الحارة واِلمزجة
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مَ  فإنَّ  بكثٌر، الفصد من أنفعُ  فٌها الحجامةُ   الدَّ

ِرقُّ  ٌنضج ٌَ  الداخل، الجسد سطح إلى وٌخرج و

 كانت ولذلك الفصد، ٌُخرجه ال ما الِحَجاَمةِ  فُتخِرجُ 

ْقَوى ال ولَِمنْ  الفصد، من للصبٌان أنفعَ   على ٌَ

 .الَفصد

 الحارةَ  البالد أنَّ  على اِلطباء نص وقد -ٖ

  الفصد، من وأفضلُ  أنفعُ  فٌها الحجامةُ 

ٌُإمر: القانون صاحب قال -ٗ  الِحَجامة باستعمال و

كت قد تكون ال اِلخالط ِلن ،الشهر أول فى ال  تحرَّ

 بل نقَصت، قد تكون ِلنها آخره فى وال وهاجت،

 بالؽةً  هائجةً  اِلخالط تكون حٌن الشهر َوَسطِ  فى

  تزاٌدها فى

 تداوٌتم ما َخٌر: "وسلم علٌه هللا صلى وقوله  -٘

 والبالد الحجاز، أهل إلى إشارة" الِحَجاَمة به

لُ  وهى ،رقٌقةٌ  ِدماَءهم ِلن الحارِة، ٌَ  ظاهر إلى أم

 سطح إلى لها الخارجة الحرارة لجذب أبدانهم

  الجسد،
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 القفا، ُنقرةِ  على الِحَجاَمةِ  فى اِلطباءُ  واختلؾ -ٙ

  استحسنته منهم فطائفةٌ  .الَقَمْحُدَوةُ : وهى

 إنها: وقال ،"القانون" صاحب كرهها وممن -7

 وموالنا سٌدنا قال كما حقاً، النِّسٌان ُتورث

 فإنَّ  وسلم، علٌه هللا صلى محمدٌ  شرٌعتنا وصاحب

ر .. ُتذهبه والِحَجاَمة الحفظ، موضع الدماغ مإخَّ

 .كالمه انتهى

  سٌنا البن ـ الطب فى القانون

 الحجامة والعشرون الفصل

 تنقٌة من أكثر الجلد لنواحً تنقٌتها الحجامة  -ٔ

 من أكثر الرقٌق للدم واستخراجها الفصد

 العبال اِلبدان فً ومنفعتها الؽلٌظ للدم استخراجها

 تخرجها وال دماءها تبرز ال ِلنها قلٌلة الدم الؽلٌظة

 فً وتحدث بتكلؾ منها جداً  الرقٌق بل ٌنبؽً كما

 . ضعفاً  المحجوم العضو

 الشهر أّول فً ال الحجامة باستعمال وٌإمر -ٕ

 فً وال هاجت أو تحركت قد تكون ال اِلخالط ِلن

 الشهر وسط فً بل نقصت قد تكون ِلنها أخره
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 لزٌد تزٌدها فً تابعة هائجة اِلخالط تكون حٌن

 اِلقحاؾ فً الدماغ وٌزٌد القمر جرم فً النور

 . والجزر المدّ  ذوات اِلنهار فً والمٌاه

 الساعة هً النهار فً أوقاتها أفضل أن واعلم -ٖ

 بعد الحجامة تتوقى أن وٌجب والثالثة الثانٌة

 ثم ٌستحم أن فٌجب ؼلٌظ دمه فٌمن إال الحمام

 . ٌحجم ثم ساعة ٌبقى

 على والحجامة الحجامة ٌكرهون الناس وأكثر -ٗ

 الحاجبٌن ثقل من وتنفع اِلكحل خلٌفة النقرة

 فً والبخر العٌن جرب من وتنفع الجفن وتخفؾ

 . العٌن فً والتحجر الفم

 وجع من وتنفع الباسلٌق خلٌفة الكاهل وعلى

 . والحلق المنكب

 من وتنفع القٌفال خلٌفة اِلخذعٌن أحد وعلى

 الرأس فً التً اِلعضاء وتنفع الرأس ارتعاش

 والعٌنٌن واِلذنٌن والضرس واِلسنان الوجه مثل

 تورث النقرة على الحجامة لكن واِلنؾ والحلق

 موضع الدماغ مإخر فإن قٌل كما حقاً  النسٌان
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 فم تضعؾ الكاهل وعلى الحجامة وتضعفه الحفظ

 . المعدة

 فلٌسفل الرأس رعشة أحدثت ربما واِلخدعٌة

 ٌتوخى أن إال قلٌالً  الكاهلً ولٌصعد قلٌالً  النقرٌة

 تنزل أن فٌجب والسعال الدم نزؾ معالجة بها

 . والتصعد

 وبٌن الكاهل على تكون التً الحجامة وهذه -٘

 والربو الدموٌة الصدر أمراض من نافعة الفخذٌن

 . الخفقان وتحدث المعدة تضعؾ لكنها الدموي

 الدم وتنقً الفصد وقارب الساق على والحجامة

 . الطمث وتدر

 الدم رقٌقة متخلخلة بٌضاء النساء من كانت ومن

 الصافن فصد من لها أوفق الساقٌن فحجامة

 تنفع الهامة وعلى القمحدوة على والحجامة -ٙ 

 والدوار العقل اختالط من بعضهم ادعاه فٌما

 تفعل قد فإنه نظر وفٌه بالشٌب قالوا فٌما وتبطىء

 . أبدان دون أبدان فً ذلك



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

175  

 

 من وٌنفع بالشٌب ٌسرع اِلبدان أكثر وفً -7

 من تنفع فإنها منفعتها أكثر وذلك العٌن أمراض

 بلهاً  وتورث بالدهن تضر لكنها وبثورها جربها

 وتضرّ  مزمنة وأمراضاً  فكر ورداءة ونسٌاناً 

 تصادؾ أن إال اللهم العٌن فً الماء بؤصحاب

 لم فربما استعمالها فٌها ٌجب التً والحال الوقت

 . تضر

 والوجه اِلسنان تنفع الذقن تحت والحجامة -1

 . والفكٌن الرأس وتنقً والحلقوم

 الفخذ دمامٌل من نافعة القطن على والحجامة

 الفٌل وداء والبواسٌر النقرس من وبثوره وجربه

 . الظهر حّكة ومن والرحم المثانة ورٌاح

 شرط ؼٌر أو بشرط بالنار الحجامة هذه كانت وإذا

 ؼٌر فً أقوى بشرط والتً أٌضاً  ذلك من نفعت

 الرٌح تحلٌل فً أقوى شرط بؽٌر والتً الرٌح

 . موضع كل وفً ههنا واستئصالها الباردة

 ورم من تنفع قدام من الفخذٌن على والحجامة

 على والتً والساقٌن الفخذٌن وخراجات الخصٌتٌن
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 والخراجات اِلورام من تنفع خلؾ من الفخذٌن

 . اِللٌتٌن فً الحادثة

 الكائن الركبة ضربان من تنفع الركبة أسفل وعلى

 والقروح الردٌئة الخراجات ومن حادة أخالط من

 . والرجل الساق فً العتٌقة

 ومن الطمث احتباس من تنفع الكعبٌن على والتً

 . والنقرس النسا عرق

 جذب فً تستعمل فقد شرط بال الحجامة وأما -9

 الثدي على وضعها مثل حركتها جهة عن المادة

 الورم إبراز بها ٌراد وقد الحٌض دم نزؾ لحبس

 الورم نقل بها ٌراد وقد العالج إلٌه لٌصل الؽائر

 تسخٌن بها ٌراد وقد الجوار فً أخس عضو إلى

 بها ٌراد وقد رٌاحه وتحلٌل إلٌه الدم وجذب العضو

 فً كما عنه المنزول الطبٌعً موضعه إلى رده

 على توضع كما الوجع لتسكٌن تستعمل وقد القٌلة

 وأوجاع البطن ورٌاح المبرح القولنج بسبب السرة

 خصوصاً  الحٌض حركة عند تعرض التً الرحم

 . للفتٌات
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 . الخلع وخوؾ النسا لعرق الورك وعلى

 والفخذٌن للوركٌن نافعة الركبتٌن بٌن وما

 . والنقرس القٌلة ولصاحب والبواسٌر

 جمٌع من ٌجذب المقعدة على المحاجم ووضع

 فساد من وٌشفً اِلمعاء وٌنفع الرأس ومن البدن

 البدن معها وٌخؾ الحٌض

:  ثالث فوائد بالشرط للحجامة إن:  ونقول  -ٓٔ

 العضو نفس من االستفراغ:  أوالها

 استفراغ ؼٌر من الروح جوهر استبقاء:  ثانٌتها 

  االخالط من ٌستفرغ ما الستفراغ تابع

 اِلعضاء من لالستفراغ التعّرض تركها:  وثالثتها

 . الرئٌسة

 الؽور من لٌجذب المشرط ٌعمق أن وٌجب -ٔٔ

 نزعها فعسر المحجمة التصاق موضع ورم وربما

 إلى فاتر بماء مبلولة اسفنجة أو خرق فلٌإخذ

 . أوالً  حوالٌها بها ولٌكّمد الحرارة

 على المحاجم استعملنا إذا كثٌراً  ٌعرض وهذا

 الرعاؾ أو الحٌض نزؾ لٌمنع الثدي نواحً
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 وإذا نفسه الثدي على ٌضعها أن ٌجب ال ولذلك

 تدافع وال إعالقها إلى فلٌبادر الحجامة موضع دهن

 اِلولى الوضعة وتكون الشرط فً تستعجل بل

 القلع إبطاء إلى ٌتدرج ثم القلع سرٌعة خفٌفة

 . واْلمهال

 والصبً ساعة بعد ٌكون أن ٌجب المحتجم وؼذاء

 ٌحتجم ال سنة ستٌن وبعد الثانٌة السنة فً ٌحتجم

 انصباب من أمن اِلعالً على الحجامة وفً البتة

 بعد ٌتناول الصفراوي والمحتجم أسفل إلى المواد

 الهندبا وماء الرمان وماء الرمان حب الحجامة

 . بالخل والخس بالسكر

 لم إن ذلك إن:  أركٌؽاٌس الحكٌم قال وقد -ٕٔ

 دم منه وٌسرح الكاهل على ٌحجم أن فالواجب ٌؽن

 مسحوق بملح الحجامة موضع وٌمسح كثٌر

 أفعال فمنها بالبصر الضارة اِلمور وأما -ٖٔ

 فً التصّرؾ حال ومنها أؼذٌة ومنها وحركات

 الحجامة وخصوصاً  الفصد وكثرة ..... اِلؼذٌة

 . ضارة المتوالٌة
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 فً كتاب:  الكتب من جبرائٌل بن ولبختٌشوع -ٗٔ

 . والجواب المسؤلة طرٌق على الحجامة

 مسؤلة : الحجامة الحدٌثة

 التجري الحجامة لالطفال كما ٌتضح من الصور
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 خالصة 

 واجرها سحتلٌست الحجامة عمل شرٌؾ  -ٔ

 التصلح الحجامة لالطفال -ٕ

 الٌمكن عمل حجامة لمرضً التوحد -ٖ

 الحقائق واالكاذٌب الخالٌا الجزعٌة

 تقارٌر معهد الخالٌا الجزعٌةمسؤلة : 

 اسباب البحث -أ

 

هذه صورة لدراسة ٌعدها معهد ابحاث الخالٌا 

الجزعٌة حول استخدام الخالٌا الجزعٌة فً عالج 

 شلل الدماغ

 باللون االصفر: -ٔ
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The possibility of stem cell therapy for cerebral palsy 

was proposed by Cellmedicine several years ago 

 

امكانٌة استخدام الخالٌا الجزعٌة لعالج الشلل 

 الدماؼً تم اقترحها  منذ عدة سنوات

Cerebral palsy is characterized by 
hypoxia/reperfusion induced damaged to the brain in 
the perinatal period. 

 

الشلل الدماؼً ٌسبب نوعا من نقص التروٌة 
 للدماغ مما ٌسبب عطب بالدماغ قبل الوالدة

 

 One type of stem cell that has been used for cerebral 
palsy comes from the cord blood. 

تستخدم لعالج احد انواع الخالٌا الجذعٌة التً 
امراض الدم هً خالٌا الحبل السري وقد اقترح 

 استخدامها لعالج شلل الدماغ
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In order to test validity of the possibility that cord 
blood may be useful for such a condition, the 
developmental cycle that occurs with drugs has to be 
applied . 

 

اختبار ذلك ٌجب اتباع نفس الدورة والجل 
 المستخدمة الثبات االدوٌة

 

That is, firstly animal data needs to support the 
possibility of efficacy, as well as the safety of the 
intervention . 

 

اوال : التجارب علً الحٌوانا الثبات الكفاءة 
 واالمان

 

Secondly, pilot human studies are needed to 
determine if it is feasible to administer the cells in 
patients with the particular disease without possibility 
of adverse effects. 

  

ثانٌا : االختبار علً البشر الثبات عدم وجود اثار 
 عكسٌة
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Thirdly, formal clinical trials need to be initiated . 

 

 ثالثا : التجارب السرٌرٌة

 

These usually begin with Phase I trials that assess 
safety and maximally tolerated dose,  

 

المرحلة االولً علً البشر الثبات االمن واقصً 
 جرعة

 

Phase II trials that assess efficacy in a non-blinded 
manner, and 

 

الثانٌة : اثبات الكفاءة فً دراسات ؼٌر المرحلة 
 معماة

 Phase III trials that seek efficacy in a double-blind 
placebo-controlled manner 
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المرحلة الثالثة : اثبات الكفاءة بتجارب مزدوجة 

 التعمٌة

 

Regardless, it is very important to state that this study 

lays the groundwork for translation of numerous stem 

cell approaches that have previously been used for 

patient treatment outside of the US, for US approval. 

 

ومن المهم ان نعرؾ ان هذه الدراسة تإسس 

ارضٌة لتحدٌد التوجهات المتعددة الستخدام 

ت المتحدة من اجل الخالٌا الجزعٌة خارج الوالٌا

الحصول علً شهادة استخدام داخل الوالٌات 

 المتحدة )انتهً(

   

 ارشادات للعالج بالخالٌا الجزعٌة -ب

Guidelines for Stem Cell Therapy 

هذه صورة لبعض االرشادات المنشورة علً موقع 

 تلٌها الترجمة  المعهد
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In today's modern medical world, treatments that were 

not possible a few years ago are now able to be 

carried out with amazing ease. 
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االن فً عالم الطب الحدٌث فان العالجات التً لم 

تكن ممكنة منذ بضع سنوات اصبحت االن متاحة 

 وبسهولة تثٌر الدهشة

 

 The risk, however, now presents itself in that almost 

anyone with a little medical and scientific knowledge 

can perform procedures,  

الخطورة تكمن فً ان اي شخص لدٌه القلٌل من 

المعرفة الطبٌة او العلمٌة ٌمكنه اجراء تلك 

 العالجات

whilst the public still remains uninformed on the 

subject, becoming potential victims of permanent 

side-effects. 

 

بٌنما الناس العادٌون لٌس لدٌهم اٌة معلومات عن 

الموضوع وبذلك ٌصبحون ضحاٌا محتملٌن لالثار 

 الجانبٌة الدائمة ) التً الٌمكن عالجها(

 

 

There are a few points which are not negotiable when 

deciding on appropriate therapy .Relenting on any of 
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these points can lead to a non-response or an adverse 

reaction, which can have lifelong implications. 

 

هناك عدد من النقاط الٌمكن التفاوض علٌها عندما 

ٌإدي الً تقرر العالج الصحٌح واهمال تلك النقاط 

عدم التحسن وربما الً اعراض جانبٌة تسبب 

 اعاقة مستدٌمة

 

 Please be meticulous when deciding on who treats 

you .Leave nothing to chance and be careful where 

you take your advice from. 

 

رجاء كن حذرا عندما تقرر من ٌتولً عالجك وال 

قٌقا فً اختٌار من تؤخذ تترك شٌئا للصدفة وكن د

 عنه النصٌحة
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1 .Stem cell therapy offers no guarantees and is not a 

cure for any disease . 

العالج بالخالٌا الجزعٌة لٌس له اٌة ضمانات 

 ولٌس عالجا الي مرض

2 .Anecdotal evidence, personal experience or 

information offered on blogs offer no proof of therapy 

outcomes and can be dangerously biased. 

الدلٌل السردي )ؼٌر العلمً( والخبرات الشخصٌة 

التقدم اي اثبات لنتائج العالج وٌمكن ان تكون 

 مشوهة بشكل خطٌر 

 

 It can give you an idea of what the clinic is like in 

terms of service and facilities, but should not be relied 

upon to make a decision for treatment. 

ٌمكن لهذا النوع من المعلومات ان ٌقدم لك فكرة 

عن خدمات العٌادات والمإسسات ولكن الٌجب ان 

 لومات التخاذ قرار العالجتعول علً تلك المع

 

 
3 .Only accept treatment from a company that uses 

cells from a GMP facility .Without this assurance, the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_manufacturing_practice
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cells may be impure and lead to tumour formation or 

Graft vs Host disease. 

تقبل العالج من الشركة التً تستخدم خالٌا من 

نظام جودة االنتاج وبدون ذلك الضمان ٌمكن ان 

تكون الخالٌا ؼٌر نقٌة وتسبب السرطان او مرض 

  مناعً 

 
4 .Cortisone (steroid )or non-steroidal anti-

inflammatories do not belong anywhere in the 

treatment process .Their use will inhibit engraftment 

and mask any adverse events. 

 

الكورتٌزون او االستروٌدات او المسكنات لٌست 

جزءا من العالج واستخدامها ٌإدي فقط الخفاء 

 االعراض الجانبٌة

 This will lead to a failed response to the treatment .

Stem cells rely on inflammation to guide their homing 

and this is switched off by any anti-inflammatory - 

resulting in no treatment response. 

  

وهذا ٌإدي الً فشل االستجابة للعالج فان الخالٌا 

الجزعٌة تعتمد علً االلتهابات فقط لتقودها نحو 
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المسكنات ٌإدي لعدم  هدفها من االنسجة واستخدام

 حدوث نتائج عالجٌة

 خالصة 

 لٌست الخالٌا الجزعٌة عالج للتوحد

 الفصل الثالث ابطال التوحد
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سوي وكٌن روزن لدٌهما طفالن مصابان بالتوحد 

 ٌدعٌان كٌلً ، اٌفً

 سوي :السٌدة تقول 

لو ان احد اخبرنً قبل عشر سنوات اننً ساصبح 

توحدٌٌن لقلت له اننً افضل الموت ام الطفال 

 علً ان اصبح كذلك

كان اكبر همً هو ان المؽسلة اخرت احضار 

الفساتٌن فقد ابلؽونً ان لدٌهم ازدحام وسٌرسلون 

الفساتٌن الجمعة بدال من الخمٌس ، كان هذا الخبر 

 ٌصٌبنً بالؽضب واالحباط

لقد ؼٌر التوحد تفكٌر تماما ، اصبح  علٌنا ان نقبل 

دي وان نعٌد ترتٌب اولوٌات حٌاتنا ، ٌجب ان التح

 ٌكون اوالدنا سعداء وٌعتمدون علً انفسهم

االن ، لم اعد  ؼاضبة لشهورلم اصدق وظللت 

ؼاضبة وتعلمت ان ادع الؽضب جانبا فقد كاد 

الؽضب ان ٌقتلنً ، لقد ؼضبت من العالم ولكن 

 ؼضبت اكثر من نفسً ،

 ان ابناءها ٌجب ان اكون اما قدٌرة تستطٌع احتض
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االبناء ؼٌروا حٌاتً ولكن بالتؤكٌد شٌئا ما مات 

 بداخلً 

 كٌن :السٌد ٌقول 

انكر وال ارٌد وظللت لشهور  باالنكار اصبت 

واحسست باالنفصال عن اسرتً التصدٌق ، 

 وزوجتً رؼم اننً بٌنهم  

فً البداٌة اصابنا الخبر بان اوالدنا توحدٌٌن 

احسست كاننً احد  بانفصام عن العالم من حولنا ،

 المرٌخٌٌن الذٌن تصورهم السٌنما 

اعتقد ان اهدافنا فً الحٌاة تؽٌرت ، االسر العادٌة 

تفكر فً االدخار من اجل مصارٌؾ تعلٌم ابنائهم 

وتزوٌجهم ولكن هدفً هو اسعاد ابنائً ، وجعلهم 

ٌعتمدون علً انفسهم ، لن ابقً لهم لالبد ، احب 

وانا علً فراش الموت ان اسمعهم ٌقولون لً ك 

 االن التقلق نحن بخٌر ٌمكنك ان تسترٌح 

ٌسؤلنً الناس عن اسباب التوحد ، والحقٌقة اننً 

لم اعد افكر فً ذلك ، ان كل ماٌشؽلنً االن هما 
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طفلً ، كٌؾ ٌمكن ان اساعدهما ؟ ومن ٌمكنه ان 

 ٌساعدنً الساعدهما ؟  

 
منذ ان تم  ٌبدو لً االن كما لو انه مر دهرا

 تشخٌص ابنتنا ماري بانها توحدٌة
الدكتورة )باربارا مإلفة الكتاب عندما طلبت منً 

االخرٌن نشارك فاٌرستون( اذا كان من الممكن ان 
الننا نرؼب ان علً الفورقصتنا ورحلتنا ، وافقنا 

 تعرؾ العائالت االخري ان هناك امل
فً هذا الكتاب تقدم الدكتورة باربارا اولٌاء امور 

من مختلؾ الثقافات وٌجمعهم شًء واحد هو 
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ٌن حٌث ٌشاركون بخبرتهم حول اطفالهم التوحدٌ
 الرحلة نحو االمل والكرامة والحب

جمٌع االسر فً ذلك الكتاب بما فٌهم اسرتنا 
سمعوا عبارة )طفلكم مصاب بالتوحد(  ولكننا لم 

ابناءنا بصرؾ النظر عن نتخلً هن نستسلم ولم 
وعن تضاإل االمل امامنا امدي صحة التشخٌص 

 فً البداٌة 
االنفعاالت اكثر من االسر ان رحلتنا مشحونة ب

من المستحٌل ان نصؾ شعورنا للذٌن لم والعادٌة 
ٌجربوا هذه اللحظات التً مرت علٌنا والتً عانٌنا 

فٌها احٌانا من الٌؤس الشدٌد  ولكننا فً النهاٌة 
 اكتشفنا جبال من االمل

فً هذا الكتاب بالتؤكٌد ستجد عائلة مثل عائلتك او 
مثل عائلة تعرفها ، ونرجو ان تستمد من قصة 

تلك العائلة القوة والشجاعة واالمل لمواجهة 
للوهلة االولً التحدٌات مهما كانت التحدٌات تبدو 

 صعبة  
 تٌدي وجاري كول
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 تقول السٌدة كول : 
بالتوحد كان ٌجب  –نٌك  –عندما اصٌب ابنها  -ٔ

علً السٌدة بام بنتسون ان تناضل لمساعدة ابنها 
 لٌعٌش بكرامة

عندما وصل الطفل نٌك الً الصؾ الثالث عاد  -ٕ
من المدرسة فً ٌوم ثم اخذ ٌحدق فً امه  وقال 

 لها : 
 امً : اننً مختلؾ عن بقٌة االوالد
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لم ٌكن قال ذلك من قبل ، وكم كان صعبا ان تسمع 
 قولمنه هذا ال

قالت االم : اننً احبك ٌاولدي ، انت بالفعل  -ٖ
مختلؾ ولكن المشكلة الننً احبك وسوؾ ابحث 

 لك عن مكان مناسب 
عندما سمعت منها تلك الكلمات كانت عٌنٌها  -ٗ

 مملإة بالدموع 
لقد شاهدت عائالت كثٌرة واجهتها صعوبات  -٘

فً طرٌق التوحد ولكنها واجهتها بشجاعة 
 ابنائها واستردت كرامة

ان اكثر ماكان ٌقتل هذه العائالت فً البداٌة هو  -ٙ
 احساسها الخاطًء انها مسئولة عن مرض ابنها

عالوة علً قلة المعلومات عن ذلك المرض وكذلك 
 ان مؤله شدٌد السوء

 االن تؽٌر الوضع بالنسبة لالطفال والعائالت  -7
ولكن مامعنً الحٌاة الكرٌمة ؟ وكٌؾ ٌقود االباء 

الهم التوحدٌٌن لٌعٌشوا فً عالم الٌبالً اطف
 باالشخاص المختلفٌن ؟

كم هو سائد فً المجتمعات الجهل بالتوحد   -1
والالمباالة باصحابه ، الٌكتفً المجتمع بتعنٌؾ 
الطفل السلٌم علً سلوكه السًء وانما ٌرد ذلك 

 الً سوء تربٌته وربما ٌقول ان اصوله سٌئة 
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والٌقدمون اٌة مساعدة  انهم ٌكتفون باالنتقادات 
 ان وجوههم مملوءة باالنتقاد ولٌس بالتعاطؾ

رؼم كل ذلك الكثٌر من العائالت التوحدٌة   -9
تشارك فً االنشطة المجتمعٌة بصرؾ النظر عن 

اي شًء اخر  والبعض ٌنسحب وٌتقوقع علً 
  نفسه 

حدثنً بعض االباء ان هناك بعض افراد  -ٓٔ
وٌسؤلون عن  المجتمع متعاطفون مع التوحد
 وسٌلة ٌمكنهم بها المساعدة 

االطفال فً المدرسة ٌرفضون الطفل  -ٔٔ
المختلؾ والجٌران فً المنزل ٌنعزلون عنه 

وتتحول الحٌاة من حول الطفل التوحدي الً جحٌم 
 وٌجد نفسه وحٌدا اٌنما ذهب

هناك اٌضا مدارس ومجتمعات تقبل الطفل  -ٕٔ
شاركة التوحدي وتحتضن اسرته وتدعوها للم

 وتشاركها اٌضا فً المناسبات االجتماعٌة
ان من المشكالت الهامة لدي التوحدي ان  -ٖٔ

ٌخبر والدٌه الجٌران والمدرسة والمحٌطٌن انه 
توحدي ، علً االسرة ان تعرؾ طفلها للجمٌع 

 وتوضح لهم كٌؾ ٌتعاملون معه
ان هذا التعرٌؾ فتح امام عدد كبٌر من  -ٗٔ

 لكرٌمةاالبناء طرٌق الحٌاة ا
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ان ابنتنا لٌست الخطاب القرمزي ، عندما  -٘ٔ
عرفت اصابة ماري بالتوحد اخبرت الجمٌع ، ان 
كون ابنتً توحدٌة لٌس شٌئا ٌصٌبنً بالخجل او 

 ٌجعلنً اتواري او اخفٌها فً قوقعة  
ٌجب ان نحطم كل القٌود التً تمنع طفلتنا  -ٙٔ

من الحٌاة الكرٌمة  ، ان اخطار الجمٌع بحالة 
بنتنا سوؾ ٌرفع عنها وعن الناس من حولها ا

 سوء الفهم
عندما علمنا الول مرة باصابة ماري بالتوحد  -7ٔ

احسسنا اننا نؽرق فً اعماق المحٌط االطلنطً 
ولكن كلما ازدادت معرفتنا بالتوحد كلما انخفضت 

 مخاوفنا  
ان االنكار والؽضب الٌفٌد وانما السعً  -1ٔ

 للمعرفة هو ماٌفٌد 
ات ٌوم دخلت الً ؼرفة ماري اللعب معها ذ -9ٔ

فلم تستجب فصرخت فً وجهها ، فنظرت الً 
 وقالت : امً ، هل ترٌدٌن اٌس كرٌم؟

رجعت الً نفسً وقلت : ان هذه الفتاة سعٌدة ، 
اننً انا فقط التعٌسة ولٌس هً ، الٌجب ان انقل 
تعاستً الٌها ، ٌجب ان اؼٌر نظرتً البنتً وال 

احكم علٌها من منظوري وانما من منظورها هً ، 
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اننً احتاج الً ان اتؽٌر ، شعرت بالخوؾ ولكن 
 مع الوقت تؽٌرت فعال 

فلتً قبل ان اطلب من ٌجب ان افهم ط -ٕٓ
 االخرٌن ان ٌفهموها

 

 الفصل الرابع الدان الوهم المدمر

 المترجم مقدمة

اصدر الدكتور / باول اوفٌت فً سبتمبر  -ٔ
، كتابا بعنوان )انبٌاء التوحد الكذابٌن (  1ٕٓٓ
 تلقً عدة تهدٌدات بالقتلوبعده 

 7٘وعمره الدكتور / اوفت ، طبٌب اطفال  -ٕ
عاما  وهو رئٌس وحدة االمراض المعدٌة فً 

 مستشفً االطفال فً فٌالدلفٌا بالوالٌات المتحدة

اختراع لقاح مضاد اشترك الدكتور / اوفت فً  -ٖ
، وهو احد االمراض الخطٌرة   للفٌروسات العجلٌة
 الؾ شخص سنوٌا ٓٓٙالتً تودي بحٌاة 

تور/ الدك –ٌقول دكتور اوفت ) حٌنما اخترع  -ٗ
لقاح شلل االطفال اعتبره الناس بطال ،  –سالك 

 انا فاعتبر الٌوم ارهابًاما 
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رئٌس  –ٌقول الدكتور / جرٌجوري بولند  -٘
وحدة ابحاث اللقاحات فً مستشفً ماٌو كلٌنٌك : 
فً السنوات االخٌرة اثارت مشكلة عالقة التوحد 

،  ماٌشبه الحرب االهلٌة بٌن االطباءباللقاحات 
ا فً الرأي وكل منهم ٌدلل علً دعواه فانقسمو

 بالدراسات واالبحاث

تم تهدٌده باالنتقام وٌقول الدكتور / بولند انه    -ٙ
 من ابنائه

معارضو اللقاحات احتلوا شاشات التلفزٌون  -7
حتً انهم ظهروا فً برنامج)اوبرا( وصنعوا ابطال 

جنً ماكارثً )ممثلة حالٌا ، وعارضة جدد مثل 
لجنسٌة سابقا( الن لدٌها ابن مصاب فً المجالت ا

 بالتوحد

حٌث ٌقول  تراخً الجهات المسئولةوقابل ذلك  -1
رئٌس معهد سابٌن  –الدكتور / بٌتر هوتز 

 : واب لطفلة مصابة بالتوحدللقاحات ، 

،و لو ان رئٌس مركز  التوحد مرض جٌنًان 
مكافحة االمراض او حتً رئٌس الجراحٌن ، قام 

من البداٌة بالظهور علً الششات والقً بٌانا 
 حقٌقٌا النتهً االمر من بداٌته 
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الدكتور ستٌفن جالسون ، رئٌس الجراحٌن ان 
ٌتحدث عن التدخٌن والسمنة .......... ولكنه لم 

 ٌتحدث عن التوحد واللقاحات

ه ان السبب هو ان الصحافة لم تسؤله وٌقول مكتب
 عن ذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

عندما صدر كتاب الدكتور اوفت اٌده اطباء  -9
االطفال والباحثٌن فً التوحد وشركات اللقاحات 

 وبعض الدورٌات الطبٌة

 وتقول احدي الدورٌات : -ٓٔ

حات لقد اثبت الدكتور اوفت نهائٌا انه العالقة للقا
تم استؽالل اولٌاء االمور عن بالتوحد ، وانه 

ومحامون  طرٌق اطباء ٌروجون عالجات مزٌفة
 ٌمألون ساحات محاكم التعوٌضات 

ٌقول الدكتور اوفت ، لقد اتخذوا التوحد  -ٔٔ
كرهٌنة لتحقٌق مكاسبهم بصناعة االمال الكاذبة 

واٌذاء االطفال ، حٌث ٌنفق اولٌاء االمور اموالهم 
انهم ٌرهنون جات خطرة علً ابنائهم ، فً عال

  وٌبٌعون مساكنهم لعالج ابنائهم باالكسجٌن
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النقد علً جمعٌة انقاذ االجٌال التً لقدد شدد  -ٕٔ
تدعً انه ٌمكن عالج التوحد بالحمً الخالٌة من 

 القمح ومن اللبن  والفٌتامٌنات والكلٌشن

ولقد رد صاحب تلك الجمعٌة بقوله ) اننا  -ٖٔ
وم الدكتور اوفت ، لدٌنا المئات من نرفض هج

االطفال تم عالجهم ، اننً منزعج من ان الدكتور 
اوفت الذي لم ٌعالج اي طفل توحدي ٌضٌع وقته 

 (فً الهجوم علً العالج الطبحٌوي

اذا كان لدٌكم حاالت ولقد رد الدكتور اوفت ) -ٗٔ
تم شفائها ولدٌكم االدلة فلماذا ال تتقدمون بالملؾ 

  الدواء والؽذاء ؟ ما الذي ٌمنعكم ؟(لهٌئة 

تقول الدكتورة / نانسً منشو ، طبٌبة  -٘ٔ
اعصاب بالمركز الطبً فً جامعة بتسبورج 

 واخصائٌة فً عالج التوحد :

 ٌجب علً اولٌاء االمور قراءة كتاب د / اوفت 

العدٌد من االطباء ٌطالبون بمعاقبة اللوبً  -ٙٔ
 المضاد للقاحات   

  المإلؾ مقدمة
 الدجل القاتل
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توجه ابو بكر طارق ،  ٕ٘ٓٓفً صٌؾ سنة  -ٔ
طفل توحدي عمره خمس سنوات ، مع امه مروة 

، من جنوب ؼرب انجلترا الً الوالٌات المتحدة 
 لٌتلقً عالج طبحٌوي

طبٌب قام بفحصه الدكتورة )انجو اوسمان(  -ٕ
ومدٌر مركز الصحة الحقٌقٌة فً نابرفٌل ،  اسرة

 الٌنوي
طبٌب انؾ ثم فحصه الدكتور )روي كٌري (  -ٖ

 واذن متقاعد 
اوصً الدكتور كٌري باجراء كٌلٌشن )خلب(  -ٗ

 بنسلفانٌا –فً المركز المتكامل فً بورترز فٌل 
 السجالت الطبٌة لذلك الحادث توضح االتً  -٘
 ٌٕ٘ٓٓولٌو  ٕٕ -أ
لم ٌكن لدٌنا التقارٌر الكاملة ، االم تركت جمٌع  

ً المنزل ولكننا كنا علً اتصال مع التقارٌر ف
الدكتور / اوسمان فامر بالعالج باالٌدٌتا ، فلدٌه 

نسبة الومنٌوم مرتفعة جدا ولم ٌستجب لعشر 
وٌحتاج اٌدٌتا والتً نجرٌها عالجات اخري 

 روتٌنٌا للكبار
 اجرٌنا له االختبارات ووافقنا علً العالج
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لملح تم اعطاءه اٌدٌتا فً الورٌد وتم المضمضة با
 ٕٔ)سالٌن( وطلبنا من االم جمع البول خالل 

 ساعة 
 ٕ٘ٓٓاؼسطس  ٓٔ

 جلسة الخلج الثانٌة
  ٕ٘ٓٓاؼسطس  ٖٕ

 الجلسة الثالثة
تقول االم ان هناك خطؤ حدث ، تم استدعاء 

الطواريء ونقل الطفل باالسعاؾ  الً مستشفً 
 باتلر حٌث اعلنت وفاته

 تقرٌر الطبٌب الشرعً : -ٙ
بب نقص االكسجٌن للدماغ بسبب الوفاة كانت بس

نخر عضلة القلب نتٌجة نقص الكالسٌوم الناتج 
 عن استخدام االدٌتا

اتهم الدكتور كٌري  7ٕٓٓفً اؼسطس  -7
، والتعوٌض المدنً ،  بمخالفة االصول المهنٌة

 والقتل الخطؤ
 اسقطت تهمة القتل الخطؤ الحقا -1
قبل ان نتحدث عن االٌدٌتا ٌلفت نظرنا ان  -9

الطفل تلقً عشرة طرق عالجٌة قبل االٌدٌتا ، 
عقٌدة اطباء الدان ، لكً الٌتضح اٌا من وهذه 

 العالجات هو الذي سبب االعراض الجانبٌة
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بالتسمم بالمعادن الثقٌلة تشخٌص الطفل  -ٓٔ
االول  بالتدعمه التحالٌل التً اجرٌت له بعد الخل

توضح انخفاض مستوي الحدٌد وارتفاع  حٌث
 بطفٌؾ فً الرصاص  وهذا الٌتطلب الخل

مستوي هناك ؼموض اٌضا حول اذا كان  -ٔٔ
، وكذلك حول جرعة  االلومنٌوم فً جسمه مرتفع

 االٌدٌتا وطرٌقة اعطاءها للطفل 
والن الخلب ٌتم فً عدة ساعات ، والطفل تم  -ٕٔ

وبعض تحدٌد حركته باستخدام اربعة اشخاص 
االربطة فقد اجري له الخلب اسرع من الذي 

 ٌوصً به طبٌا
لم ٌكن الدكتور كٌري متواجد فً ؼرفة  -ٖٔ

 بالحقن وانما الممرضة هً التً اجرت الخل
 بمساعدة الدكتور مارك لوٌس

والد الطفل ، وهو طبٌب ، عبر كٌؾ ان  -ٗٔ
االطلنطً ودفع كل تلك التكالٌؾ لٌجري البنه 

 ؼٌر مقنع ؟عالج ؼٌر طبً و
 سنناقش ذلك مع والدي الطفل الحقا -٘ٔ

واالن سنتحدث عن الخلب ، ولكن قبل ذلك سنذكر 
 بعضا من المعلومات عن اطباء الدان

 اوسمان وكٌري
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الذٌن شخصوا حالة طارق ووصفوا له العالج  -ٔ
الذي تسبب فً الكارثة اثنٌن من اطباء الدان فمن 

 هما ؟
 الدكتورة انجو اوسمان  -اوال : 

هً شخصٌة باررزة من شخصٌات حركة الدان   -أ
، وهً محاضر دائم فً مإتمرات الدان ، وقد 

حاضرت هنا فً برٌطانٌا وطالبت بامتداد حركة 
 الدان الً برٌطانٌا

وهً موجودة فً القائمة باعتبارها مستشار  -ب
 العالج الطبحٌوي فً ادنبره 

سمان هً اصال طبٌب ممارس عام الدكتورة او -ت
فً طب االسرة ولٌست متخصصة ال فً طب 

 االطفال وال فً التوحد
للطب  كانت سابقا تعمل فً مركز فاٌفر الطبً  -ث

البدٌل فً الٌنوي ، فٌما سمً فً ذلك الوقت 
بالطب النفسً الجزٌئً ، وهو المركز الذي 

ر افتتحته المخابرات االمرٌكٌة للدكتور / كار فاٌف
حٌث كان ٌجري تجارب  911ٔوالذي توفً سنة 

 حول التحكم العقلً منذ الخمسٌنات
 وٌقول طبٌب الدان الدكتور / كٌنٌث بوك ،  -ج

ان انضمام الدكتورة اوسمان للدان والطب البدٌل 
كان بسبب الظروؾ الصحٌة لبناتها الثالثة 
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واصابتهم بالروماتوٌد واالزمة الصدرٌة وكذلك 
لكبري بسبب الحساسٌة فً عمر وفاة ابنتها ا

 ٖٕٓٓالثالثة عشر وذلك سنة 
ومنذ ذلك الوقت والدكتورة اوسمان تعتقد ان   -ح

سبب الحساسٌة عموما والتوحد خصوصا لٌس 
 الزئبق وانما التسمم بااللومنٌوم!!!!!!!!!!!!!!

ورؼم انها لم تجد من ٌمول ابحاث االلومنٌوم هذه 
 اال انها الزالت مصرة علً ذلك 

ولذلك توصً دائما باستخدام الخلب الزالة 
 االلومنٌوم كجزء من برنامجها لعالج التوحد

والدكتورة اوسمان هً التً قررت ان طارق  -خ
ٌعانً من ارتفاع نسبة االلومنٌوم وارسلته 

 للدكتور كٌري
لم ٌتم تحدٌد العالجات العشر التً اجراها طارق  -د

 ٌن  ولكن ٌعتقد ان منها العالج باالكسج
 الدكتور كٌري -ثانٌا :

كان الدكتور كٌري بلػ الثامنة  ٕ٘ٓٓفً سنة  -أ
والستٌن وتقاعد من عمله كطبٌب انؾ واذن وكان 

 ٌعمل فً مجال التحسس فً مركز للطب البدٌل
بعد ان استكمل  ٕٙٓٓعٌن طبٌب دان سنة  -ب

 ساعات!!!!!!!!!!!! 1تدرٌب لمدة 
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عالج الخلب لم ٌسبق للدكتور كٌري ان اجري  -ت
 سابقا وكانت هذه اول حالة

مانود قوله هنا ان اطباء الدان هم اصال ؼٌر  -ٕ
مإهلٌن طبٌا لعالج التوحد وانما بعضهم كان 

ٌستخدم العالج الطبحٌوي بشكل شخصً ثم بعد 
 ذلك استخدمه بشكل احترافً مع المرضً االخرٌن 

وال ٌتطلب تسجٌل الطبٌب كطبٌب دان سوي  -ٖ
لمإتمرات وقضاء عدة ساعات من حضور احد ا

 العمل مع طبٌب دان مسجل
وٌعتبر مرض التوحد فرصة عمل واعدة لكل  -ٗ

 هإالء رؼم انه ؼٌر متخصصٌن فً عالج التوحد 
 مالحظة بقلم المترجم

سنذكر بعضا من االوراق التً عرضها المدعً  -أ
الكٌفٌة العام فً قضٌىة الطفل ابو بكر لنوضح 
 التً ٌعمل بها هإالء االطباء الدجالٌن 
 صورة لعرٌضة االتهام ضد د / كٌري
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ان وفاة الطفل طارق ترجع الً اهمال الدكتور 

 كٌري فً االمور االتٌة
فشله فً تقدٌم تشخٌص ٌبرر استخدامه  -ٔ

 االٌدٌتا
 استخدام عالج االٌدٌتا لطفل -ٕ
استخدامه عالج االٌدٌتا لمعالجة التوحد رؼم  -ٖ

 –ٌجب ان ٌكون عارفا بحكم مهنته  –انه ٌعرؾ 
 ان مثل هذا الدواء ؼٌر مإثر فً عالج التوحد 

ان االدٌتا لم تصرح منظمة الؽذاء والدواء  -ٗ
 باستخدامه للتوحد
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استخدام نوع خاطًء من االٌدٌتا الٌحوي  -٘
 كالسٌوم 

 رة من االٌدٌتا وتركٌز مرتفعاعطاء جرعة كبٌ -ٙ
 –امره باعطاء االٌدٌتا ورٌدٌا رؼم انه ٌعرؾ  -7

ان تلط الطرٌقة  –وٌنبؽً ان ٌعرؾ بحكم مهنته 
 سرٌعة

فشله فً تدرٌب مرإوسٌٌه)الممرضة والطبٌب  -1
 المساعد( تدرٌبا صحٌحا علً الحقن باالٌدٌتا

لم ٌوضح لوالدة الطفل المخاطر المحتملة  -9
 االٌدٌتا والبدائل االخري المتاحةللعالج ب

فً اجراء االٌدٌتا عدة مرات دون وقت فاصل  -ٓٔ
 كاؾ بٌنها

عدم وجود اجهزة طواريء مثل اجهزة  -ٔٔ
تنشٌط القلب وحقن الكالسٌوم ...فً مركزه الذي 

 ٌقوم فٌه باالٌدٌتا استعدادا للمخاطر المحتملة 
 السإال االن : الذٌن سمحوا لهذه الطبٌب ان -ب

ٌكون طبٌب دان ، وان ٌمارس عالج الدان فً تلك 

العٌادة ، لم ٌكونوا ٌعرفون كل هذا الذي ذكره 

 النائب العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!

كٌؾ ٌمكن السماح باجراء خطٌر مثل الخلب فً 

 مكان كهذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

214  

 

 الخلب
مرة فً الحرب استخدم الخلب )الكلٌشن( الول  -ٔ

العالمٌة االولً )منذ قرن تقرٌبا( لعالج ضحاٌا 
 الؽازات السامة

وكان الداٌمٌركابرول ، وهو الزال فً برٌطانٌا  -ٕ
الوسٌلة الوحٌدة المسجلة رسمٌا الجراء الخلب 

وٌسمً )بال(لقدرته علً االتحاد مع الزرنٌخ 
 المستخدم فً ؼاز الؽاز فً تلك الفترة

ة تعمل باتحادها مع السموم المواد الخالب -ٖ
وتحوٌل تلك السموم لمواد تذوب فً الماء 

 وبالتالً ٌسهل علً الجسم التخلص منها فً البول
والن )بال( نفسه سام تم استبداله فً الحرب  -ٗ

العالمٌة الثانٌة بمادة )االٌدٌتا( وهً اكثر امنا 
واكثر تؤثٌرا ضد تسمم الرصاص الناتج عن مواد 

 الطالء 
 ناك نوعان من االٌدٌتاه -٘
اندرات )داي صودٌوم ادٌتا( وهً تعالج زٌادة  -أ

الكالسٌوم فً الدم والتً تهدد حٌاة االنسان وكذلك 
 تعالج تسمم الدٌجوكسٌن

ومن المعروؾ ان تلك المادة تسبب انخفاض نسبة 
الكالسٌوم فً الدم وهو ماٌإدي لعدم انتظام 

 ضربات القلب والتشنجات والوفاة
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 ٌجب حقنها ببطء شدٌد لذلك 
فرسٌنات )كالسٌوم داي صودٌوم ادٌتا( والتً  -ب

تقلل مخاطر نقص الكالسٌوم فً الدم وتستخدم فً 
 عالج تسمم الرصاص 

فً ستٌنٌات القرن العشرٌن ظهرت انواع  -ٙ
 جدٌدة من مواد الخلب

الخلب الٌستخدم كثٌرا فً مجال الطب العادي  -7
 متخصصةوانما فً المراكز الطبٌة ال

فً العقود االخٌرة بدأ ممارسً الطب البدٌل  -1
فً عالج عدد كبٌر من االمراض المزمنة الجسدٌة 
ولنفسٌة باستخدام الخلب باعتقادهم ان سبب تلك 

االمراض ترجع  للسموم البٌئٌة خاصة المعادن 
 الثقٌلة مثل الزئبق الموجود فً مملؽم االسنان

شراٌٌن  الخلب امر شائع فً عالج امراض -9
القلب كبدٌل للجراحة ، حٌث ٌستخدم )اندرات( 

والذي ٌعتقد انه ٌقلل نسبة الكالسٌوم فٌمنع تصلب 
الشراٌٌن رؼم انه لم ٌتم اثبات ذلك عن طرٌق اي 

 مإسسة طبٌة او دوائٌة
حٌنما شاع ان التوحد سببه تسمم الزئبق  -ٓٔ

الموجود فً الطعوم لجؤ بعض المعالجٌن الستخدام 
عالج التوحد باستخدام الحقن او الحبوب الخلب ل

 واحٌانا من خالل الجلد
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دعا معهد ابحاث التوحد  ٕٔٓٓفً سنة  -ٔٔ
طبٌب تم اختٌارهم بحذر فً  ٕ٘لمإتمر حضره 

داالس تكساس حٌث اصدروا تقرٌر حول ازالة 
 ٕ٘ٓٓسمٌة الزئبق وتم تحدٌث البحث سنة 

د اوصً المعهد بمساندة  االقتراح الذي السن -ٕٔ
 ((entirely unsubstantiatedلقا  له مط

والمتزاٌد قبوله لدي المواطنٌن ، بان التوحد  
 ٌرجع الً تسمم الزئبق 

واوصً المإتمر باستخدام الخلب فً عدة  -ٖٔ
مواد لم ٌكن من بٌنها االٌدٌتا النها لٌست مادة 

 خالبة للزئبق 
المإتمر اٌضا استمع لتقارٌر اولٌاء االمور  -ٗٔ

بان الذٌن استخدموا الخلب تحسن منهم تقول 
 % وهو اعلً نسبة فً كل العالجات7ٖ
وهذه التقارٌر لم تحدد المادة المستخدمة فً  -٘ٔ

 الخلب 
ولو افترضنا ان التوحد راجع لتدمٌر الخالٌا  -ٙٔ

العصبٌة فً المخ بسبب التعرض للزئبق كما ٌقول 
اد القرار الؽٌر مسند الذي اتخذه المإتمر فان المو
الخالبة الٌمكنها ان تمر خالل الحاجز الدموي 

 المخً الزالة ذلك الزئبق من المخ
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ان الخلب باعتباره دواء للتوحد ٌفتقد كال من  -7ٔ
 التبرٌر النظري المتماسك ، والدلٌل العملً للكفاءة

العجب انه بسبب حملة الدان ضد الزئبق  -1ٔ
 واستخدامها الخلب  فان الطلب علً مواد الخلب

 ارتفع بشكل صاروخً
كان التوحدٌٌن الذٌن  ٕٓٓٓبٌنما فً عام  -9ٔ

ٌستخدمون الخلب ٌعدون علً االصابع فان عددهم 
 وصل عشرة االؾ  ٕ٘ٓٓفً 
رؼم ان الطفل طارق لم ٌكن هناك دلٌل علً  -ٕٓ

ارتفاع نسبة الكالسٌوم فً دمه او وجود تسمم 
معدنً فان الدكتور كٌري وصؾ له اندرات مما 

 لوفاته  ادي
اندرات تم وصفه كمادة خالبة رؼم انه الٌإثر  -ٕٔ

 علً الزئبق 
 تحقٌق اتهامات فٌتزباترٌك

ٌوجه الدكتور فٌتزباترك ، مإلؾ الكتاب ، وهو  -ٔ

سنة  ٘ٔطبٌب وولً امر طفل توحدي عمره 

 اتهامات خطٌرة الطباء الدان هً كالتالً 

انهم اخالط من االطباء الذٌن تقطعت بهم سبل  -أ

 الطب وانهم ٌستؽلون التوحد كسوق للكسب  

 انهم ؼٌر مإهلٌن علمٌا لمعالجة التوحد -ب
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 انهم ٌعملون فً اماكن التصلح لممارسة الطب -ت

انهم ٌستخدمون نظرٌات ؼٌر علمٌة مثل  -ث

 نظرٌة تسمم الزئبق المتهافتة كما ٌقول علمٌا

 عرؾ كٌؾ دخل الزئبق النسجة المخ ؟حٌث الٌ

انهم ٌستخدمون عالجات ؼٌر علمٌة مثل  -ج

الخلب حٌث الٌعرؾ كبؾ ٌمكن ان ٌدخل المادة 

الهالبة للمخ ؟ وماهً تلك المادة؟ وكٌؾ نعرؾ 

 كٌمٌائٌا انه تم الخلب

 انهم ٌستخدمون عدد كبٌر من العالجات  -ح

............... 

فٌتزباترٌك اٌة ادلة وحٌث لم ٌقدم الدكتور  -ٕ

علً ذلك فاننا نتحري االمر بانفسنا لنجٌب عن 

 تلك االسئلة

من هم اطباء الدان وكٌؾ ٌتؤهلون واٌن  -أ

 ٌعملون؟

 ماهً عالجاتهم ودلٌلهم علٌها؟ -ب

 ماذا عن نظرٌة الزئبق والخلب؟ -ت
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والحق ان لدٌنا موضوعات نقوم ببحثها فً  -ٖ

ٌنا اٌة وثائق النقطتان )ب،ت( ولكن الٌوجد لد

 حتً االن حول النقطة )ا(

 سنحاول جاهدٌن البحث عن تلك النقطة -ٗ

 مسؤلة  : من هم اطباء الدان

من موقع مركز ابحاث التوحد وجدنا الصور التالٌة 

 اوال : 

http//:img708.imageshack.us/img708/6

086/40251710.jpg 

المجلس التنفٌذي للدان اقر سٌاسة معهد ابحاث  

 التوحد فً تسجٌل االطباء السرٌرٌن كالتالً

http://img708.imageshack.us/img708/6086/40251710.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/6086/40251710.jpg
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 الطبٌب هو مصرح له بتقدٌم الخدمة الطبٌة -ٔ

 حضر سٌمنار الدان علً االقل مرة كل عامٌن -ٕ

 سٌتم التسجٌل علً مستوٌٌن ٕٓٔٓمن سنة  -ٖ

او حذؾ االطباء من ٌحق للمعهد اضافة  -ٗ

 السجل

القائمة الثانٌة : تضم المداوٌٌن الطبٌعٌن ، 

 والمعالجٌن المثلٌٌن

 والٌشترط لهم تصرٌح مزاولة مهنة داخل الوالٌة  

 القائمة الثالثة : المعالجٌن بالؽذاء  

 والٌشترط لهم تصرٌح مزاولة مهنة طبٌة

 ثانٌا :

http//:img99.imageshack.us/img99/656

7/42845003.jpg 

http://img99.imageshack.us/img99/6567/42845003.jpg
http://img99.imageshack.us/img99/6567/42845003.jpg
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الٌوجد لدي المعهد اي وسٌلة للشهادة حول كفاءة 

ونوعٌة اي طبٌب ، هذه القوائم تقدم هنا كخدمة 

عامة والمعهد الٌساند اي من الموجودٌن بالقائمة 

قدم اي ضمانات حول اي منهم او اي مسئولٌة والٌ

 حول ماٌقدمونه 

المعهد الٌمنح شهادات لالطباء او ضمانات حول 

 مستواهم او مهارتهم او معرفتهم او خبرتهم 

 ثالثا :

تإكد تلك الصور صدق ما ذكره الدكتور فٌتز  

باترٌك ، فاطباء الدان هم اطباء عادٌون ولٌسوا 

متخصصٌن فً التوحد وكل مإهالتهم فً التوحد 
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انهم حضروا مإتمر الدان والمعهد الٌمنحهم 

 شهادات والٌضمن اٌا منهم 

 رابعا :

طبٌب ٖٓٓعلً نفس الموقع قائمة بها حوالً  

 منهم سوؾ نستعرض بعضا 

   طبٌب امراض نساء -ٔ

 

 

 طبٌبة نساء ووالدة -ٕ
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 استاذ صٌدلً -ٖ
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 طبٌب اسنان -ٗ

 

 طبٌب انؾ واذن -٘
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 طبٌب عظام -ٙ

 

 طبٌبة نساء ووالدة -7
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 طبٌب طواريء -1

 

 طبٌب عظام -9
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 مسؤلة  : اسلوب البحث لدي اطباء الدان

ٌعتمد الطب مقاٌٌس كٌفٌة حٌث البد من وجود  -ٔ

نظرٌة معززة بالدلٌل ثم تجربتها علً الحٌوانات 

ثم سرٌرٌا علً البشر المتطوعٌن ثم بحث الكفاءة 

 واالعراض الجانبٌة 

اوضحنا ذلك سلفا حٌن الحدٌث عن الخالٌا  -ٕ

 الجزعٌة حٌث كتبنا : 

 الدورة المستخدمة الثبات االدوٌة

التجارب علً الحٌوانا الثبات الكفاءة اوال : 
 واالمان
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ثانٌا : االختبار علً البشر الثبات عدم وجود اثار 
 عكسٌة

 ثالثا : التجارب السرٌرٌة

المرحلة االولً علً البشر الثبات االمن واقصً 
 جرعة

المرحلة الثانٌة : اثبات الكفاءة فً دراسات ؼٌر 
 معماة

بتجارب مزدوجة المرحلة الثالثة : اثبات الكفاءة 

 التعمٌة

هذه الطرٌقة طوٌلة ومرهقة وال تتحملها  -ٖ

الشركات بسبب التكلفة المرتفعة والؽٌر مضمونة 

لها ، فقد تنفق الشركات وتكون النتائج مخٌبة 

 فتخسر اموالها 

اٌضا المرضً لن ٌنتظروا ، لذلك ٌلجؤ اطباء  -ٗ

الدان العتماد نوع اخر من المقاٌٌس ٌسمً 

 لكمًالمقٌاس ا

وٌعتمد هذا علً استطالعات اراء الذٌن اتبعوا  -ٗ

 العالجات من اولٌاء االمور واالطباء
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 والقٌاس الكمً نوعان -٘

 قٌاس كمً بسٌط -أ

 قٌاس كمً معزز بالمإشرات -ب

 ومثال االول ان ٌقال لك : -ٙ

العالج )أ( استخدمه الؾ مرٌض شفً منهم 

 تسعمائة 

% ؟ هل ٌشجعك 9ٓهل ٌعنً هذا ان نسبة النجاح 

 هذا علً استخدام العالج ؟

 هذا منهج خاطًء ومخادع ، لماذا ؟ -7

النه ما ادراك ان ابنك بٌن التسعمائة الذٌن تحسنوا 

ولٌس بٌن المئة الؽٌر ، وربما الٌكون بٌن هإالء 

 وال اولئك

 ومثال المنهج الثانً ان ٌقال لك : -1

العالج ) ب( جربه الؾ شخص ـ تحسن منهم مئة 

فقط ، والذٌن تحسنوا كانت حالتهم وتحلٌالتهم هً 

كذا وكذا وكذا ، والذٌن لم ٌتحسنوا كانت تحلٌالتهم 

 كذا وكذا وكذا
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% ٓٔرؼم ان نسبة النجاح للدواء )ب(  -9

% ، اال ان المإشرات مع الدواء 9ٓوللدواء )أ( 

)ب( تعطٌك فكرة عن اسباب التحسن وعند 

افقة وٌشفً رؼم مقارنته بحالة طفلك قد تكون متو

 ان نسبة النجاح قلٌلة

 واالن اي نوع من المإشرا تستخدمه الدان ؟ -ٓٔ

هذه استمارة استطالع رأي حول عالمات  -ٔٔ

 التحسن عند التوحدٌٌن

http//:img132.imageshack.us/img132/6954/32455918.jpg 
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 االستمارة بها اربعة اقسام  -أ

تلك  سإال توضح مدي التحسن فً 7ٙوبها 

 االقسام االربعة
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 القسم االول  التكلم : 

 –ٌستجٌب لالوامر  –ٌتدرج من )ٌعرؾ اسمه  

ٌتحدث كلمة او اثنٌن ....( الً ان ٌكون ٌتحدث 

 طبٌعٌا

 القسم الثانً التواصل االجتماعً :

ٌتجاهل  –وٌتدرج من ) متشرنق علً نفسه 

 االخرٌن ...( الً انه الٌتؤثر بؽٌاب الوالدٌن

 الثالث : القدرات الذهنٌة :القسم 

وٌتدرج من ) ٌستجٌب للنداء باسمه ،  ٌتفحص 

البشر والحٌوانات ...( الً انه ٌنظر الً ماٌنظر 

 الٌه االخرون

 القسم الرابع : السلوك والصحة العمة

االمساك  –وٌتدرج من ) ٌبلل فراشه ، االسهال 

 ...( الً انه ٌتعلق باشٌاء معٌنة

جداول التً توضح انظر الً هذه ال -ٕٔ

من اولٌاء االمور حول 7ٕٓٓٓاستطالعات رأي 
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االدوٌة وكذلك العالجات الطبحٌوٌة طبقا لالستمارة 

 السابقة 

 وٌوجد امام كل عالج خمسة خانات

 الذٌن ساءت حالتهم  -أ

 التؤثٌر -ب

 تحسن -ت

 نسبة التحسن للذٌن ساءت حالتهم -ث

 عدد الحاالت -ج

 %ٓ٘للتحسن اكثر من وضعنا عالمات خضراء 

 % او اكثرٓ٘وصفراء = التؤثٌر 

 %ٕٓوحمراء = ساءت الحالة اكثر من 

 الجدول االول ٌوضح تؤثٌر االدوٌة

http//:img340.imageshack.us/img340/2254/30142550.jpg 
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 الجدول الثانً ٌوضح تؤثٌر العالجات الطبحٌوٌة

http//:img697.imageshack.us/img697/6317/43348956.jpg 
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 ما الذي تستفٌده من هذا الجدول ؟ -ٖٔ

عالمة خضراء واالول به  9ٔالجدول الثانً به  -أ

 تسعة عالمات

 عالمة حمراء والثانً الٌوجد 9ٖاالول به  -ب

 العالمات الصفراء متقاربة  -ت

هل ٌعنً ذلك ان العالجات الطبحٌوٌة افضل  – ٗٔ

 من االدوٌة ؟
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بالطبع ال ،  النه مجرد قٌاس كمً بسٌط والٌوجد 

اثر لالقسام االربعة او ماتحتوٌه من اسئلة فً 

 النتٌجة النهائٌة 

لذلك ٌجب متابعة التفاصٌل كما فً المثال  -ٖٔ

 التالً

 تسمم الزئبق -نموذج البحاث الدان :  مسؤلة 

نسبة التحسن فً الكلٌشن فً الجدول الثانً 

 اعلً نسبة% ، وهً 7ٗالسابق 

 هل ٌعنً ذلك ان الكلٌشن ٌحسن التوحد ؟

سنقوم هنا بدراسة تسمم الزئبق فً مطبوعات 

 واستطالعات الدان لنعرؾ رأٌهم فً ذلك

 كاتب الدراسة لٌس طبٌب وانما هو 

 الدكتور / جٌمس ادامز

استاذ هندسة المواد  بجامعة ارٌزونا 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

http//:img534.imageshack.us/img534/3690/49330855.jpg 
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هذه صورة الستمارة استطالع رأي اولٌاء  -ٔ

سإال  ٕٕاالمور حول التسمم بالزئبق وبها 

توضح المتابعة الشهرٌة لحالة الطفل قبل وبعد 

 العالج
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علً ٌسار االسئلة درجات وجود تلك االعراض  -ٕ

 ، وعلً الٌمٌن درجات التحسن بعد العالج

قرٌر شهرٌا علً الموقع فٌحدد ٌتم ادخال الت -ٖ

 درجة التحسن

% تحسن ولم توضح اٌا 7ٗفً نتائج الكلٌشن  -ٗ

من االعراض التً تحسنت واٌا منها لم ٌتحسن 

 ومن هم الذٌن لم ٌتحسنوا

لذلك هذه االحصاءات البسٌطة ؼٌر مجدٌة  -٘

وانما ٌجب قراءة تقارٌر الدان قبل بدء اي عالج 

 حصاءاتوعدم االعتماد علً تلك اال

 اصدر موقع الدان تقرٌرا بعنوان -ٙ

 

 Treatment Options for Mercury/Metal 

Toxicity in Autism and Related 

Developmental Disabilities : 

Consensus Position Paper  
February 2005 

االختٌارات العالجٌة لتسمم الزئبق والمعادن فً 

حالة التوحد واعاقات النمو المرتبطة ، بٌان 

  ٕ٘ٓٓفبراٌر   -توافقً 
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الن ؼرضه  الٌعتبر استشارة طبٌةهذا التقرٌر  -ٔ

ٌجب استشارة طبٌب فقط هو االفادة والتعلٌم ، 

 اذا اردت تنفٌذ تلك االفكار فً التقرٌرمإهل 

من المإلفٌن او المإسسة الراعٌة  لٌس اٌا -ٕ

متضمنة ضمن للمإتمر)مركز ابحاث التوحد( 

الي  الخدمات او االستشارات الطبٌة المهنٌة

 قاريء 

االفكار فً تلك المذكرة واالقتراحات والوسائل  -ٖ

 لٌست مقترحا بدٌال الستشارة االطباء المإهلٌن

والحصول علً اشراؾ طبً علً اٌا من تلك 

 مذكورة بالتقرٌراالنشطة ال

من المإلفٌن وال المشاركٌن وال  لٌس اٌا -ٗ

مسئولة قانونٌا عن اي المإسسة الراعٌة تعتبر 

بسبب اٌا من  خسائر او اصابات تحدث للقاريء

 االقتراحات فً ذلك التقرٌر 

علً  وجهة نظر الموقعٌنالمنشور هنا هو  -٘

-9ٕذلك التقرٌر والذي تم خالل تواجدهم ٌومً 
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فً مإتمر لمركز عالج  ٕٗٓٓسبتمبر  ٖٓ

 كالٌفورنٌا –التوحد فً لوس انجلوس 

بالفاكس والتلٌفون والبرٌد وقد تمت المناقشات  -ٙ

  االلكترونً واحٌانا بمقابالت شخصٌة

 دلٌل التسمم بالزئبق

التقرٌر( من المتفق علٌه بٌننا )الموقعٌن علً  -ٔ

ان ازالة الزئبق والمعادن السامة االخري هو واحد 

 من اكثر العالجات فائدة للتوحد 

حول ان عدد كبٌر من االطفال  جدل كبٌرهناك  -ٕ

التوحدٌٌن ٌعانً من التسمم بالزئبق وببساطة فان 

هإالء االطفال ٌعانون من نقص الجلوتاثٌون 

بق وسلفه السٌستٌن وهما مهمان فً ازالة الزئ

 من الجسم 

هإالء االطفال ٌستخدمون المضادات الحٌوٌة  -ٖ

بكثافة وهً تمنع اخراج الزئبق من الجسم ، 

ولذلك ٌوجد منه كمٌات فً الشعر واالسنان وعند 

اجراء الخلب ٌكون نسبة الزئبق فً بولهم اعلً 

 من االطفال العادٌٌن 
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 اعراض التوحد تشبه اعراض التسمم بالزئبق -ٗ

 قان ،)أ( ، )ب(انظر الملح

 الملحق أ 

تلخص ( atsdrالوكالة االمرٌكٌة للسموم ) -ٔ
 اعراض تسمم الزئبق فً االطفال كاالتً :

االعراض المالحظة فً ابناء السٌدات الالئً  -أ
تعرضن لتسمم الزئبق هً فً االساس اعراض 

عصبٌة المنشؤ وتتراوح بٌن بطء نمو الحركة 
 والتكلم الً عطب شدٌد فً المخ 

ربما ٌولد الطفل سلٌما ثم الحقا ٌبدأ فً  -ب
االنتكاس حٌث التظهر علٌه المراحل االساسٌة 

للنمو مثل الحركة والتحدث الً عطب الدماغ الذي 
ٌظهر علً شكل تخلؾ عقلً وعدم القدرة علً 

 الحركة
من االعراض االخري التً تظهر علً االطفال  -ت

م الذٌت تتعرض امهاتهن لمستوي عالً من تسم
الزئبق اثناء الحمل تشمل فقدان البصر والتشنجات 

 وعدم القدرة علً الكالم
تتوقؾ شدة االعراض علً زمن وكمٌة الزئبق  -ث

 الذي تعرضت له االم
 هذه االعراض قرٌبة جدا من اعراض التوحد  -ٕ
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االالؾ من االطفال فً الوالٌات المتحدة  -ٖ
 –وؼٌرها تظهر علٌهم اعراض )وجع النهٌات 

 رودٌنا( او ماٌعرؾ بالداء الوردياك
االعراض مشابهة للتوحد ولكن اكثر شدة حٌث  -ٗ

 % من هإالء االطفالٌٕٓموت 
ولقد اوضح جٌمس ادامز ان السبب هو  -٘

 معاجٌن االسنان التً تحوي الزئبق
نسبة االصابة باالكرودٌنا كانت واحد لكل  -ٙ

 خمسمائة طفل ، وهً تشبه النسبة الحالٌة للتوحد
وعندما تم سحب تلك المعاجٌن من االسواق هبطت 

 النسبة الً صفر
مصادر رئٌسٌة للتعرض للزئبق وهً  ٖهناك  -7

 االطعمة البحرٌة ومملؽم االسنان ولقاحات االطفال
هناك تقرٌر حدٌث الحدي الوكاالت االمرٌكٌة  -1

ٌقول بان واحدة من كل ستة سٌدات فً الوالٌات 
ئبق فً الدم ٌعرض المتحدة لدٌها مستوي الز

اطفالها للخطر وذلك بحسب بحث اجري سنة 
سٌدة ،وذلك  7ٓ9ٔ، وشمل  ٕٓٓٓ-999ٔ

 بسبب استهالك االسماك
ولقد اوصت  المإسسة االمرٌكٌة للؽذاء  -9

علً  اسماك القرس وسمك السٌؾوالدواء بمنع 
 الحوامل وحذرت من بقٌة انواع االسماك
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ابخرة الزئبق المستخدم فً حشو ورؼم ان  -ٓٔ
االسنان لٌس ضار بذاته اال انه ٌرفع نسبة 

 التعرض للزئبق 
الثاٌمروزال هو مادة حافظة تستخدم فً    -ٔٔ

، ولقد تم ازالة الثاٌمروزال من اللقاحات  اللقاحات
الحٌوانٌة فً بداٌة التسعٌنات ، ولقد اوصت هٌئة 
الؽذاء والدواء بازالته من اللقاحات البشرٌة وقد 
اصدرت والٌة كالٌفورنٌا قانون بحظر استخدام 

  الثاٌمروزال فً اللقاحات
 ب  -الملحق 

اجري هولمز ومعاونوه دراسة حول مستوي  -ٔ
بق فً شعر االطفال المولودٌن بٌن عامً الزئ

ان نسبة الزئبق فً ، والحظ  999ٔ-911ٔ
اضعاؾ التوحدٌٌن ، وفسر ذلك  1االطفال العادٌٌن 

 بضعؾ اخراج الزئبق عند التوحدٌٌن
،  كرر دراسة هولمز ، ادامز ومعاونوه -ٕ

والحظوا انخفاض نسبة الزئبق فً شعر االطفال 
لكن الحظوا اٌضا ان ، و التوحدٌٌن بنسبة كبٌرة

% من التوحدٌٌن لدٌهم نسبة زئبق مرتفعة فً ٓٔ
، وهذا ربما ٌفسر بالتعرض لكمٌات اعلً شعرهم 

 من الزئبق



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

244  

 

دراسة علً صؽار اجري كالركسون ومعاونوه  -ٖ
القرود اوضحت انخفاض نسبة الجلوتاثٌون فً 

 اجسامهم ، وهذا ٌنطبق اٌضا علً االطفال
انخفاض نسبة ت دراسات اوضح ٖاجرٌت  -ٗ

فً دم الطفل التوحدي ودراستان اٌدت  السٌستٌن
 %ٓ٘وجود انخفاض الجلوتاثٌون بنسبة 

اوضح روزنو ومعاونوه ان الطفل التوحدي  -٘
ٌتعرض لالمساك او االسهال المزمن لدٌه كمٌات 
كبٌرة من البكترٌا المعوٌة منها االشرٌشٌا التً 

 تفرز السموم
برادسترٌت ومعاونوه اجروا احصاء حول اثر  -ٙ

 1ٔطفل توحدي مقارنة بعدد  ٕٕٔالدمسا علً 
الطفل التوحدي نسبة طفل عادي ،  والحظوا ان 

 أضعاؾ الطفل العادي ٖالزئبق فً بوله 
اٌب ومعاونوه فحص للزئبق فً دم اجري  -7

 ٘٘طفل ( والطفل العادي )1ٕالطفل التوحدي )
سنوات ، ووجد  7 طفل( فً متوسط عمر

 ، لكن طرٌقتهم لم تكن دقٌقةالمستوي طبٌعً 
ادامز ومعاونوه دراسة اوضحت نسبة اجري  -1

طبٌعٌة للمواد السامة فً الشعر ، واجري اٌب 
 وكانت نفس النتٌجة ومعاونوه دراسة مشابهة
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وعموما  من الصعب تفسٌرهاوهذه الدراسات  -9
حدٌد اختبارات الدم والشعر لٌست دقٌقة فً ت

 المواد السامة
اطباء الدان توضح تحسن االطفال بعد تقارٌر  -ٓٔ

اجراء الخلب ، ولكن الٌوجد دراسات علمٌة تإكد 
 ذلك حتً االن

 تحقٌق االدلة علً التسمم بالزئبق
رؼم ان مسؤلة اعتبار التوحد نوع من التسمم 

بالزئبق قد انتقلت الً متاحؾ التارٌخ العلمً اال 
 لة علً عدم صحتهااننا سنقدم االد

اكبر واهم دلٌل هو انه بعد ازالة الزئبق من  -ٔ
 اللقاحات لم تنخفض نسبة التوجد

المقال ٌذكر انه بعد اٌقاؾ معاجٌن االسنان  -ٕ
التً تحتوي زئبق اختفً المرض الوردي ، فلماذا 

 لم ٌختؾ التوحد ؟
 هذه صور توثق االمر -ٖ
 صورة من البوسطن جلوب حول الدراسة -أ

http//:img231.imageshack.us/img231/4650/35609095.jpg 
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 صورة من لوس انجلوس تاٌمز -ب
http//:img697.imageshack.us/img697/4665/97520636.jpg 

 
 صورة الدراسة -ت

http//:img594.imageshack.us/img594/3944/82105917.jpg 
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 عنوان الدراسة

فً كالٌفورنٌااستمرار الزٌادة فً معدالت التوحد   
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التحلٌالت السابقة لمعدالت التوحد والتً  -ٔ
وصلت الً قسم الخدمات االنمائٌة بكالٌفورنٌا تم 
تفسٌرها باعتبارها تإٌد فرضٌة ان التوحد ٌنشؤ 

 من التعرض للثاٌمروزال والذي ٌحوي اثٌل الزئبق
تم تسرٌع عملٌة ازالة الثاٌمروزال من لقاحات  -ٕ

-999ٔلمتحدة بٌن عامً االطفال بالوالٌات ا
ٕٓٓٔ 

قررت لجنة مراجعة سالمة اللقاحات التابعة  -ٖ
لمعهد الطب اجراء مسح التجاهات مإشرات 

 االصابة بالتوحد بعد انخفاض التعرض للثاٌمروزال
تمت الدراسة علً االطفال المولودٌن بٌن اول  -ٗ

7ٕٓٓمارس  ٖٔوحتً  99ٌ٘ٔناٌر   
االصابة بالتوحد كانت النتائج توضح ان معدل  -٘

ارتفع خالل مدة الدراسة لكل ثالثة اشهر خالل 
 فترة االستقصاء

ان معلومات القسم  التوضح اي انخفاض حالٌا  -ٙ
فً معدالت التوحد فً كالٌفورنٌا رؼم استبعاد 
الثاٌمروزال من اللقاحات باستثناء كمٌة ضئٌلة 

 جدا مسموح بها والتإثر علً الصحة
تنفً االدعاء بان التعرض  ان هذه المعلومات -7

 للثاٌمروزال هو سبب التوحد
 acmtتقرٌر الكلٌة االمرٌكٌة للسموم  -ث
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 صورة التقرٌر
http//:img248.imageshack.us/

img248/81/89887077.jpg 

 
الكلٌة االمرٌكٌة للسموم الطبٌة هً هٌئة  -ٔ

محترفة تتكون من اطباء خبراء فً السموم 
وتتركز اعمالها حول تشخٌص وعالج االعراض 
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الجانبٌة الحادة والمزمنة الناتجة عن االدوٌة 
 والمواد الكٌماوٌة والسموم البٌئٌة

تإٌد الكلٌة االبحاث التً اجراها المعهد الطبً  -ٕ
( والتً iomدٌمٌة الوطنٌة للعلوم )التابع لالكا

اوضحت انه الٌوجد اٌة عالقة بٌن الثاٌمروزال 
 والتوحد 

ان الثاٌمروزال هو اٌثٌل الزئبق وهو اقل  -ٖ
سمٌة من مٌثٌل الزئبق وٌجب عدم اعتبار المادتٌن 

 بنفس الخطورة
( دراسة cdcاجري مركز مكافحة االمراض ) -ٗ

مقارنات طفل توحدي ، وتمت  ٕٓٓٓٗٔشملت 
الدراسات فً السوٌد والدنمارك وثبت من كل تلك 

 الدراسات انه العالقة بٌن التوحد والثاٌمروزال
ان الكلٌة التري اي ضرورة الجراء الخلب  -٘

)كلٌشن( لمرضً التوحد ، حٌث الٌوجد اٌة ادلة 
علمٌة تساند اتباع ذلك العالج ، كما ان للخلب 

 اعراض جانبٌة خطٌرة
وكالة االوروبٌة لتقٌم المنتجات الطبٌةتقرٌر ال -ج   

http//:img31.imageshack.us/img3
1/6771/71200954.jpg 
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ٌوجد االن عدد كبٌر من الدراٌات الوبائٌة 

تقررسالمة استخدام الثاٌمروزال ، وتوضح تلك 
الدراسات انه العالقة بٌن اللقاحات التً تحوي 

ثاٌمروزال وبٌن التوحد كما ان اخراج اثٌل الزئبق 
 اسرع من مثٌل الزئبق واقل منه سمٌة 

 تقارٌر المحاكم الفٌدرالٌة
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حول حاالت  الفٌدرالٌةصورة لتقرٌر المحكمة 

 التوحد
http//:img59.imageshack.us/img59/8499/25487266.jpg 

 
القضٌة التً اقامها )ثٌرٌسا وماٌكل سٌدٌو(  -ٔ

 باعتبارهما والدي واوصٌاء علً مٌشٌل سٌدٌو
للمساهمة فً  ٕٕٓٓبدأت القضٌة فً ٌولٌو  -ٕ

حل حوالً خمسة االؾ قضٌة حول التوحد فً 
 ٌدرالٌةالمحكمة الف

وهذه واحدة من ثالثة قضاٌا تمت احالتها الً  -ٖ
 9ٕٓٓالقاضً الخاص فً فبراٌر 

ٌدعً )ال سٌدٌو ( ان اثٌل الزئبق الموجود فً  -ٗ
( دمر جهاز mmrمادة الثاٌمروزال فً لقاح )

المناعة لدي ابنتهما وبسبب نقص مناعتها هذا لم 
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تستطع التخلص من فٌروس الحصبة الموجود 
 باللقاح اللقاح وظل داخل جسمها 

وان هذا الفٌروس تكاثر داخل امعائها مما  -٘
 سبب لها التهابات معوٌة 

كذلك وصل هذا الفٌروس الً المخ وتسبب فً  -ٙ
 حدوث اصابتها بالتوحد

قدم  –جورج هاستٌنجز  –القاضً الخاص   -7
صفحة ورفضت تلك االدعاءات  7ٗٔتقرٌره فً 

وقرر ان االدلة التً توصل الٌها عكس ماٌدعٌه ال 
 سٌدٌو

من الخبراء  ٖٕاستمع القاضً الخاص الً  -1
 سواء سماع مباشر او بالتقارٌر 

كانت ادلة خبراء المتهمٌن )وزارة الصحة  -9
هٌال واكثر كفاءة واكثر اقناعا االمرٌكٌة( اكثر تؤ

 من ادلة االدعاء)ال سٌدٌو(
انتهً تقرٌر القاضً الخاص الً ان المدعٌن  -ٓٔ

)ال سٌدٌو( فشلوا فً اثبات صحة اي دور 
للقاحات فً تلك المشكالت الصحٌة التً حدثت 

 البنتهما    
 

 كلٌنجارت
http//:img535.imageshack.us/img535/1968/58879362.jpg 
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صورة لترجمة كلٌنجارت من موقعه -أ  

دٌترٌش كلٌنجارت ، حاصل علً دكتوراة فً  -ٔ
 الطب ، ومشهور بعالجه لالالم

درس الطب وعلم النفس )ولٌس الطب  -ٕ
المانٌا الؽربٌة –النفسً( فً فراٌبورج   
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سنوات من البحث حول  ٖبعد تخرجه امضً  -ٖ
اضطرابات المناعة الذاتٌة فً جامعة البرت 
 لودفٌج فً المانٌا حٌث حصل علً الدكتوراة

، وعلم  97٘ٔ-9ٙ9ٔدرس الطب بٌن عامً  -ٗ
( ونشر عدة كتب979ٔ-97٘ٔالنفس )  

هاجر الً الوالٌات المتحدة وقضً عامٌن  -٘
كطبٌب طواريء قبل ان ٌصبح المدٌر الطبً 

 لمركز )سانتا فً ( لعالج االلم
 ٌعتبر حجة فً تخصصه )عالج االلم( بدون -ٙ

 اجراءات جراحٌة 
حاضر فً عدد من الجامعات  ، واالن ٌقٌم فً  -7  

حٌث ٌقٌم ورش تعلٌمٌة  –بلوفً   
 7ٕٓٓحصل علً جائزة )طبٌب العام ( لسنة  -1

 من المإسسة العالمٌة للطب التكاملً  
صورة لنظرٌة كلٌنجارت عن المراحل الخمسة  -ب  
حاول كلٌنجارت دمج الطب بالطب البدٌل ،  -ٔ

المنهج الذي ٌسمً الطب التكاملً وهو  وهو
المنهج الذي بدأ منذ حوالً نصؾ قرن لدمج 

 ممارسات الطب االسٌوي بالطب الؽربً
تقوم تلك النظرٌة علً ان لالنسان خمسة  -ٕ

الجسم الكهربً  –مراحل ) الجسم المادي 
 ....الروح(



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

257  

 

وان لكل من هذه االجزاء الخمسة وجود محدد  -ٖ
م تقوم بفحصه واجزاء تضمه وعلو  

وٌتدرج العالج من الدواء وحتً الصلوات  -ٗ
 والؽناء

ولٌس مجالنا مناقشة نظرٌة كلٌنجارت ، فان  -٘
 امرها ٌطول

المهم ان هذه لٌست نظرٌة طبٌة ، ولم ٌقدمها  -ٙ
كلٌنجارت الي مإسسة او هٌئة طبٌة لمناقشتها 

الن الهٌئات الطبٌة التعترؾ حتً االن بخلط 
 االوراق الذي ٌقوم به الطب البدٌل 

http//:www.freeimagehosting.net/image.php?1d3b4c5582.jpg 
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المعادن الثقٌلة -ت  
المعادن الثقٌلة واثرها علً الصحة مسؤلة  -ٔ

لٌست جدٌدة وانما نشرها كلٌنجارت فً محاضرة 
كما  ٕٔٓٓ، ثم اعاد تجدٌدها سنة  99ٙٔسنة 

 ٌتضح من الصور )باللؽة االلمانٌة(
http//:img268.imageshack.us/img268/6076/49681819.jpg 
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 ونجمل ذلك باختصار :
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المعادن الثقٌلة توجد فً البٌئة من حولنا ،  -ٔ

حٌنما نؤكل االسماك التً تحتوي الزئبق فان 

 الزئبق ٌدخل اجسامنا وٌتراكم بداخلها

تواجد المعادن داخل الجسم مع ٌعضها ٌقوي  -ٕ

 كما ٌقوي الزنك تسمم الزئبق -مفعولها 

حشوات مملؽم الزئبق تحوي الزئبق السام  -ٖ

والذي ٌدخل الً الجسم ٌومٌا بعد تحلله من تلك 

، وهذه المعادن الثقٌلة  الحشوات خالل المضػ 

 تإدي لتسمم الجهاز العصبً

http//:img714.imageshack.us/

img714/9607/41187848.jpg 
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الوحدة الرئٌسٌة للمادة البٌنخلوٌة هً االرومة  -ٗ

لعصبٌة والتً ٌوجد بها المستقبالت الهرمونٌة ا

والتً تستقبل جمٌع الهرمونات والببتٌدات 

العصبٌة والهرمونات هً التً تنظم عملٌات 

 الخلٌة سواء جدار الخلٌة او النواة

السموم العصبٌة تمتصها االعصاب الطرفٌة  -٘

وتتحرك خالل العصبونات الً ان تصل الً جسم 

الخلٌة العصبٌة  وخالل رحلتها فانها تإدي الً 

 اضطراب وظائؾ االعصاب 

ٌحاول الجسم جاهدا التخلص من تلك السموم  -ٙ

عن طرٌق الكبد والكلً وهواء الزفٌر .... وٌتم 

عصارة الصفراوٌة الً افراز تلك السموم مع ال

االمعاء للتخلص منها ولكن ٌحدث اعادة امتصاص 

لتلك السموم عن طرٌق النهاٌات العصبٌة داخل 

 االمعاء

تتجه تلك السموم من خالل االعصاب الطرفٌة  -7

الً الحبل الشوكً ، الً المخ واحٌانا تمتصها 

البكترٌا داخل االمعاء فتستخدمها فً تدعٌم طبقة 

 البٌوفٌلم
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الزئبق هو العنصر الرئٌسً فً تلك السموم  -1

العصبٌة وله مصادر منها الثاٌمروزال ومملؽم 

 االسنان واالطعمة البحرٌة

http//:img13.imageshack.us/img13/

2172/82588419.jpg 

 

وفً بحث مشترك بٌن كلٌنجارت وجوزٌؾ  -9
 مٌركوال ٌقرران االتً :
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  0.4   ان حشوة اسنان واحدة مساحتها  -ٓٔ

 ٘ٔسنتٌمتر مربع ٌعتقد انها ٌنبعث منها 
مٌكروجرام من الزئبق ٌومٌا والشخص الذي لدٌه 

 ٕٓٔثمانٌة حشوات فً فمه فانه سٌتصاعد منها 
 مٌكروجرام ٌومٌا 

وبخار الزئبق هذا ٌتجاوز الحاجز الدموي  -ٔٔ
المخً وٌدخل الً مخ االنسان ، ولقد اوصت 

 ق من اللقاحات الهٌئات االمرٌكٌة بازالة الزئب
هناك اكثر من مئة ملٌون حشوة اسنان  -ٕٔ

 بالمملؽم تتم سنوٌا فً الوالٌات المتحدة 
ان ادعاءات اطباء االسنان بان الزئبق داخل  -ٖٔ

الحشوات ؼٌر ضار هو ادعاء ؼٌر علمً ولٌس 
لدي اطباء االسنان المإهالت لمواجهة تسمم 

من  الزئبق ولقد تم حظر مملؽم االسنان فً عدد
 الدول االوروبٌة

كما وان حشوات االسنان تصدر تٌار  -ٗٔ
 جلفانومتري ٌإثر علً وظائؾ المخ 

وبالطبع عند كلٌنجارت الحل لكل هذه  -٘ٔ
المشكالت وهو تلك المنتجات التً ٌبٌعها كما 

 توضح الصورة
http//:img15.imageshack.us/img1

5/7430/60063790.jpg 
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علً ادعاءات كلٌنجارت تعلٌق  
اوضحنا سابقا ماٌتعلق بالثاٌمروزال وان  -ٔ

 اللقاحات التمثل اي خطر علً صحة االنسان
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من المعلوم ان طب االسنان هو تخصصنا واننا  -ٕ
قضٌنا حوالً ثالثٌن عاما فً مجال المهنة قمنا 
فٌها بعدد الٌحصً من حشوات الزئبق للمرض 

علً اي منهم ماٌقوله ولالقارب واالهل ولم نالحظ 
كلٌنجارت وشرٌكه ، ورؼم ذلك لن نتحدث بشكل 
شخصً وانما سنقدم االدلة العلمٌة التً تدحض 

 افتراءات كلٌنجارت وشرٌكه
هذه صورة من تقرٌر وكالة السموم االمرٌكٌة  -ٖ

والذي نقل كلٌنجارت اجزاء منه  999ٔسنة 
وترك الباقً كما فً الصورة ، والتقرٌر ٌوضح ان 

سبة بخار الزئبق فً حشوات االسنان ؼٌر متفق ن
 علٌها 

 
نقل كلٌنجارت الكتابات باللون االزرق وترك  -ٗ

 الباقً  ونكمل  من التقرٌر ماتركه كلٌنجارت :
http//:img13.imageshack.us/img1

3/4097/32037021.jpg 
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لٌست المشكلة فً الزئبق المتصاعد وانما فٌما  -٘

ٌمتصه الجسم من ذلك الزئبق وهناك خالؾ فً 
تقدٌر كمٌة ماٌستنشقه االنسان من بخار الزئبق 

مٌكروجرام ٌومٌا  7ٕ-ٔوتتراوح النسبة بٌن   
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والجدول التالً ٌوضح تفاوت النسبة فً  -ٙ
 الدراسات

http//:img197.imageshack.us/img
197/2200/80228981.jpg 

  

 
وكما توضح الصورة ان هذه النسبة اقل مما  -7

هو مقبول عن طرٌق منظمة الصحة العالمٌة وهو 
مٌكروجرام مٌثٌل  ٖٓمٌكروجرام ٌومٌا منها  ٓٗ

 الزئبق
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http//:img202.imageshack.us/img
202/9558/35509706.jpg 
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صورة لتقرٌر اعدته اربعة وكاالت وهذه  -1

 ٌنفً تماما ماٌدعٌه كلٌنجارت وشرٌكهامرٌكٌة 

http//:img32.imageshack.us/img32/

5592/80158070.jpg 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

271  

 

 

مراجعة وتحلٌل للمراجع حول اثار مملؽم االسنان 
 علً الصحة

REVIEW AND ANALYSIS OF THE LITERATURE ON  
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THE HEALTH EFFECTS OF DENTAL AMALGAM  

 
ممثلٌن لكل  كتب هذا التقرٌر لجنة مكونة من -ٔ

 من المإسسات االمرٌكٌة االتٌة :
المركز القومً البحاث االسنان والوجه ، التابع  -أ

 للمعهد القومً للصحة
مركز االمور الصحٌة الخاصة باالشعاع واالالت -ب

 ، التابع لهٌئة الؽذاء والدواء 
 مركز التحكم فً االمراض -ت
 المتحدةمكتب كبٌر اطباء االسنان بالوالٌات  -ث
الؽرض من تلك اللجنة مراجعة الدورٌات  -ٕ

والمراجع حول اثار مملؽم االسنان والتً تم 
 ٖٔوحتً  99ٙٔنشرها بٌن االول من ٌناٌر 

 ٖٕٓٓدٌسمبر 
وذلك بؽرض تحدٌد اذا كان هناك ادلة علمٌة  -ٖ

تدعم االفتراض بان هناك اثار صحٌة سلبٌة لمملؽم 
 االسنان

ً مجاالت مناعة السموم ضمت اللجنة خبراء ف -ٗ
، المناعة ، التحسس ، التسمم العصبً السلوكً ، 

التطور العصبً ، طب االطفال ، علم االمراض 
............... 

تم مراعاة انه الٌوجد بٌن اعضاء اللجنة من  -٘
 سبق نشر مقاالت علنٌة له فً ذلك الموضوع
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اللجنة تدعم االراء المنشورة فً هذا التقرٌر  -ٙ
 حمل مسئولٌته  وتت
 ٌٓ٘ٔتم استخدام مملؽم الزئبق منذ قرابة  -7

سنة وقد اثٌرت الكثٌر من االعتراضات السابقة 
حول مدي سالمته الصحٌة والزالت مستمرة حتً 

 الٌوم 
فً السنوات العشر الماضٌة تمت مراجعة  -1

االثار الصحٌة لمملؽم االسنان فً الوالٌات المتحدة 
لٌا ومنظمة الصحة العالمٌة واوروبا وكندا واسترا

، وانتهت التقارٌر الً انه التوجد اٌة ادلة علمٌة 
علً عالقة مملؽم الزئبق باٌة امراض سوي بعض 

 حاالت التحسس الموضعٌة النادرة 
ورؼم ذلك فان السلطات الصحٌة فً المانٌا  -9

والنمسا وكٌبٌك )كندا( اوصت بعدم استخدامه 
شكالت فً الكلً ، للحوامل والذٌن ٌعانون من م

وقد تم حذر استخدام منتجات بها زئبق نهائٌا فً 
السوٌد والدنمارك حفاظا علً البٌئة منذ عام 

ٕٕٓٓ   
وبناء علً ماسبق قامة اللجنة بمراجعة  -ٓٔ

 الدورٌات فً الفترة المحددة وكنت النتائج ان :
الدراسات حول الوظائؾ العصبٌة النفسٌة فشلت 

لتؤٌٌد افتراض ان مملؽم االسنان فً اٌجاد دلٌل 
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وبخار الزئبق الصادر عنه ٌتسبب فً حدوث 

مشكالت فً الجهاز العصبً او ضمور فً 

االعصاب وثبت انه العالقة للملؽم بامراض مثل 

 الزهاٌمر والشلل الرعاش

 للمترجم خالصة 

رؼم انه لم تثبت عالقة بٌن الزئبق والتوحد او  -ٔ

انه الٌوجد ماٌمنع حذر امراض الجهاز العصبً اال 

 الزئبق طالما ان له بدٌل 

فقد تم حظر الزئبق فً اللقاحات ، صحٌح ان  -ٕ

ذلك لم ٌإثر علً نسبة االصابة بالتوحد ، ولكن 

لٌست هناك اسباب العادته داخل اللقاحات طالما 

 انه ٌمكن انتاج لقاحات بدونه

وفً مسؤلة مملؽم االسنان ، فٌوجد حالٌا عدد  -ٖ

من الحشوات لالسنان ، صحٌح انها اقل كبٌر 

 كفاءة ولكن المشكلة فً حذر مملؽم االسنان

المهم ان نلتفت الً ان الذٌن ٌحاولون ربط  -ٗ

التوحد بالزئبق ال ٌحاولون ذلك الٌجاد حل للمشكلة 
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وانما للتجارة واالستفادة من تسوٌق وهم الدلٌل 

 علٌه

ق ، وكم نتمنً ان تقوم الحكومات بحذر الزئب -٘

 فهذا مفٌد من ناحٌتٌن

 القضاء علً تلوث البٌئة -أ

اظهار وتوضٌح انه لٌس السبب فً التوحد  -ب

 والقضاء علً تجار االوهام

 

 

 الداناطباء مسؤلة : العالجات عند 

 مالحظة هامة 

 هذا البحث كتبه الدكتور  / جٌمس ادامز

استاذ هندسة المواد  بجامعة ارٌزونا ، والمدٌر 

 للدانالتنفٌذي 

والدكتور / ادامز لٌس طبٌب ، وانما درس 

 الفٌزٌاء وٌدرس حالٌا فً كلٌة فالتون الهندسٌة
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  !!!!!!!!!وقد كتب اٌضا بحثا عن الزئبق والتوحد

 

 Note about Author : . He is the lead author of the 2005 

DAN !Consensus Report on Treating Mercury Toxicity in 

Children with Autism, and serves on the Executive 

Committee of Defeat Autism Now .!He has a Ph.D .in 

Materials Engineering, but now focuses his research on 

autism 

 

 ملخص للعالجات الطبحٌوٌة للتوحد 

 هذه ترجمة لبحث منشور علً موقع الدان بعنوان

ARI Publication 40  /April 2007 

Summary of Biomedical Treatments for Autism 

By James B .Adams, Ph.D 

 / جٌمس ادامز الدكتوركاتب المقال هو 

 ابجامعة ارٌزون هندسة المواداستاذ 

 عضو اللجنة التنفٌذٌة للدان

وهو لٌس طبٌب وانما درس الفٌزٌاء وٌعمل حالٌا 

 استاذ بكلٌة الهندسة
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للعالجات  هذا المقال ٌقدم ملخصا عاما  -ٔ

 الرئٌسٌة الطبحٌوٌة لمساعدة اطفال التوحد 

العالج الطبحٌوي ال ٌساعد كل االطفال ولكنه  -ٕ

ساعد االالؾ منهم علً التحسن ، وبعضهم تحسن 

 كثٌرا

 

هذا الملخص مبنً اساسا علً الكتاب الرائع  -ٖ
 )العالج الطبحٌوي المإثر للتوحد( من تؤلٌؾ

 جون بانبورن ، سٌدنً بٌكر )دكتورة فً الطب(
 والذي نشره معهد ابحاث التوحد

وهذا الكتاب ٌقدم عرضا اعمق حول الهالجات 
 المذكورة هنا باختصار

هناك مصدر اخر للمعلومات هو )االطفال  -ٗ
ذوي االدمؽة المخمصة( تؤلٌؾ جاكلٌن ماك 

 كاندٌلز )دكتورة فً الطب(
المختصر ٌوصً بالحاح قراءة بعد قراءة هذا  -٘

 تلك المصادر من اجل مزٌد من المعلومات
هذا الملخص ٌتبع فلسفة الدانوالتً تشمل  -ٙ

محاولة عالج االسباب وراء اعراض التوحد بناء 
علً االختبارات الطبٌة ، واالبحاث العلمٌة ، 

 والخبرة العملٌة ، مع التؤكٌد علً التدخل الؽذائً
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ت الدان تؤسست باالستماع العدٌد من عالجا -7
الولٌاء االمور ولالطباء من خالل المسح الذي 
قام به معهد ابحاث التوحد علً ترتٌب اولٌاء 

 االمور لكفاءة العالجات
اؼلب العالجات التالٌة هً جزء من المسح  -1

اسرة وارائهم حول كفاءة  ٖٕٓٓٓالذي شمل 
العالجات وهذا المسح مذكور فً اخر صفحة من 

 البحثهذا 
 العالجات االخري

التدخالت السلوكٌة مثل التحلٌل السلوكً   -ٔ
( ٌمكن اٌضا ان تكون مفٌدة جدا abaالتطبٌقً )

لالطفال التوحدٌٌن وٌوصً باستخدامها مع 
 العالج الطبحٌوي

وبالمثل العالج التخاطبً ، التكامل  -ٕ
االحساسس ، العالج الطبٌعً ، العالج الوظٌفً ، 

 ، ٌمكن ان تكون هامة جدابرامج التعلم 
واخٌرا التدخالت االجتماعٌة والمجموعات  -ٖ

االجتماعٌة ٌمكن ان تكون مفٌدة فً بناء 
 المهارات والعالقات االجتماعٌة

العالج الطبحٌوي ٌمكن ان ٌحسن كفاءة  -ٗ
التدخالت العالجٌة االخري وذلك بتحسٌن كفاءة 

 وصحة الدماغ والجسم وٌٌسر للطفل ان ٌتعلم
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 مالحظة حول المإلؾ
جٌمس ادامز هو استاذ فً جامعة ارٌزونا  -ٔ

وٌبحث فً اسباب التوحد وكٌفٌة عالجه ، 
وشملت ابحاثه الفٌتامٌنات والمعادن واالحماض 

االمٌنٌة والدهنٌة  والناقالت العصبٌة وتسمم 
المعادن الثقٌلة وازالة السمٌة وبكترٌا الجهاز 

طرابات النوم الهضمً وتنظٌم جهاز المناعة واض
 عند التوحدٌٌن 

وهو كاتب بارز فً تقرٌر الدان حول التسمم  -ٕ
 بالزئبق ، وهو عضو اللجنة التنفٌذٌة للدان

انه حاصل علً دكتوراة  فً هندسة المواد  -ٖ
 ولكنه ٌركز ابحاثه االن علً التوحد 

وهو االن استاذ فً كلٌة ساوث وست للمداوة  -ٗ
الجمعٌة االمرٌكٌة  باالدوٌة الطبٌعٌة ، ورئٌس

 للتوحد ، واب لطفلة توحدٌة عمرها عشر سنوات 
 ترتٌب العالجات

تم ترتٌب العالجات بحسب درجة التوصٌة   -ٔ
 باستخدامها 

كل طفل ٌختلؾ عن االخر وٌجب ان ٌتم تقٌم  -ٕ
الحالة بمعرفة الطبٌب وربما ٌكون له ترتٌب 

مختلؾ ، وبعض االطباء لهم افضلٌة لعالجات 
 ة معٌن
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العامل الرئٌسً هو ان نالحظ تؤثٌر كل عالج  -ٖ
 علً طفلك سلوكٌا ومعملٌا كلما امكن

 ٌشمل هذا الملخص  -ٗ
 تحسٌن الوجبات  -أ

 التحسس الؽذائً -ب
 الوجبات الخالٌىة من الجلوتٌن والكازٌٌن  -ت
 الفٌتامٌنات والمعادن -ث
 ٙجرعات كبٌرة من فٌتامٌن ب –ج 

 والماؼنسٌوم 
 االحماض الدهنٌة االساسٌة -ح
 عالج االمعاء -خ
 االحماض االمٌنٌة -د

 المٌالتونٌن  -ز 
 مستخلصات الؽدة الدرقٌة –ر 
 السلفنة -س
 الجلوتاثٌون -ش
 الخلب )كٌلٌشن( -ص
 تنظٌم جهاز المناعة  -ض

 مالحظة 
الٌمكن اعتباره نصٌحة طبٌة خاصة هذا الملخص 

وٌجب علً االهالً استشارة طبٌبهم حول افضل 
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كٌفٌة لعالج ابنائهم فالتوحد طٌؾ واسع 
 وماٌصلح لطفل الٌصلح لالخر

 مالحظة 
هذا الملخص هو وجهة نظر شخصٌة لجٌمس 

ادامز ولٌس بالضرورة انه ٌمثل وجهة نظر 
االمرٌكٌة جامعة والٌة ارٌزونا وال جمعٌة التوحد 

 وال الدان وال اي مإسسة اخري
 تعلٌق للمترجم

 نختصر ماكتبناه
لٌس طبٌب ولم ٌدرس ولم جٌمس ادامز  -ٔ

 ٌدرس الطب
درس الفٌزٌاء وٌدرس هندسة جٌمس ادامز  -ٕ

 فً كلٌة الهندسة المواد
معهد للطب البدٌل جٌمس ادامز باحث فً  -ٖ

 ولٌس مإسسة طبٌة
ٌعبر عن الجامعة  لٌس هذا الذي كتبه ادامز -ٗ

التً ٌدرس فٌها وال عن الدان وال اي مإسسة 
 وجهة نظره الشخصٌةوانما هو 

 هذا لٌس بدٌال عن استشارة االطباء -٘
 اذن لماذا نترجم هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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باعتباره رأي لوالد طفلة متوحدة ، وبالطبع لدٌه 
قدر محترم من العلم ، وعموما سوؾ نقارن بٌن 

 اء االطباء كما طلب هوماٌكتبه وبٌن ار
وقد كتب هو ذلك فً عنوان بحث اخر  -ٙ

وبكل صراحة نحترمه  سنترجمه الحقا حٌث قال
 علٌها 

OVERVIEW OF AUTISM RESEARCH, TESTING, AND 
TREATMENTS  
one parent‘s opinion  - By Jim Adams 

ومعناه :  مراجعة البحاث واختبارات وعالج 
 جٌمس ادامز – االباءوجهة نظر احد  –التوحد 

http//:img822.imageshack.us/img822/5424/27293539.jpg 
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هذه صورة القائمة الشخصٌة للعالجات  -ٔ
الطبحٌوٌة حٌث ٌقوم كل والد طفل توحدي 

بالتخطٌط للعالجات التً قام باتباعها والتً ٌخطط 
 لها فً المستقبل 

كنا نود ان ٌضٌؾ الٌها ادامز عمود ٌوضح  -ٕ
فٌه العالجات التً الٌمكن اجراءها للطفل بسبب ان 

 حالته التتحملها او التتطلبها 
 اوال : تحسٌن الوجبات

ٌحتاج االنسان الً مواد هامة وضرورٌة فً  -ٔ
ؼذائه مثل الفٌتامٌنات واالمالح المعدنٌة 
 ..........واالحماض الدهنٌة واالحماض االمٌنٌة 

مرات ٌومٌا ، والفواكه  ٗ-ٖتناول الخضروات  -ٕ
مرة او اثنٌن ٌومٌا ، عصٌر الفواكه اقل فائدة من 

 الفاكهة الكاملة
تناول وجبة او اثنٌن ٌومٌا من البروتٌنات  -ٖ

الفول  –البندق  –البٌض  –الدجاج  –)اللحوم 
 السودانً (

ابتعد عن السكرٌات والصودا والسكاكر  -ٗ
ابتعد عن الدهنٌات والوجبات  -٘والشٌبسً 

 المقلٌة 
التستخدم االلوان الصناعٌة وال مكسبات الطعم  -ٙ

 وال المواد الحافظة
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تناول الخضروات والفواكه الحٌوٌة وابتعد عن  -7
 التً ٌتم رشها بالمبٌدات 

الجسم اتباع تلك النصائح ٌحسن من وظائؾ  -1
 الجسدٌة والعقلٌة وٌبعد عنك التوتر والقلق 

 اتبع ذلك طوال حٌاتك -9
http//:img268.imageshack.us/img268/7352/51250954.jpg 

 
احصائٌات الدان توضح ان الذٌن اتبعوا  -ٓٔ

( تحسن منهم 9ٖ٘ٙالوجبات الخالٌة من السكر )
ٗ1% 

 %ٖ٘والذٌن اتبعوا وجبات فاٌنجولد تحسن منهم 
 التحسس الؽذائً

ٌعانً العدٌد من اطفال التوحد من التحسس  -ٔ
الؽذائً بسبب اضطرابات فً جهازهم الهضمً او 

 المناعً
وحٌث ان الؽذاء الٌتم هضمه بشكل تام  -ٕ

وتحوٌله الً عناصر اولٌة فانه ٌتم دخوله من 
خالل اؼشٌة االمعاء التً تعانً من زٌادة النفاذٌة 

 الً تٌار الدم
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المواد تعتبرها اجهزة المناعة فً الجسم هذه  -ٖ
مواد ؼرٌبة وٌحدث رد فعل مناعً تجاهها مما 

 ٌإدي العراض التحسس
والعالج ببساطة هو االبتعاد عن تلك االؼذٌة  -ٗ

التً تسبب التحسس واستخدام االنزٌمات الهاضمة 
 وعالج التهاب االمعاء 

استخدم اؼذٌة دورٌة كل اربعة اٌام ) بمعنً  -٘
ان الطفل الٌتناول نفس نوع الطعام اال كل اربعة 

 اٌام( 
قبل اي شًء علٌك ان تتؤكد من تحسس طفلك  -ٙ

 ولذلك اربعة وسائل
المشاهدة : ٌمكن لالم مالحظة احمرار الخدٌن ،  -أ

احمرار االذنٌن ، دائرة داكنة تحت العٌن ، عالوة 
 ٌر السلوك علً تؽ

الوجبة االرشادٌة : ٌمكن لالم مالحظة انواع  -ب
االكل التً تقدمها للطفل ومالحظة االؼذٌة التً 

 اٌام ٌٖحدث تؽٌر للطفل عند تناولها خالل ٌوم الً 
مالحظة الجلوبٌولٌن المناعً فً الدم حٌث  -ت

 ٌمكن معرفة التحسس االنً او الالحق
فً التحسس  اختبار تحسس الجلد : ٌفٌد فقط -ث

 االنً



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

285  

 

ٌمكن ان تكون اختبارات التحسس سلبٌة بٌنما  -7
 الطفل ٌعانً فعال من التحسس والعكس صحٌح

لذلك تستخدم اختبارات التحسس لحصر  -1
االؼذٌة التً ٌمكن ان تسبب التحسس ثم تجربتها 

 ومالحظة االعراض
ٌمكنك اٌضا ان تزٌل من الوجبة المواد  -9

الجلوتٌن والكازٌن المشهورة بالتحسس مثل 
والقمح والخمائر والبٌض وااللوان الصناعٌة 

ومكسبات الطعم والمواد الحافظة ثم مالحظة رد 
 فعل الطفل

بعد اربعة اٌام ٌمكنك اعادة المواد التً ازٌلت  -ٓٔ
 من الوجبة واحدة تلو االخري ومالحظة رد الفعل

جدول ٌوضح نسبة التحسن بسبب عالج  -ٔٔ
% ، ازالة الشكوالتة ادت ٔٙ، التحسس الؽذائً 

 %ٓٗ%، ازالة البٌض ادت لتحسن 9ٗلتحسن 
http//:img820.imageshack.us/img820/3845/54614041.jpg 

 

 الوجبات الخالٌة من الجلوتٌن والكازٌن
الجلوتٌن والكازٌن ٌسببان التحسس الؽذائً  -ٔ

كما انهما ٌلتصقان بمستقبالت االفٌون فً المخ 
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تؤثٌرات علً السلوك تشبه  مما ٌإدي الً
المورفٌن ، وعند التوقؾ عن استخدام تلك المواد 

تحدث اعراض انسحابٌة تإثر علً السلوك كما 
 ٌحدث مع المورفٌن

الٌحدث هذا فً كل البشر وانما فً ظروؾ  -ٕ
معٌنة لالشخاص الذٌن التستطٌع اجسامهم الهضم 

الكامل للجلوتٌن والكازٌن والذٌن تسمح امعائهم 
 تسرب تلك المواد الً الدم ومنها للمخب

فً حالة اولئك االشخاص ٌجب االبتعاد تماما  -ٖ
عن الجلوتٌن والكازٌن واستخدام االنزٌمات 

الهاضمة النه الٌمكن ان تكون االطعمة خالٌة من 
 %ٓٓٔالجلوتٌن والكازٌن بنسبة 

اؼلب اطفال التوحد ٌعانون من تلك الظاهرة  -ٗ
تٌن والكازٌن من وجباتهم ولذلك ٌجب حذؾ الجلو

وبالطبع ستحدث فً البداٌة اعراض االنسحاب 
وستسوء حالتهم ولكن بعد فترة سٌحدث تحسن 

 كما تدل االحصائٌات
% عند حذؾ ٘ٙان نسبة التحسن وصلت 

 % عند حذؾ احدهما9ٗالصنفٌن ، 
ٌجب تدعٌم الجسم بالكلسٌوم والفٌتامٌنات التً  -٘

خالٌة من الجلوتٌن سٌحرم منها بسبب الوجبات ال
 والكازٌن
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 خالصة :

اوضحنا نموذج من العالجات المستخدمة لدي 

 اطباء الدان والٌوجد كما قال الطبٌب / فٌتزباترك

مإلؾ الكتاب اي تبرٌر علمً لتلك العالجات سوي 

 راحصائٌات اولٌاء االمو

 ونعود االن الً الكتاب االصلً

 خاتمة الكتاب 

سنشرح اوال ما  قبل ان نستعرض فصول الكتاب

 هو الؽرض من تؤلٌؾ الكتاب

 تعلم النقد -أ
الٌحتاج االنسان ان ٌكون من العلماء او  -ٔ

الباحثٌن لٌعرؾ كٌفٌة تقٌٌم المعلومات والحكم 
علٌها ونقدها بدقة وانما ٌحتاج االنسان فقط ان 

 ٌكون ناقدا
حٌنما تعلم االسرة ان طفلها توحدي ستكتشؾ  -ٕ

اٌضا ان هناك المئات من الطرق العالجٌة المتاحة 
 فً االسواق 

وحٌث ان االسرة فً حالة صدمة من سلوك  -ٖ
ابنها ومن تشخٌصه بالتوحد فانها ستلجؤ الً فً 
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شكل ٌائس الً تجربة احد العالجات لسبب واحد 
خدمونه هو ان بعض االقارب او االصدقاء ٌست

 البنهم منذ فترة
وربما ٌلجؤون لعالج عن طرٌق االنترنت ،  -ٗ

ولماذا اختاروا ذلك العالج ؟ الن اصحابه 
 ٌعرضونه بشكل جٌد 

وحٌث ان االعتقاد السائد انه ٌجب التدخل  -٘
سرٌعا بالعالج النقاذ الطفل فان االسرة تبدأ العالج 

 ثم تسؤل وتستفسر بعد ذلك
ن سرٌع والوعود بالشفاء االمال بحدوث تحس -ٙ

 التام ٌإدي للتوقؾ عن اثارة اٌة انتقادات
ولكن ٌجب ان ٌكون والدي الطفل التوحدي كما  -7

تقول اخصائٌة التوحد )لورا شرٌبمان( ان ٌكونا 
 ناقدٌن للمعلومات 

هذه بعض االستفسارات التً ٌجب علً االسرة  -1
 االجابة علٌها اوال وقبل البدء فً اي شًء

 لعالجا -ب
 هل هناك تبرٌر علمً معقول لذلك العالج ؟ اوال:

حٌنما ٌخبرك احدهم ان السباحة مع الدالفٌن  -ٔ
ستشفً طفلك من التوحد فانه بالتؤكٌد الٌوجد 
 وسٌلة علمٌة ممكنة للتحقق من ذلك االدعاء
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وهذا بالطبع ٌجعل الناس ٌشكون فً حقٌقة  -ٕ
 ذلك االدعاء

الدان العالجٌة فان وٌنطبق هذا علً ادعاءات  -ٖ
تفسٌرهم للطرٌقة التً ٌعمل بها العالج الذي 

 ٌنصحون به هو ؼٌر علمً بالمرة
 ثانٌا : هل العالج ٌعمل بكفاءة 

ٌجب ان تكون هناك دراسات علمٌة تإكد  -ٔ
 كفاءة العالج 

علً االقل هناك عدة اسئلة لمعرفة كفاءة  -ٕ
 العالج

هم ؟ وكٌؾ كم عدد الذٌن تم تجربة العالج علٌ -ٖ
 تم اختٌارهم؟

هل كانت هناك عٌنة ضابطة بجانب العٌنة التً  -ٗ
 تم اختبارها؟

هل تم اختٌار العٌنتٌن عشوائٌا ؟ وهل تم ذلك  -٘
بوسٌلة مزدوجة التعمٌة ؟ بمعنً انه ال الباحثٌن 

وال االفراد داخل التجربة ٌعرفون من ٌتلقً العالج 
 ومن الٌتلقً ؟

تائج واضحة ومتخصصة ؟ هل وسائل تحدٌد الن -ٙ
 وهل التؽٌر بٌن العٌنتٌن مإثر؟

 ثالثا : هل العالج امن؟
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ٌجب ان تتؤكد االسرة من ان العالج الذي  -ٔ
 اختارته لطفلها عالج امن 

ولمعرفة ذلك ٌجب تطبٌق نفس االسئلة حول  -ٕ
 الكفاءة علً الدراسات حول امان العالج
 رابعا : هل هناك تقٌٌم من جهة محاٌدة؟

فً برٌطانٌا تقوم جمعٌات التوحد بالتعاون مع  -ٔ
مركز ابحاث جامعة كمبردج لتقدٌم دعم علمً 

 حول االدلة العلمٌة للعالجات المتاحة
ونفس الشًء فً الوالٌات المتحدة ٌتم التعاون  -ٕ

 بٌن جمعٌات التوحد ومعهد كنٌدي كرٌجر
 المعالجون -ت
 ٌجب ان ٌتؤكد اولٌاء االمور ان من ٌعالج  -ٔ

هو طبٌب مإهل ولدٌه دراسات علٌا فً  اطفالهم 
طب االطفال او طب االطفال النفسً ، وهذا هو 

 مجال التخصص الطبً فً التوحد
ٌجب ان ٌتؤكدوا ان الطبٌب مسجل فً الهٌئات  -ٕ

الصحٌة ، وٌجب مراجعة اٌة عقوبات مهنٌة ضد 
 اذا كان من اطباء الدان ذلك الطبٌب خاصة

ٌجب معرفة اٌن ٌمارس هإالء االطباء  -ٖ
 اعمالهم ، فً اي المستشفٌات العامة او الخاصة؟

ٌجب التؤكد من ان الطبٌب لدٌه خبرة عمل  -ٗ
لسنوات فً مجاالت طب االطفال وطب نفسً 
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االطفال ، ولٌس طبٌب اشعة او عظام او انؾ 
 واذن

اب لطفل توحدي  لٌس من مإهالت الطبٌب انه -٘
فلٌس لهذا عالقة بالطب وانما قد ٌفٌد فً مجال 

 النصائح االبوٌة
 والباحثٌن العلماء -ث
ٌجب معرفة مإهالت العلماء فً البحث الذي  -ٔ

ٌجرونه ، فمثال ٌمكن لمتخصص فً الفٌروسات 
ان ٌتحدث عن عالقة الفٌروسات بالتوحد ولكن 

لٌس من حقه ان ٌتحدث عن عالقة التوحد 
اال باعتبار انها وجهة نظر شخصٌة  –الوراثة ب

 ولٌس بحث علمً
هذا التؤكد هام جدا الن العلماء الكذابٌن  -ٕ

منتشرٌن فً مجال التوحد بكثرة االن فقد تجد 
مقاال فً مجلة علمٌة ولكن صاحبه لٌس بعالم 

 متخصص فً البحث الذي ٌنشره
هل هإالء العلماء والباحثٌن ٌنتمون لمعهد  -ٖ

 معٌن ؟ 
حٌث ان االبحاث الحدٌثة تتطلب نفقات باهظة 
وتعاون علمً فتتبناها المستشفٌات التعلٌمٌة 

 والجامعات والصناعات الكبري 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

292  

 

وهذا ٌعنً ان الباحث او العالم ٌجب ان ٌكون 
عضوا فً فرٌق بحثً فً جامعة او هٌئة علمٌة 

 صهفً مجال تخص
اذا كان العالم ٌفقد تلك الشروط فانه الشك  -ٗ

سٌكون اما مثل جالٌلٌو ، بمعنً انه خرج عن 
االطار العلمً فً عصره ، واما انه الٌستطٌع 

 اقناع الجهات العلمٌة 
فً اي الدورٌات العلمٌة ٌتم نشر تلك االبحاث  -٘

؟ هل هً دورٌات ٌتم مراجعتها دائما مثل 
pubmed  رة فقط علً االنترنتاو انها منشو 

 المجموعات الداعمة -ج
هل لهذه المجموعة التً تدعم مرضً التوحد  -ٔ

 لدٌها انتمائات تجارٌة ؟ 
هناك بعض االطباء ٌبٌع مواد عالجٌة ومواد  -ٕ

تحالٌل للمرضً فً عٌادته ، وهذا ٌعنً ضمنا ان 
للطبٌب صلة بالشركات التً تسوق تلك المنتجات 

 لبروبٌوتكس والوجبات الخاصةمثل الفٌتامٌنات وا
هناك اٌضا اطباء وجماعات داعمة مرتبطون  -ٖ

 بشركات بٌع اللقاحات
هذه االهتمامات التجارٌة تتعارض مع اهتمام  -ٗ

 الطبٌب والجمعٌات الداعمة بالمرٌض وبعالجه 
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هل لالطباء والجمعٌات الداعمة عالقة  -٘
 بالحمالت ضد اللقاحات ؟ 

لقد نشؤ حلؾ بٌن الجماعات المضادة للقاحات  -ٙ
وللزئبق وبعض المحامٌن الستؽالل المرضً فً 

 قضاٌا التعوٌضات التً تمأل المحاكم 
 هل هناك عالقة بٌن الجماعة الداعمة والدان ؟ -7

% ٓٔكما سنوضح فً الفصل الخامس حوالً 
من اطباء الدان لدٌهم عقوبات تؤدٌبٌة من 

 السلطات الصحٌة
 القبول 

ان البداٌة للتوحد لٌس البحث عن عالج وانما  -ٔ

 القبول بان طفلك مصاب بالتوحد

الٌعنً هذا القبول ان تتوقؾ عن البحث وتترك  -ٕ

 ابنك كانه الٌعانً مشكلة

والٌعنً اٌضا ان تهمل بقٌة االبناء وتبحث عن  -ٖ

 معجزة الوجود لها حتً االن

ٌجب ان تبذل مجهودك فً حب ابنك وتؽٌر  -ٗ

 حٌاته وقدرته علً التعامل مع العالم من حوله 
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سواء باالنشطة كالسباحة والترامبولٌن والرحالت 

 والتسوق

ٌجب ان تبحث عن نشاط ٌناسب ابنك وٌخرجه  -٘

 من عزلته 

مع االسؾ فان تكرٌس وقتنا للطفل التوحدي  -ٙ

 ل واعطائه االدوٌة اصعب بكثٌر من اجراء التحالٌ

 خالصة للمترجم

 ٌهدؾ الكتاب 

دعوة اولٌاء االمور للتفكٌر فً كل ماٌقوله  -ٔ

 اطباء الدان وؼٌرهم ، فكلمة دان تعنً

)القضاء علً التوحد االن( ولقد مرت عشرٌن 

 عاما والزال التوحد باقٌا لم ٌتم القضاء علٌه ،

 االٌعنً ذلك انه ٌجب اعادة تقٌم تجربة الدان

ان الدان فً الوقت الراهن لٌست هً نفس  -ٕ

 المإسسة التً انشؤها رٌمالند ، فقد تدهورت كثٌرا

ٌجب علً اولٌاء االمور التفرغ البنائهم ولٌس  -ٖ

 استسهال االدوٌة والعالجات 
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ان تجربة التوحد الناجحة التً صممها لوفاز  -ٗ

 اعتمدت علً الدعم السلوكً لستة ساعات ٌومٌا 

 سنوات لمدة اربع

فلنتسائل : كم ام تهتم بابنها وتدعمه سلوكٌا  -٘

 ستة ساعات فً الٌوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

 ونعود االن لفصول الكتاب

 الفصل الخامس قانون التوحد

 
لقد صدمت من هذا الظلم البٌن وتلك الحٌاة 
القاسٌة التً ٌحٌاها المصابون بالتوحد فً 

ول علً صراعهم المرٌر والٌائس من اجل الحص
 متطلباتهم

ان تقدٌم الخدمات للمصابٌن بالتوحد فً برٌطانٌا 
علً شكل مسابقة الٌانصٌب هو ؼٌر مقبول 

 ومدمر بشكل الٌوصؾ
ان اصدار اول قانون فً العالم لرعاٌة مرضً 

التوحد هو امر حٌوي لمساعدة السلطات المحلٌة 
التخاذا االجراءات الضرورٌة واظهار مسئولٌتها 

الفئة المحرومة بالكاملتجاه تلك   
هناك عدد كبٌر من البرلمانٌٌن ٌساندون ذلك 
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القانون واعتقد سٌنضم الٌنا المزٌد فً دعم ذلك 
 القانون 

الذي ٌعتبر ضرورة حٌاتٌة ستؽٌر بشكل جذري 
 حٌاة االؾ االرواح فً كل مكان فً المجتمع

 
 شٌرٌل جٌالن
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استطاعت صاحبة هذه الصورة  9ٕٓٓفً سنة 

السٌدة شٌرٌل جٌالن عضو مجلس العموم 

البرٌطانً ان تستصدر قانون لرعاٌة مرضً 

 التوحد فً برٌطانٌا
 

 

 

والستصدار قانون فً برٌطانٌا ٌجب ان ٌمر 

 بالمراحل الموضحة بالصورة
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ولقد استؽرقت جٌالن عام كامل فً مجلسً العموم 

واللوردات حتً ٌصدر القانون كما فً الصورة 

 صٌل ذلك الحقاوسنوضح تف
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 لماذا ؟ –مسؤلة : قانون للتوحد 

 

فً الصور التالٌة بٌان نشرته الجمعٌات الكبري 

فً برٌطانٌا فً مجال التوحد حول ضرورة قانون 

 التوحد واهمٌته وسوؾ نقوم بترجمته فقرة فقرة
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 الجمعٌات الموقعة علً القرار هً -ٔ
وٌرال ، مركز الجمعٌة االهلٌة للتوحد ، جمعٌة  )

ابحاث التوحد ، مركز الشجرة ، جمعٌة هامبشاٌر 
 ) ، ساس ، انجٌال ، وٌسكس ، وجمعٌات اخري

ولكل من ٌعرؾ شًء عن برٌطانٌا ٌتضح له  -ٕ
هذه الجمعٌات تشمل تقرٌبا جمٌع اجزاء ان 

 برٌطانٌا
علً ضرورة القانون  اتفاق الكلوهو ماٌعنً  -ٖ

 ل خطوةوتقدٌمهم مسودة واحدة وهذه او
 : الترجمة

 مسودة قانون التوحد

Autism Bill draft  
The Autism Bill draft has been developed by 
The National Autistic Society to challenge the  
exclusion from services that faces too many 
people with autism 

 

مسودة قانون التوحد تم تطوٌرها بمعرفة الجمعٌة 
لمواجهة تحدٌات االقصاء من الوطنٌة للتوحد 

 التً تواجه العدٌد من مرضً التوحد الخدمات
It has wide support from the  
autism community and provides a unique 
opportunity for parliamentarians to take action 
and transform lives . 

 

 حازت دعم من مجتمع التوحدوهذه المسودة 
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ٌقصد الجمعٌات واولٌاء االمور( واتاحت فرصة )
نادرة للبرلمانٌٌن التخاذ اجراءات وتؽٌر حٌاة 

 مرضً التوحد

 

 لماذا التوحد ؟

Why autism?  
People with autism routinely struggle to access 
the services they need .63 %of adults with 
autism say they do not have enough support to 
meet their needs 

 

مرضً التوح ٌصارعون بشكل روتٌنً للوصول 
من المرضً بالتوحد  %63الً احتٌاجاتهم ، 

الٌتلقون دعما كافٌا لمواجهة البالؽٌن ٌقولون انهم 
 احتٌاجاتهم

As a result outcomes for people with  
autism are poor - only 15 %of adults are in full 
time work and children are 3 times as likely as 
their peers to develop mental health issues 

 

ولذلك فان مؤل مرض التوحد هو سًء ، فقط 
من مرضً التوحد البالؽٌن حصلوا علً % 15

اضطرابات فرصة عمل دائم ، واالطفال ٌعانون من 
 اضعاؾ اقرانهم ٖعقلٌة 

A lack of ready access to services also has a 
huge impact on families; and over 90 %of 
parents worry about their son or daughter‘s 
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future when they are no longer able to support 
them . 

 

نقص الوصول للخدمات الولئك المرضً ٌصٌب 
حول مصٌر  من اولٌاء االمور بالقلق% 09

ابنائهم عندما ٌعجز اولٌاء االمور عن تقدٌم دعم 
 لهم 

Over 500,000 people in the UK have autism .
Together with their families they make up over 
two million people whose lives are touched by 
autism every single day . 

 

من نصؾ ملٌون شخص فً برٌطانٌا ٌعانون اكثر 
من التوحد ومع ضم افراد اسرهم ٌكون لدٌنا 

ملٌونان او اكثر ٌإثر التوحد علً حٌاتهم بشكل 
 ٌومً

This draft Autism Bill has the  
potential to make a difference to the lives of 
people in every constituency and community,  
nationwide . 

 

مسودة قانون التوحد هذه ٌمكنها ان تجعل حٌاة 
حٌاة المحٌطٌن بالتوحد سواء المرضً او اولٌاء 

االمور او االقارب مختلفة تماما فً كل انحاء 
 البالد

 ماهً فوائد اصدار قانون التوحد؟
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What will the Autism Bill do?  
The Autism Bill aims to strengthen information 
about the numbers of people with autism and 
their needs, in order to improve local planning 
and commissioning of services . 

ٌهدؾ القانون الً تعزٌز المعلومات حول مرضً 
التوحد واحتٌاجاتهم من اجل تحسن التخطٌط الذي 

 تقوم به السلطات المحلٌة الٌصال الخدمات

It aims to improve inter-agency working to 
secure effective transition for disabled young 
people from child to adultservices . 

وٌهدؾ اٌضا لتعزٌز التعاون بٌن الهٌئات لتؤمٌن 
توصٌل الخدمات الولئك المرضً خالل تحولهم من 
الطفولة الً البلوغ ) بمعنً توصٌل الخدمات لهم 

اطفال ثم تؽٌر نوع الخدمة وتوصٌلها لهم فً  وهم
 ( حالة البلوغ

Finally, it aims to ensure access to appropriate 
support and services for people withautism in 
adult life . 

واخٌرا فانه ٌهدؾ تؤمٌن الوصول الً الدعم 
المناسب والخدمات المطلوبة لمرضً التوحد بعد 

 سن البلوغ
to produce a national adult autism strategy, and 
has  
attracted support from across the autism sector . 
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ٌهدؾ القانون الً بناء استراتٌجٌة وطنٌة لمرضً 
التوحد البالؽٌن ولقد تم دعمه من جمٌع قطاعات 

 التوحد
 ماهً اهمٌة المقترحات التً ٌشملها القانون ؟

Why are the proposals in the Bill important?  
 

 المعلومات 

Clauses on information  
Very little is known about the prevalence of 
autism, particularly among adults .Recent 
research indicates that 1 in 100 children are on 
the autism spectrum, but very little is know 
about how many people are in each local area . 

 

الٌعرؾ حالٌا سوي القلٌل حول نسبة انتشار 
التوحد خاصة بٌن الكبار ، االبحاث الحدٌثة تقدر 
ان واحد من كل مئة طفل هم داخل طٌؾ التوحد 

ولكن الٌعرؾ سوي القلٌل حول العدد فً كل 
 منطقة داخل ذلك الطٌؾ

It is essential that local authorities put systems 
in place to record the number of people with 
autism in their area and ensure that they are 
included in local planning and commissioning  
strategies . 

 

من الضروري ان تضع السلطات المحلٌة انظمة 
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فً منطقتها لتسجٌل عدد مرضً التوحد فً تلك 
المنطقة والتؤكد من انهم جمٌعا مشمولٌن فً 

 الخطة المحلٌة للخدمات
86 %of local authorities say that if they had 
more information on autism prevalence in  
their area it would help with long term planning 

من السلطات المحلٌة تدعً انه لو كان % 86 
لدٌها معلومات اكثر حول نسبة مرضً التوحد فً 

منطقتها فان ذلك سٌساعدها فً التخطٌط طوٌل 
 االمد

 التحول من الطفولة للبلوغ
Clauses on transition  
The transition from school to adulthood can be 
a particularly difficult time for young people 
with autism, as they tend to rely on structure, 
routine and rules and may find it difficult to 
adapt the ‗rules‘ they have learned in one 
context to new relationships or situations . 

الً رجل بالػ ان تحول مرٌض التوحد من طفل 
هو امر شدٌد الصعوبة علً ذلك المرٌض حٌث 

انهم ٌعتادون بشكل مقولب علً نمط حٌاتً معٌن 
 لذلك ٌصعب علٌهم االنتقال الً نمط حٌاتً جدٌد

Consequently effective support and early 
planning is often vital for a successful transition 
from school life to adulthood . 
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وبالتالً فان الدعم القوي والمإثر والتخطٌط 
المبكر هو امر حٌوي لتحقٌق ذلك التحول من 

 مرحلة الطفولة الً مرحلة البلوغ بنجاح

Transition planning requires a high degree of 
inter-agency co-operation, and this is often 
where difficulties arise 

ناجح ٌحتاج الً درجة عالٌة من  التخطٌط لتحول
 التعاون بٌن المإسسات ومن هنا تنشؤ المشكالت

 دعم البالؽٌن
Clauses on support for adults  
Adults with autism are often unable to access 
the right support, and consequently often 
become dependent on their families .61 %of 
adults with autism rely on their families for 
financial support,over 40 %live at home with 
their parents . 

البالؽٌن من مرضً التوحد فً الؽالب الٌمكنهم 
الوصول لطرٌقة للحصول علً الدعم المناسب 
وبالتالً فهم ؼالبا ٌظلون عالة علً عوائلهم ، 

من البالؽٌن المرضً بالتوحد % ٔٙاكثر من 
% منهم ٌعٌش ٌٔٗعتمدون مالٌا علً عوائلهم ، 

 فً منزل االسرة 
There are key structural barriers preventing 
adults with autism from accessing the support 
that they desperately need .Local authorities 
tend to provide services via specific teams, with 
the teams categorised into client groups .
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Consequently, people with autism will usually 
come intocontact with the learning disability 
team and/or the mental health team 

هناك حواجز تمنع البالؽٌن من مرضً التوحد من 
ة ، وذلك ان تلقً الدعم الذي ٌحتاجونه بشد

 السلطات المحلٌة توزع الدعم من خالل فرق معٌنة
فهناك فرق دعم لالعاقة العقلٌة واخري لالعاقة 

 التعلٌمٌة

However, as autism is a developmental 
disability and not a learning disability or a 
mental health problem, many peoplewith 
autism, and particularly those with Asperger 
syndrome or high functioning autism find 
themselves ―falling through the gap‖ between 
services that refuse to take responsibility for 
them . 

وحٌث ان التوحد هو اعاقة نمو ولٌس اعاقة 
تعلٌمٌة او عقلٌة فان الكثٌر من مرضً التوحد 

بون بحالة اسبرجر او التوحد العالً خاصة المصا
ٌجدون انفسهم فً فجوة بٌن مقدمً الخدمة الذٌن 

ٌقابلونهم وبالتالً الٌصلون للخدمات التً 
 ٌحتاجونها

 مسؤلة : القانون البرٌطانً للتوحد
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An Act to make provision about meeting the 
needs of adults with autistic  spectrum 
conditions; and for connected purposes 
12th November 2009 

قانون لتوفٌر احتٌاجات البالؽٌن من مرضً التوحد 
 واالؼراض المرتبطة بذلك
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  9ٕٓٓنوفمبر  ٕٔصدر فً 
 
Autism strategy  

 استراتٌجٌة التوحد
 
 
 

The Secretary of State must prepare and publish 
a document setting out a strategy for meeting 
the needs of adults in England with autistic 
spectrum  
Conditions by improving the provision of 
relevant services to such adults by  local 
authorities, NHS bodies and NHS foundation 
trusts . 

 
والوزراء ٌعنً وزٌر الصحة )سكرتٌر الدولة  -ٔ

ٌجب علٌه اعداد وثٌقة توضح  (المختصٌن
استراتٌجٌة لمواجهة متطلبات مرضً التوحد 

 البالؽٌن فً انجلترا
وذلك بتحسٌن امداد الخدمات لهإالء البالؽٌن وذلك 

بمساندة السلطات المحلٌة وهٌئات وزارة الصحة 
 ومإسسات وزارة الصحة التموٌلٌة

 
)2) 
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That document is referred to in this Act as ―the 
autism strategy‖ . 

 
 تسمً تلك الوثٌقة باسم  استراتٌجٌة التوحد

 
)3) 
The autism strategy must be published no later 
than 1 April 2010 . 

 
استراتٌجٌة التوحد ٌجب نشرها قبل اول ابرٌل 

ٕٓٔٓ 
)4( 
The Secretary of State—  
)a( 
must keep the autism strategy under review, 
and  
)b( 
may revise it 

ٌجب ان ٌقوم سكرتٌر الدولة بمراجعة دورٌة 
الستراتٌجٌة التوحد وٌمكنها اعادة صٌاؼةها بشكل 

 شامل 
 
(5) 
If the Secretary of State revises the autism 
strategy the Secretary of State must  publish it 
as revised 
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اذا قام سكرتٌر الدولة باعادة صٌاؼة االستراتٌجٌة 
ٌجب ان ٌنشرها باعتبارها نسخة تمت اعادة 

 صٌاؼتها
)6( 
The Secretary of State must consult and seek 
the participation of such persons as the 
Secretary of State considers appropriate— 

 
سكرتٌر الدولة ٌجب ان ٌستشٌر االشخاص الذٌن 

 ٌعتبر انه من المناسب استشارتهم 
)a( 
in preparing the autism strategy, or  
)b( 
in revising it in a way which would, in the 
opinion of the Secretary of  
State, result in a substantial change to the 
strategy . 

 
حاالت صٌاؼة االستراتٌجٌة او اعادة صٌاؼتها فً 

اذا كانت استشارتهم فً اعتقاده ستؽٌر من 
 االستراتٌجٌة

 
 
Guidance by the Secretary of State 

  توجٌهات سكرتٌر الدولة
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)1( 
For the purpose of securing the implementation 
of the autism strategy, the Secretary of State 
must issue guidance— 

 
الجل تطبٌق استراتٌجٌة التوحد ٌجب ان ٌصدر 

 سكرتٌر الدولة توجٌهات 
)a( 
to local authorities about the exercise of their 
social services  

 
الً السلطات المحلٌة حول كٌفٌة ممارسة خدماتهم 

 االجتماعٌة
)b( 
to NHS bodies and NHS foundation trusts about 
the exercise of their  functions concerned with 

the provision of relevant services . 
 

الً هٌئات ووحدات وزارة الصحة لممارسة 
 وظٌفتهم فٌما ٌتعلق بامداد الخدمات المطلوبة

)2( 
Guidance must be issued under this section no 
later than 31 December 2010 . 

 
دٌسمبر  ٌٖٔجب ان تصدر التوجٌهات قبل 

ٕٓٔٓ 
)5( 
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Guidance issued under this section must in 
particular include guidance  
about—  

 
 ٌجب ان تشمل التوجٌهات العناصر االتٌة

)a( 
the provision of relevant services for the 
purpose of diagnosing autistic  
spectrum conditions in adults; 

 
امداد الخدمات المطلوبة الجل تشخٌص حاالت  

 طٌؾ التوحد لدي البالؽٌن
)b( 
the identification of adults with such conditions; 

 
 من التوحد تحدٌد البالؽٌن الذٌن ٌعانون 

)c) 
the assessment of the needs of adults with such 
conditions for relevant  services; 

 
 تقدٌر احتٌاجات هإالء البالؽٌن من الخدمات

 
  
)d( 
planning in relation to the provision of relevant 
services to persons  
with autistic spectrum conditions as they move 
from being children to  
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adults;  

 
التخطٌط المداد هإالء البالؽٌن بالخدمات المطلوبة 

 خالل فترة تحولهم من الطفولة للبلوغ
)e) 
other planning in relation to the provision of 
relevant services to adults with autistic 
spectrum conditions;  

 
الخطط االخري المتعلقة بامداد الخدمات للبالؽٌن 

 الذٌن ٌعانون من طٌؾ التوحد
)f) 
the training of staff who provide relevant 
services to adults with such  
conditions;  

 
تدرٌب الكوادر البشرٌة الذٌن ٌقدمون الخدمات 

 للبالؽٌن المصابون بالتوحد

 نسخة عربٌة فقط 

قبٌَٕ نزٕفيش ادزيبجبد انجبنغيٍ يٍ يشضي انزٕدذ 

 ٔاالغشاع انًشرجطخ ثزنك

 1002َٕفًجش  21طذس في 

 اسزشاريجيخ انزٕدذ

 سكشريش انذٔنخ )يعُي ٔصيش انظذخ ٔانٕصساء -1

انًخزظيٍ(يجت عهيّ اعذاد ٔثيقخ رٕضخ اسزشاريجيخ 
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 نًٕاجٓخ يزطهجبد يشضي انزٕدذ انجبنغيٍ في اَجهزشا

ٔرنك ثزذسيٍ ايذاد انخذيبد نٓؤالء انجبنغيٍ ٔرنك  -2

ثًسبَذح انسهطبد انًذهيخ ْٔيئبد ٔصاسح انظذخ 

 ٔيؤسسبد ٔصاسح انظذخ انزًٕيهيخ

 زٕدذرسًي رهك انٕثيقخ ثبسى اسزشاريجيخ ان -3

 1020اسزشاريجيخ انزٕدذ يجت َششْب قجم أل اثشيم 

يجت اٌ يقٕو سكشريش انذٔنخ ثًشاجعخ دٔسيخ  -4

السزشاريجيخ انزٕدذ ٔيًكُٓب اعبدح طيبغخْب ثشكم 

 شبيم 

ارا قبو سكشريش انذٔنخ ثبعبدح طيبغخ االسزشاريجيخ  -5

 يجت اٌ يُششْب ثبعزجبسْب َسخخ رًذ اعبدح طيبغزٓب

سكشريش انذٔنخ يجت اٌ يسزشيش االشخبص انزيٍ -6

 يعزجش اَّ يٍ انًُبست اسزشبسرٓى 

في دبالد طيبغخ االسزشاريجيخ أ اعبدح طيبغزٓب ارا 

 كبَذ اسزشبسرٓى في اعزقبدِ سزغيش يٍ االسزشاريجيخ

 رٕجيٓبد سكشريش انذٔنخ

الجم رطجيق اسزشاريجيخ انزٕدذ يجت اٌ يظذس  -1

 ٓبد سكشريش انذٔنخ رٕجي

اني انسهطبد انًذهيخ دٕل كيفيخ يًبسسخ خذيبرٓى  -أ

 االجزًبعيخ

اني ْيئبد ٔٔدذاد ٔصاسح انظذخ نًًبسسخ  -ة

 ٔظيفزٓى فيًب يزعهق ثبيذاد انخذيبد انًطهٕثخ

 1020ديسًجش  12يجت اٌ رظذس انزٕجيٓبد قجم  -2

 يجت اٌ رشًم انزٕجيٓبد انعُبطش االريخ -3



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

319  

 

الجم رشخيض دبالد طيف  ايذاد انخذيبد انًطهٕثخ -أ

 انزٕدذ نذي انجبنغيٍ

 رذذيذ انجبنغيٍ انزيٍ يعبٌَٕ يٍ انزٕدذ -ة

 رقذيش ادزيبجبد ْؤالء انجبنغيٍ يٍ انخذيبد -د

انزخطيط اليذاد ْؤالء انجبنغيٍ ثبنخذيبد انًطهٕثخ  -س

 خالل فزشح رذٕنٓى يٍ انطفٕنخ نهجهٕغ

بنغيٍ انخطط االخشي انًزعهقخ ثبيذاد انخذيبد نهج -ج

 انزيٍ يعبٌَٕ يٍ طيف انزٕدذ

رذسيت انكٕادس انجششيخ انزيٍ يقذيٌٕ انخذيبد  -ح

 نهجبنغيٍ انًظبثٌٕ ثبنزٕدذ
 

 االستراتٌجٌة االنجلٌزٌة للتوحد 
وتنفٌذا لقانون التوحد صدرت  ٕٓٔٓفً مارس 

االستراتٌجٌة التً ٌجب تنفٌذها لمواجهة التوحد 
 وهً كالتالً

 
 البرٌطانًوزٌر الصحة  –مقدمة 

 
استؽرق المجتمع وقتا طوٌال لٌفهم مضمون لقد 

وخالل ذلك عانً الكثٌر من افراد المجتمع  التوحد
سواء من المرضً او اسرهم وٌمكن القول ان 

 سقطوا من التشققات داخل المجتمعالعدٌدٌن 
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تحول سرٌع وهذه االستراتٌجٌة تهدؾ الً تحقٌق 
المرضً هإالء لتحسٌن احوال  فً المستقبل

 واسرهم
العدٌد من ان هذا الطموح لدي الحكومة تدعمه 

البرامج والمٌزانٌات من اجل اتاحة فرصة حقٌقٌة 
 ومتساوٌة للجمٌع 

ان نشر اول استراتٌجٌة للتوحد فً انجلترا هو 
 خطوة هامة وعالمة فارقة لحل مشكلة التوحد

وذلك  االعاقة الخفٌةٌوصؾ التوحد احٌانا بانه 
له اعراض جسدٌة مثل بعض  النه التظهر

اكثر االعاقات االخري كما ان هذه الطائفة هً 
 داخل المجتمع الطوائؾ استبعادا وحرمانا

فاؼلب هإالء المرضً هم عاطلون وٌعٌشون عالة 
 علً اسرهم 

والذي  9ٕٓٓالصادر سنة  قانون التوحدلقد كان 
لتكاتؾ صاؼته السٌدة شٌرٌل جٌالن هو توضٌح 

  احوال مرضً التوحد واسرهم المجتمع لتحسٌن
ان رإٌتنا علً المدي الطوٌل ترمً البعد من ذلك 

بحشد ، اننا نهدؾ الً ان تقوم تلك االستراتٌجٌة 
لكً ٌشعر مرضً التوحد واسرهم  الخدمات العامة

 بتحسن حقٌقً فً احوالهم وٌمارسوا حٌاة جدٌدة
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 ٌتلقوا تشخٌصا صحٌحٌا ومبكرااننا نرٌد لهم ان 
 دعم حقٌقً ومبكربقدر االمكان وان ٌصلوا الً 

مثل سائر  ٌعتمدوا علً الخدمات العامةاٌضا وان 
 المواطنٌن 
دعما حقٌقٌا وبقدر اكبر السر اولئك اننا نرٌد 

فال ٌجب تركهم للمعاناة  المرضً ولمقدمً الخدمة
 دون ان نقدم لهم ٌد المساعدة

عتمد فقط ان النجاح الحقٌقً لتلك االستراتٌجٌة الٌ
تؽٌر المناخ علً توصٌل الخدمات ولكن علً 

والفهم المجتمعً لتلك الفئة ، نود بناء وعً عام 
وكذلك مهنً النهاء عزلة وحرمان هإالء 

 المواطنٌن
لن ٌكون تحقٌق ذلك سهال وسوؾ ٌستؽرق وقتا 

نقطة بداٌة طوٌال ولكن هذه االستراتٌجٌة هً 
حٌوٌة فً الرحلة ال قوٌة وضرورٌة لالنطالق

 لتحسٌن اوضاع البالؽٌن من مرضً التوحد  
 هون اندي بونهام

 وزٌر الصحة البرٌطانً
 

 بإرة االستراتٌجٌةمسؤلة : 
 حول خمسة محاور  تتمحور االستراتٌجٌة 
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زٌادة الوعً والفهم العام والخاص بٌن  -ٔ
المحترفٌن من افراد الجبهة االمامٌة ) ٌقصد 

 االطباء والمعالجٌن (
تطوٌر طرٌقة واضحة وثابتة للتشخٌص المبكر  -ٕ

فً جمٌع المناطق ٌتبعها بتقدٌم الخدمات لكل فرد 
 بحسب احتٌاجاته الشخصٌة ولٌس بشكل عام 

تحسٌن طرٌقة الحصول علً الخدمات والدعم  -ٖ
الذي ٌحتاجه البالؽٌن من مرضً التوحد لٌحٌوا 

ولٌس عالة علً  –حٌاة مستقلة داخل المجتمع 
  –اسرهم 

مساعدة البالؽٌن من مرضً التوحد للحصول  -ٗ
 علً فرص العمل

تمكٌن الشركاء المحللٌٌن )ٌقصد اجهزة االدارة  -٘
المحلٌة ( لتخطٌط وتطوٌر الخدمات المناسبة 

لمرضً التوحد البالؽٌن  لمواجهة االحتٌاجات 
 واالولوٌات الالزمة لهم  
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 لمسئولة عن تنفٌذ االستراتٌجٌة الصورة توضح اللجنة ا

 استٌعاب مإشرات االستراتٌجٌة
تحسٌن اداء تعتمد االستراتٌجٌة علً  -ٔ

التً تخدم البالؽٌن من مرضً التوحد  السٌاسات
ولٌس علً المزٌد من االستثمارات نظرا لالزمة 

، ٌجب ان نقدم الكثٌر من  االقتصادٌة الحالٌة
الخدمات باستخدام القلٌل من الموارد وذلك 

 بتحسٌن االداء
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تحاول االستراتٌجٌة ان تقوم بتوضٌح  -ٕ
 احتٌاجات المرضً وكذلك الذٌن ٌعتنون بهم 

) االسر ومقدمً الخدمة ( داخل طٌؾ التوحد 
 بالكامل

اللتشاور الكامل والتعاون المكثؾ وٌعنً ذلك  -ٖ
مع اصحاب المشكلة ) المرضً انفسهم و ذوي 
المرضً ومقدمً الخدمة ( وكذلك المجموعات 

المهتمة بمشكلة التوحد مثل جمعٌات رعاٌة 
 مرضً التوحد 

نماذج من جمٌع انحاء عملٌة التشاور تستخدم  -ٗ
لتوضٌح كٌفٌة ضبط وتطوٌر الخدمات بتقدٌم  البالد
 التجارب لهٌئات تخطٌط الخدمةتلك 

اتمام تلك التوجٌهات خالل نعتقد انه ٌمكن  -٘
، وباتمام ذلك ٌمكننا فهم  االعوام الثالثة القادمة

 المشكل من خالل واقعها العملً وبشكل افضل
 ٖٕٔٓستتم مراجعة االستراتٌجٌة سنة  -ٙ

وخالل تلك المراجعة سٌإخذ فً االعتبار نتائج 
 التً تم تنفٌذهاالتجارب العملٌة 

 نشر الوعً بالتوحداوال : 
علً الرؼم من ان الكثٌر من الناس قد سمعوا  -ٔ

عن  التوحد اال ان اؼلبهم الٌعرؾ انه طٌؾ متعدد 
 والٌعرؾ ماهً اعراضه واثاره
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الفهم المقولب للتوحد هو اكبر سبب ان هذا  -ٕ
 لالرتباك والعزلة التً ٌعانٌها مرضً التوحد

ان هذا الفهم المقولب والخاطًء هو الذي  -ٖ
ٌشكل حاجز بٌن المرضً والحصول علً حقوقهم 

فً الخدمات العامة ، ان عدم القدرة علً معرفة 
ان التوحد هو طٌؾ متباٌن االعراض والنماذج 

 ٌحد من رد فعل المجتمع 
فمثال ٌقول مرضً التوحد ان مسئولً مكتب  -ٗ

التوحد ٌعانون  التوظٌؾ ٌعتقدون ان كل مرضً
فقط وكلهم من صعوبات التعلم فٌقترحون وظائؾ 
وخدمات الٌحتاجها وال تلزم لعدد كبٌر من مرضً 

وكذلك مقدمً الخدمة االجتماعٌة الذٌن  التوحد  ، 
ٌوجهون مرضً التوحد جمٌعا باعتبارهم مصابٌن 

 بمتالزمة اسبرجر
فاذا كان مسئول الدولة الذي ٌقدم الخدمات  -٘

بشكل صحٌح طبٌعة مرضً التوحد فكٌؾ الٌفهم 
 سٌوصل لهم احتٌاجاتهم

فً لوحظ ان مرضً التوحد ٌعالجون  -ٙ
رؼم ان  المستشفٌات باستخدام التخدٌر الكلً

االجراءات بسٌطة ولكن الٌستطع الطاقم الطبً 
التحكم فً مرٌض التوحد التمام االجراءات دون 

 تخدٌر كلً
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ء طبٌعة الٌعرؾ رجال البولٌس وال القضا -7
مما ٌجعل رد  مشكلة التواصل مع مرٌض التوحد

فعلهم تجاه تصرفات المرٌض عنٌفا دون مبرر 
سوي الجهل وخاصة فً المقاهً ودور السٌنما 

ووسائل المواصالت حٌث ٌعتقد الناس ان المرٌض 
 ٌتصرؾ بوقاحة النهم الٌعرفون طبٌعته

نشر الوعً بالتوحد لٌس مطلوبا ٌعنً ذلك ان  -1
 ٌن مقدمً الخدمة وانما كل فئات المجتمعفقط ب

ولتوسٌع قاعدة الوعً بالتوحد ٌجب ادراج  -9
برامج التوعٌة بالتوحد ضمن البرامج العامة 

 للتوعٌة الصحٌة او المهنٌة 
والً حٌن تنتهً المإسسات الخاصة من  -ٓٔ

تحدٌد برامجها للتوعٌة فان توجٌهات وزارة 
لنشر الوعً الصحة ستشمل عدد من المقترحات 

 بالتوحد
تتقلص المعلومات النظرٌة عن وٌجب ان  -ٔٔ

التوحد فً حمالت التوعٌة وٌتم التركٌز اساسا 
للتوحد علً االفراد والمجتمع  علً االثار العملٌة

للمرضً واسرهم  الخبرات العملٌةمع ادخال 
 ومقدمً الخدمة  

سٌمكن  التركٌز علً الجانب العملًهذا  -ٕٔ
القائمٌن علً تنفٌذ االستراتٌجٌة من معرفة 
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السلوك العام لمرٌض التوحد وبالتالً تحسٌن رد 
 فعلهم تجاه المرضً واستجابتهم الحتٌاجاتهم

التوعٌة لٌست فقط ٌجب التؤكد من ان حمالت  -ٖٔ
لمجرد التعرٌؾ ونقل المعلومات وانما لتؽٌر انماط 

ٌن االطباء وخاصة  ب السلوك تجاه مرضً التوحد
وٌعنً ذلك ان التدرٌب ٌجب ان  ومقدمً الخدمة

المواقؾ لواقعٌة التً ٌمكن ان ٌتعرض لها ٌشمل 
 االطباء ومقدمً الخدمة خالل تعاملهم مع المرضً

 ولٌس مجرد النظرٌات
وبالنظر للعد الهائل لالطباء والممرضات فان  -ٗٔ

 برامج التدرٌب ستتطلب وقتا طوٌال 
االطباء ٌجب ان تساند السلطات المحلٌة  -٘ٔ

والممرضات الذٌن ٌرٌدون التخصص فً مرض 
وتقوم بتدرٌبهم وتٌسٌر الطرٌق امامهم  التوحد

خبراء فً التوحد فً وتحقٌق ذلك ٌإدي لوجود 
وٌمكن لبقٌة االطباء والممرضات  كل منطقة

 استشارتهم وتحوٌل الحاالت الٌهم
مٌن التعامل مع تضعالوة علً ذلك ٌجب  -ٙٔ

 التوحد فً برامج الدراسة لالطباء والممرضات
 والعاملٌن فً مجال الصحة بشكل عام

برامج تدرٌب متطورة كما ٌنبؽً انشاء  -7ٔ
سواء  للراؼبٌن فً االحتراؾ فً مجال التوحد
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بالعمل مقٌمٌن مع المرضً او مساعدٌن او 
معالجٌن وتمكٌن الراؼبٌن من الوصول الً 

فً فهم مرض التوحد ومتطلبات مستوي عال 
 المرضً

ٌجب علً مكاتب التشؽٌل االقلٌمٌة اعداد   - 1ٔ
ورش عمل لموظفٌها فً مجال التوحد وذلك لتؽٌر 

وجهة نظرهم حول مرٌض التوحد وتعرٌفهم 
باالمكانٌات الحقٌقٌة لمرٌض التوحد ومإهالته 

 للعمل واي االعمال ٌمكنه القٌام بها
عالوة علً ذلك ٌجب تعرٌؾ اسواق العمل  -9ٔ

وان تشؽٌلهم الخاصة امكانٌات مرضً التوحد 
ٌعود اٌضا علً رب  العمل بالفائدة ولٌس شًء 

 من قبٌل االعانة
 ثانٌا : تشخٌص التوحد

اوال من اكتشافه ان الدعم الحقٌقً للتوحد ٌبدأ  -ٔ
، وبالنسبة للبالؽٌن ، فهذه هً الخطوة االولً 

تشخٌصا رسمٌا لحالتهم حتً االمر  ٌتطلب
 ٌحصولوا علً دعم من الدولة

هذا التشخٌص الرسمً هام جدا كذلك الولٌاء  -ٕ
واٌضا للذٌن ٌعالجون فً   االمور ولمقدمً الخدمة

برامج صعوبات التعلٌم حتً ٌتم تحدٌد الطرٌقة 
 المناسبة لتعلٌمهم
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ان تكون هناك خطوات ٌتطلب االمر اذن  -ٖ
 ومحددة وثابتة لتشخٌص التوحدواضحة 

التشخٌص المبكر للتوحد فً سن الطفولة هو  -ٗ
من البرامج الهامة التً ٌجب دعمها لكً ٌتناقص 

 عدد الذٌن ٌتم تشخٌصهم بعد سن البلوغ
واحدة من اولٌاء االمور تقول ) ال ارٌد  -٘

 سنةٙٗتشخٌصهم بعد لالخرٌن ان ٌتم 
 مثلً!!!!!!!!!!!!
ابنً مرٌض بالتوحد ولكن احدا لقد شككت فً ان 

لم ٌستمع لً ، الطبٌب النفسً لً وماذا ٌفٌدك 
 التشخٌص ؟ التشخٌص لن ٌؽٌر حالتك ؟(

“Diagnosis in our case it took 46 years.I had tried and 

tried to get a diagnosis because we suspected Autism 

– no one 

would listen .One psychiatrist even said to me ‘How 

could a diagnosis help? It wouldn’t alter your 

situation.’ ” 

التً تتحدث عنها  نرٌد ان تنتهً تلك الصورة -ٙ
 تلك السٌدة

 السلطات المحلٌة حاولت اقتحام المشكلةبعض  -7
وبدأت من تلقاء نفسها تؤسٌس مجلس استشاري 

فً استشاري فً علم النفس واستشاري ٌضم 
، استطاع  الطب النفسً وخبٌر فً التخاطب

 الفرٌق اكتشاؾ اكثر من مئة حالة توحد 
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فً جالسجو اتبعت السلطات المحلٌة برنامج  -1
تشخٌص واٌضا برنامج دعم اسكانً وتوظٌفً 

 وتعلٌمً
وفً بعض احٌاء لندن ظهر برنامج دعم  -9

لتدرٌب االسر والمتطوعٌن فً مجال خدمة مرضً 
 التوحد

فً لٌفربول تشكل ماٌعرؾ بمجموعة  -ٓٔ
لٌفربول لمتالزمة اسبرجر ، وذلك اثر اكتشاؾ 

 عدد كبٌر من المرضً باسبرجر فً تلك المنطقة
ٌجب تعمٌم تلك التجارب ودمجها وتنظٌمها  -ٔٔ

 ضمن برنامج متكامل وشامل فً كل البالد
 

 الفصل السادس العالج بالصور

علً ؼٌر عادتنا فً الكتابة ، لٌس هذا كتابا  -ٔ

نظرٌا وال هو حتً محاولة للتنظٌر ، وانما هو 

سرد بالصور لقصة واقعٌة وتجربة حقٌقٌة حدثت 

بالفعل ونحن نقدمها كنموذج ٌمكن تنفٌذه ، او 

 حتً محاولة تقلٌده  

صحٌح ان االمر لٌس سهال ، فالتجربة حدثت  -ٕ

 ما الدنمارك ؟  فً الدنمارك ، وما ادراكم
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ولكن حتً لو امكننا نقل هذه التجربة  -ٖ

الدنماركٌة الً بالدنا ولو بنسبة خمسٌن بالمائة 

 لكان انجازا هائال

ندعو هللا ان ٌوفقنا لترجمة هذه التجربة  -ٗ

الدنماركٌة  وندعو هللا ان نراها تنفذ من حولنا 

 ونحن علً ظهر االرض ولٌس فً باطنها

 تعرٌؾ

 االصلً للكتاب هو العنوان -ٔ

Everyday Education Visual support for children with autism 

Pernille Dyrbjerg and Maria Vedel 

 التعلٌم الٌومً ، الدعم البصري لالطفال المصاٌن بالتوحد
مارٌا فٌدل –تؤلٌؾ : برنٌل دٌلبرج   

فً  ٕٕٓٓالكتاب نشر الول مرة سنة  -ٕ
الدنمارك ، ثم باالنجلٌزٌة فً الوالٌات المتحدة 

، وتم نشره فً الصٌن  7ٕٓٓوبرٌطانٌا سنة   
 مقدمة

بٌرنٌل دٌربٌرج  هً ام لفتاة مصابة بالتوحد  -ٔ
كما انها معلمة فً مإسسة خاصة بتعلٌم االطفال 

 المرضً بالتوحد
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فً مجال التوحد مارٌا فٌدٌل هً ناشطة  -ٕ
وقضت اؼلب عمرها فً تدعٌم االسر التً لدٌها 

 مرٌض بالتوحد
هذا الكتاب كان نموذج تقوم السٌدتان بالقاءه  -ٖ

كمحاضرات علً اولٌاء امور ومشرفً جمعٌات 
التوحد فً مركز التوحد فً العاصمة الدنماركٌة 

 كوبنهاجن
والهدؾ من الكتاب هو تبسٌط مفاهٌم التوحد  -ٗ

وكٌفٌة التعامل مع المرٌض بالتوحد لٌصبح التوحد 
مفهوما ومتاحا للجمٌع وخاصة اولٌاء االمور 

 ولٌس للمتخصصٌن فقط
الدعم البصري اصبح من االلٌات العالٌة  -٘

الكفاءة فً تدعٌم االطفال المرضً بالتوحد 
 وتمكٌنهم من التواصل واالعتماد علً الذات

استخدام االشخاص العادٌون ٌتواصلون ب -ٙ
االلفاظ واالٌماءات ، والمصابون بالتوحد الٌعرفون 
هذه اللؽة ، ولكن باستخدام الصور ٌمكن التواصل 

معهم بشكل افضل    
مثال ، لكً تذهب الً وسط المدٌنة للتسوق  -7

فانك تحتاج الً عدة جمل لٌفهم االخرون ما ترٌد 
فعله ، فاذا استخدمت صورة لوسط المدٌنة او 

وق وعرضتها علً طفل مصاب لمكان التس
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بالتوحد فانه سٌفهم نفس ماٌفهمه الشخص العادي 
 من الحوار حول التسوق

الصور التً نقدمها فً هذا الكتاب كانت  -1
تستخدمها السٌدة بٌرنٌل مع ابنتها دٌكتً التً لم 
ٌكن لدٌها وسٌلة للتعبٌر قبل استخدام تلك الصور 

 سوي الصراخ والصٌاح
له مستوٌان  الدعم البصري -9  
فً المدرسة ، ٌكون بشكل قٌاسً وتستخدم  -أ

 نفس الصور لجمٌع االطفال ، تقرٌبا
فً المنزل ٌكون هناك صور خاصة لكل طفل  -ب

 بحسب ظروؾ المنزل من حوله
بالطبع هناك مشكالت فً نظام التواصل  -ٓٔ

باستخدام الصور ، ولكن هذا شؤن كل االنظمة ، 
بفال ٌوجد شًء لٌس به عٌو  

ونظام الصور لٌس هو عالج للتوحد وانما  -ٔٔ
وسٌلة للمساعدة فً تخفٌؾ حدة عدم التواصل 

 واالنعزالٌة عند االطفال المرضً بالتوحد
هناك نظام ٌسمً     -ٕٔ  

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

related Communication-handicapped CHildren)  
االطفال المصابٌن بالتوحد واعاقات عالج وتعلٌم 

 التواصل المشابهة للتوحد
 وهناك انظمة اخري مشابهة مثل -ٖٔ
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)بكس (ولٌس هنا مجال مناقشة ذلك فربما ٌوفقنا 
 هللا ونفرد له كتابا اخر

المهم االن انه من خالل خبرة المإلفتٌن  -ٗٔ
العملٌة فان نظام الدعم البصري الٌمكن اهماله 

مرٌض التوحد من وسٌلة جٌدة  واال تم حرمان
 لالتصال 

وتقول المإلفتان : ان كتابة هذا الكتاب كان  -٘ٔ
رؼبة فً سد الفجوة فً الكتب المتاحة 

 والمتخصصة والهام االخرٌن حول الدعم البصري
للحد من مشكالت التواصل الٌومً لدي المرضً 

 بالتوحد
والكتاب مملوء بالصور )حوالً  -ٙٔ

دٌكتً العملٌة والواقعٌة منذ صورة( النشطة ٓٓٔ
سنوات والتً استمرت فً  ٖكان عمرها 

 استخدامها حتً سن السابعة 
لقد كان ٌتم تعدٌل هذا النظام كلما استمرت  -7ٔ

دٌكتً فً النمو وازداد فهمها وقدرتها علً 
 التواصل

التوحد الٌمكن عالجه حتً االن ، ولكن  -1ٔ
ٌر من باستخدام التعلٌم ٌمكن التؽلب علً كث

المشكالت التً ٌسببها المرض ، والدعم البصري 
 احد الوسائل الهامة لهذا التعلٌم
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 الفصل االول : الترتٌب الطبٌعً

 
اذا كان الطفل الٌستطٌع ان ٌفهم العالم من  -ٔ

حوله فانه سٌقوم بخلق عالم خاص به وذلك من 
 خالل تكرار االشٌاء التً ٌعرفها فقط  

معٌنا مرات ومرات متتالٌة  فمثال ٌٌشاهد فٌلما -ٕ
 ، ٌظل ٌحدق او ٌلعب بشًء واحد لفترات طوٌلة

والمقصود بالترتٌب الطبٌعً هو التقلٌل من  -ٖ
حدة الفوضً واالرتباك لدي الطفل وجعله ٌدرك 

 االحداث وترتٌب حدوثها
ٌجب ان ٌكون الترتٌب بسٌط بحٌث ٌعرؾ ماذا  -ٗ

تلؾ سٌفعل ومتً ، وٌجب ان ٌكون هناك مكان مخ
 لكل نشاط علً حده

ٌكون مكان لتناول الطعام ، ومكان اخر  -٘
للدراسة ، وثالث للنوم .... وهكذا، وبذلك مجرد 
وجود الطفل فً المكان سٌجعله ٌفكر فً اشٌاء 

محددة وٌستبعد اشٌاء اخري كثٌر فٌقلل من درجة 
 االرتباك والفوضً امام عقله

ور حول واذا لم ٌكن ذلك متاحا ٌمكن تؽٌر الص -ٙ
نفس الشًء فً مواعٌد مختلفة ، فمثال المنضدة 

المستحدمة للطعام ٌوضع علٌها صورة الطباق 
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الطعام فً وقت الطعام ، واذا كان ٌتم استخدام 
نفس المنضدة للدراسة ٌتم نزع صور ادوات 
 الطعام ووضع صور الدوات الدراسة ، وهكذا

بذلك ٌفهم الطفل الؽرض من نفس الشًء فً  -7
قات المختلفة ، فالصور تزٌد من تركٌز الطفل االو

المرٌض بالتوحد وتذكره باالشٌاء ، والطفل عادة 
ٌحتفظ بنسخ من تلك الصور لٌتذكرها وٌظهرها 

 حٌنما ٌرٌد ان ٌقوم بالنشاط نفسه مرة اخري



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

337  

 

  
 

 

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

338  

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

339  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

341  

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

341  

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

342  

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

343  

 

 

 

 

 

 

 
 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

344  

 

 

 

 

 
 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

345  

 

 

 

 
 

 

 



 د/عبطف عثًبٌ دهجيخ        قشاءاد في انزٕدذ   

 

346  

 

 

 

 الٌومًالفصل الثانً : الجدول 
ان الؽرض من الجدول الٌومً هو االستفادة  -ٔ

من الوقت بتحقٌق اكبر قدر من االنجازات خالل 
 وقت اقل 

بعد تجهٌز البٌئة المحٌطة ٌجب ان ٌتعرؾ  -ٕ
الطفل علً مراحل وخطوات ماسٌفعله طوال الٌوم 

 بترتٌب وشكل واضح وبسٌط
وٌجب ان ٌعرؾ اذا كان نشاطه الٌومً هو  -ٖ

 ٌنً عادي ام ان هناك تؽٌرات استثنائٌةنشاط روت
والنشاط االستثنائً ٌعنً وجود ؼرباء )  -ٗ

ضٌوؾ( او الذهاب للتسوق او ربما لطبٌب 
 االسنان او الحالق 

واهمٌة ذلك الجدول هو اال ٌجعل الطفل ٌخطط  -٘
فً عقله لٌفعل امور معٌنة ثم ٌطلب منه امور 

 اخري فٌحدث له اضطراب وتشكك فٌما حوله
وٌعنً هذا ان قلٌال من الترتٌب واالعداد  -ٙ

 سٌجنبنا كثٌر من المشاكل
وهذا الجدول ٌجب ان ٌحتوي كم من االنشطة  -7

والمعلومات تتناسب مع الحالة الخاصة لكل طفل 
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بمفرده، فالجدول العادي لطفل معٌن قد ٌثٌر 
 االرتباك الخرٌن

 ٌصاغ الجدول باستخدام الوسائل االتٌة -1
 ء الطبٌعٌةاالشٌا -أ

 الصور -ب
 الرسومات -ت
 رسومات قام بها الطفل نفسه -ث
 الكتابة سواء بالٌد او كروت مطبوعة -ج
ٌمكن تنوٌع الوسائل من طفل الخر ولنفس  -9

 الطفل فً مناسبات مختلفة
هذا الجدول ٌساعد فً تعلم الطفل االعتماد  -ٓٔ

 علً نفسه واالستقالل عن الكبار
الطفل ماتحقق وما تبقً وذلك ٌجب ان ٌعرؾ  -ٔٔ

بازالة صور االنشطة التً تمت واالبقاء علً 
 االخري لحٌن انجازها
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