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ايُغاب الخىخض مً مىٓىع بُىلىجي وٖهبي
Autism disorder from a biological and neurological
perspective

ّ
غاخخهٞ صهُا. ص،*1 اي٩ بلب٫ظما.ص
1
djamelbalbakay@yahoo.fr ،)ضة (الجؼائغ٨ُ٨ ؾ،ىىلىجي٨املضعؾت الٗلُا ألؾاجظة الخٗلُم الخ
2
psymiral@gmail.com ،) (الجؼائغ،ؿىُُىت٢ ،ظامٗت ٖبض الحمُض مهغي
: ٫بى٣جاعٍش ال
: جاعٍش لاؾخالم
:ملخو
ل جمـ الخىانلُٟدالت عجؼ جُىعي للمهاعاث لضي ال٦ ٌٗخبر الخىخض بمشابت ايُغاب همائي ٖام أو
 ما ظٗل ٖلماء الىعازت وأَباء لاٖهاب و لازهائُين، وهٓغا لالهدكاع امللحىّ لهظا لايُغاب.٥والؿلى
. شير مً لاولُاء٨ ال١ىا ظهىصهم للبدض ًٖ ٖالط للخىخض الظي أعٟش٨ً ؿُينٟالى
ٝى٢ي ي لاؾباب والى٣اعبت البُىلىظُت الٗهبُت للخىخض مً أهم املُُٗاث الٗلمُت الُىم يي ج٣حٗض امل
ؼث هظه لازيرة ٖلى الجاهب الىعاسي وٖلم الجُىاث٦ خُض ع.ٖلى اؾتراجُجُاث الٗالط والدصخُو
 الجهاػ الٗهبي١ضث ٖلى البدض يي هُا٦ما أ٦ ،واٖخبرتها مً لاؾباب الغئِؿُت اليُغاب الخىخض
ُماوٍت الؿامت٨ ٖلى الٗىامل املىاُٖت أو الٝى٢ظا الى٦  و،ٙ الضما٠ُب وْائ٦بالغظىٕ إلى زلل يي جغ
ًظائُت الظي أزبذ ظضاعجه لضي الٗضًض مٛت إلى الٗالط بالحمُت الٞ إيا.٪أزىاء الحمل و ما إلى طل
.غٍت ٖضًضة٨ٞ  جُاعاثٝ مً َغ٫ البدىر ظاعٍت يي هظا املجا٫ وال جؼا،الحاالث
.اعبت البُىلىظُت – الٗىامل الٗهبُت –الٗالط٣ الخىخض – امل:خاخُتٟلماث امل٩ال
2

Abstract:
Autism is considered a general developmental disorder, or as a state of
developmental skills deficit in a child that affects communication and behavior.
In view of the remarkable prevalence of this disorder, what made geneticists,
neurologists and psychologists intensify their efforts to search for a cure for
autism that afflicted many parents.
The neurobiological approach to autism is one of the most important
scientific data today in investigating the causes and determining the treatment
and diagnosis strategies. The latter focused on the genetic side and genetics and
considered it one of the main causes of autism, in addition to diet therapy,
which has proven its worth in many cases, and research is still ongoing in this
area by many intellectual currents.
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ّ
م٣ضمت :
بــضأ لاهخمــام ًخج ــه إلــى صوع الٗىام ــل البُىلىظُــت والٗه ــبُت يــي خ ــضور ايــُغاب الخىخ ــض،
وجــم وكــغ الٗضًــض مــً البدــىر والضعاؾــاث الظــي جيخ٣ــض الىٓغٍــاث و لاؾــباب الىٟؿــُت ب جهــا ال
جٟؿــغ هــظا لايــُغاب جٟؿــيرا ص٣ُ٢ــا ،وهؿــبب مــا ًٓهــغ ٖلــى لاَٟــا ٫الخىخــضًين مــً مٗاهــاة
ي ــي أه ــىإ مسخل ٟــت م ــً املك ــا٧ل الٗه ــبُت و البُىلىظُ ــت  ٞــلن هى ــا ٥اهخمام ــا ٦بي ـرا ب ــالىىا ي
البُىلىظُــت ٦ؿــبب يــي خــضور ايــُغاب الخىخــض ،والظــي حكــمل لاؾــباب الٗهــبُت ،واملىاُٖــت
والىعازُ ــت والًٗ ــىٍت ،والبُ ُ،ــت وٚيره ــا ،أم ــا باليؿـ ــبت للٗ ــالط  ٣ٞــض أب ــضث ٗ ــٌ الٗالظـ ــاث
الُبُت والٛظائُت هخائج ال ب ؽ بها ل ً٨ال وظىص لٗالط جهائي لحض آلان و ال ًؼا ٫البدض ٖىه
مخىانال إلى ٚاًت ًىمىا هظا.

إلاق٩الُت:
حٗضصث الضعاؾاث و البدىر يي مسخل ٠أهداء الٗالم خى ٫أؾباب الخىخض و َغ١
الدصخُو و املؿاعاث الٗالظُت ٧ل خؿب جسههه ٦ما جىىٖذ امل٣اعباث الىٓغٍت يي
صعاؾت الخىخض ،هٓغا ألهمُت و ظضًت إًجاص خلىٗٞ ٫الت لهظا لايُغاب٩ٞ .ان أوْ ٫هىع
ملهُل الخىخض يي أَغوخت ًٖ الُب الىٟس ي ًغجبِ بمغى اهٟهام الصخهُت ،و ٧ان
 Leo Kannerأو ٫مً عؾم نىعة ؾغٍغٍت للخىخض يي مغخلت الُٟىلت املب٨غة٦ ،ما ون٠
الُبِب الىٟس ي الىمؿاوي لؤلَٟا Hans Asperger ٫املغً ى بالخىخض أجهم ٌٗاهىن مً
يٗ ٠يي الخٟاٖل لاظخماعي ول ً٨ال ٌٗاهىن مً يٗ ٠يي اللٛت والىْائ ٠إلاصعاُ٦ت ،يي
1950-1960اٞترى املدلل الىٟس ي لامغٍ٩ي  Bettelheimأن ؾلى ٌٗ ٥أمهاث الشالظت
هى أنل مغى الخىخض لضي أَٟالهً باليؿبت ملٗٓم الخبراء  ،الخىخض هى طهان  ،مغى
ٖ٣لي م٨دؿب ًجب مٗالجخه ًٖ َغٍ ٤الخدلُل الىٟس ي 1970-1980اؾخسضم باخشىن
أميرُ٦ىن وٞغوؿُىن جسُُِ الضما ٙواٞتريىا أن الخىخض مغجبِ بااليُغاباث املب٨غة يي
إلاصعا ٥الحس ي .املؼٍض مً الضعاؾاث جبدض يي الخىخض ٖىض الخىائم أو لاَٟا ٫طوي الهلت.
ج٨ك ٠هظه الضعاؾاث ًٖ املؿاهمت املهمت لٗلم الىعازت . 2001يي  2003ألو ٫مغة جم
جدضًض الُٟغاث الجُيُت بض٢ت لضي لاَٟا ٫املهابين بالخىخض  ،بىاؾُت ٞغٍ ٤جىماؽ
بىعظيرون يي مٗهض باؾخىع بالخٗاون م٘ لاَباء الىٟؿُين الٟغوؿُين (لاؾخاطة Marion
 )Leboyerوالؿىٍضًت (  .)Christopher Gillbergؾىت  2013جم إنضاع ظضًض DSM-5
الضلُل الدصخُي ي وإلاخهائي لاليُغاباث الٗ٣لُت) م٘ اؾخسضام حصخُو ايُغاب
َُ ٠الخىخضٞ .مً زال ٫هظا امل٣ا ٫هداو ٫قغح لاؾالُب الٗلمُت الحضًشت الظي حؿهم يي
ٞهم أؾباب مغى الخىخض و َغٖ ١الظها.
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
جم جىيُذ الخٗاون الىزُ ٤بين ٖلماء الىعازت وأَباء لاٖهاب ولاَباء الىٟؿُين ٖلى
هُا ١واؾ٘ يي  33ماعؽ  ، 2319خُض جم ً٨الخبراء واملغً ى مً لالخ٣اء .اظخم٘ ما
ً
شخها يي مٗهض باؾخىع لحًىع اظخمإ اؾخصىائي مسهو للخ٣ضم يي
ً٣اعب 553
لابدار خى ٫الخىخض ولايُغاباث املغجبُت به .جم ج٣ضًم أخضر لاٖما ٫ولا٦دكاٞاث
املخٗل٣ت بالخىخض الىاججت ًٖ الخٟاٖالث بين الباخشين مً مٗهض باؾخىع  ،ولاَباء
الىٟؿُين لؤلَٟا ٫زلهىا إلى أهمُت ٖلم الىعازت  ،والحاظت إلى الدصخُو الض ٤ُ٢واملب٨غ
 ،وحُٗ٣ض الٗالظاث ؿبب الخىىٕ ال٨بير مللٟاث لاشخام املهابين بالخىخض الظي جم
ط٦غها.
الخُت إلاؾتراجُجُت  - 2323-2319مٗهض باؾخىع ًغ٦ؼ للخُت إلاؾتراجُجُت ٖلى أمغاى
اجها ٫الضما ٙوأمغاى الخى٨ـ الٗهبيً .مخل ٪هظا املٗهض لؤلبدار الٗضًض مً املهاعاث يي
مجا ٫البدىر لاؾاؾُت يي مجاالث ٖلىم لاٖهاب  ،وٖلم الىعازت  ،وبُىلىظُا الخلُت
والىمى  ،وٖلم املىاٖت  ،وٖلم لاخُاء الض٣ُ٢ت  ،وبُىلىظُا الٗضوي لٟهم الخُٗ٣ض .وْائ٠
املش .جغ٦ؼ هظه املكاعَ٘  ،مً بين أمىع أزغي ٖ ،لى ايُغاباث الىمى الٗهبي مشل الخىخض.
تهخم أبدار البُىلىظُا الخلىٍت باالجها ٫الٗهبي مً زال ٫الجم٘ بين الخدلُالث الجُيُت
والخلىٍت والٟدو املجهغي املبخ٨غ و الىمظظت .
ً
ً
يي الىا ، ٘٢مً امل٣بى ٫آلان أن الٗىامل الىعازُت جلٗب صوعا أؾاؾُا يي الخٗغى ملغى
الخىخض .ل ً٨الخباًً الكضًض يي لايُغاباث مً هاخُت  ،والٗضص ال٨بير مً الُٟغاث
امل٨دكٟت مً هاخُت أزغي ً ،جٗل لامغ ً
نٗبا ٖلى الباخشين .بِىما يي ٌٗ الحاالث ًمً٨
للخباًً يي ظين واخض أن ًٟؿغ ً
ظؼءا ً
٦بيرا مً أٖغاى املغٌٍ  ،يي خاالث أزغي ً٩ىن
ً
ً
أخُاها أ٦ثر مً مائت ظين والظي ال جٟٗل طل٪
حُٗ٣ضا  ،خُض ٌكمل
الىي٘ الجُني أ٦ثر
ً
ك٩ل ٞغصي لً ً٩ىن لها أي ج زير  ،ل٨نهما مٗا ًؼٍضان مً زُغ إلانابت بالخىخض .والىي٘
ً
حُٗ٣ضا ألهه يي  ٪23-13مً الىاؽ  ،هظه الُٟغاث الجُيُت لِؿذ مىعوزت  ،ول٨نها
أ٦ثر
ً
جٓهغ مً ظضًض (جل٣ائُا).
www.pasteur.fr/fr/journal-recherche/dossiers/autisme-piste-genetique

ٞما هي لاؾباب البُىلىظُت الىعازُت و الٗهبُت وعاء ايُغاب الخىخض؟ وما هي املؿاعاث
الٗالظُت املٗمى ٫بها و مضي هجاٖتها ؟
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-1املؿخىي لاو ٫مً أؾباب ايُغاب الخىخض البُىلىظُت:
أ .الٗىامل الجُيُت والىعازُت :
ال٨غومىػومــاث هــي أظؿــام نــٛيرة ظــضا حكــبه الخــُِ جىظــض صازــل الخلُــت وٖــً َغٍ٣هــا
جخدــضص ٗــٌ الؿــماث مشــل :لــىن الُٗىــين والكــٗغ ولــىن الجلــض ،وحٗــض مؿ ـ ولت ٖــً الىٓــام
الُ٨مُائي بالجؿمٞ ،هي جدمـل الخٗلُمـاث ال٩املـت لخلـ ٤إلاوؿـان ،وٖـضص ال٨غومىػومـاث يـي
٧ــل زلُــت مــً زالًــا الجؿــم ٦ 46غومىػومــا ،وهــظه ال٨غومىػومــاث ٖبــاعة ٖــً  23ػوظــا ٧ــل
ػوط منه ــا ٖب ــاعة ٖ ــً ٦غوم ــىػومين مدك ــابهين ك ــ٩ل ٦بي ــر ،واخ ــض م ــً ه ــظه ال٨غومىػوم ــاث
اهخ ٣ــل إلُى ــا م ــً لاب وآلاز ــغ م ــً لام ،و ٧ــل ػوط م ــً ه ــظه لاػواط املخُاب ٣ــت ٌُُٗ ــه لاَب ــاء
ع٢ما ًميزه ًٖ آلازغ ابخضاء بغ٢م واخض للؼوط لاو ٫إلى الؼوط لازير ع٢م .23
وهٓ ـغا لدك ــابه ه ــظه ال٨غومىػوم ــاث ً ٣ــىم أزه ــائي املسخب ــر به ــبٛها بم ــاصة ُ٦مُائُ ــت ،ه ــظه
الهــبٛت ج٣ــىم بخلــىًٍ ال٨غومىػومــاث وججٗلهــا مسُُــت أُ٣ٞــا بــاللىن لابــٌُ ولاؾــىص٧ ،ــل
زِ أبٌُ أو أؾىص ٌؿمى م ُ٘٣أو قغٍدت)(Virginia P, & Carol C, 2000) .(BAND
ال ــؼوط الشال ــض والٗك ــغًٍ ل ــه زان ــُت مهم ــت م ــً هاخُ ــت جدضً ــض الج ــيـ (ال ــظ٧ىعة ولاهىز ــت)
ل ـ ــظلًُ ٪ل ـ ــٖ ٤لُ ـ ــه لاَب ـ ــاء ال ـ ــؼوط الجيس ـ ـ ي ،وٍسخل ـ ــ ٠ال ـ ــؼوط الجيس ـ ـ ي لل ـ ــظ٧ىع وإلاه ـ ــار،
ٞـال٨غومىػومين الجيؿـُين يــي الـؼوط الجيسـ ي ٖىــض إلاهـار ج٣غٍبـا مخُــاب٣ين و٧ـل واخـض منهمــا
ًغمؼ إلُه بالحغ ٝإلاهجليزي  Xبِىما ال٨غومىػومين يي الؼوط الجيس ي لضي الـظ٧ىع مسخلٟـين
ٞىاخ ــض منهم ــا ًغمـ ــؼ لـ ــه بـ ــالحغ( X ٝوهـ ــى ٌكـ ــبه ال٨غومـ ــىػوم  Xلـ ــضي البىـ ــاث) ،بِىمـ ــا آلازـ ــغ
مسخلٞ ٠هى أ٢هغ ب٨شير مً ٦غومىػوم  Xوٍغمؼ له بالحغ Y ٝإلاهجليزي.
))Institute of Human Genitics,2004
 وظـىص زلــل يــي ٦غومىػومــاث الُٟــل املىعوزـت مــً لام مشــل هكاقــت ال٨غومــىػوم  ،Xوالــظيٌٗخبــر قــ٨ال وعازُــا خــضًشا مؿــببا للخىخــض وإلاٖا٢ــت الٗ٣لُــت ونــٗىباث الــخٗلم الىمائُــت ،ولــه
صوع يــي خــضور مكــ٨الث ؾــلىُ٦ت مشــل اليكــاٍ الؼائــض ،خُــض ًهــِب هــظا املــغى  %15مــً
لاَٟا ٫الخىخضًين الظ٧ىع .وهكاقـت ال٨غومـىػوم  Xحٗنـي أن ظـؼءا مـً هـظا ال٨غومـىػوم ال
ً ز ــظ اله ــبٛت أزى ــاء ٖملُ ــت اله ــب ٜال٨غوم ــىػومي ،وٚالب ــا م ــا ً ٩ــىن له ـ الء لاَ ٟــا ٫مالم ــذ
ٚلُٓـت وعأؽ ٦بيـر وٞـ ٪بـاعػ ووظــه َىٍـل وأطن َىٍلـت ،ويـي الُٟىلــت ً٩ـىن َـىلهم أ٦بـر مــً
طوحهم ،أما ٖىض البلى٩ُٞ ٙىهىن أ٢هغ مً إزىاجهم و ًجضع الظ٦غ أهه لِـ مً الًغوعي أن
ج٩ـىن هــظه الهــٟاث والــحت للُٗــان يــي لاَٟــا ٫الــظًً ٌٗــاهىن مــً هكاقــت ال٨غومــىػوم ،X
ٟٞي ٌٗ لاخُان ً٩ىن مٓهغ الُٟل الخاعجي َبُُٗا ،ولهظا ٞلن أي ط٦غ مخىخض ال بـض أن
ٌٗم ــل ٞده ــا ٦غومىػومُ ــا لهكاق ــت ال٨غوم ــىػوم  ،Xخظ ــى وإن ل ــم جب ــضو ٖلُ ــه مٓ ــاهغ ه ــظا
لايُغاب.
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و٢ض ًدضر الخىخض أًًا يي لاَٟا ٫املهابين بمخالػمت صاون (الُٟل املىٛىلي) ،وهى مغى
هــاجج ٖــً زلــل يــي ٦غومىػومــاث الُٟــل ،وهــى ٚالبــا ًــىعر مــً لام أًًــا وٍ٩ــىن لــضي الُٟــل
ػٍـ ــاصة يـ ــي ٖـ ــضص ال٨غومىػومـ ــاث ( 47بـ ــضال مـ ــً  )46خُـ ــض ً٩ـ ــىن لهـ ــم ٦غومـ ــىػوم ػائـ ــض وهـ ــى
ال٨غومىػوم  21أو زلل يي وُْٟتها.
 إنابت الُٟل ببٌٗ لامغاى الجُيُت مشل:• م ــغى الُٟيُ ــل ُ٦خىهىعٍ ــا ٚي ــر املٗ ــال وه ــى م ــغى أًً ــا م ــىعور ًيخ ٣ــل ٦ه ــٟت مخىدُ ــت،
وٍخمي ــز ب ــى٣و ي ــي إلاه ــؼٍم املخُل ــب لالؾ ــخٟاصة م ــً الح ــامٌ لامُن ــي ُٞيُ ــل أاله ــين ،وإطا ل ــم
ٌٗال املغٌٍ يي و٢ذ مب٨غ بىٓام ٚظائي مٗـين ًخًـمً ظغٖـاث م٣ىىـت مـً الُٟيُـل أالهـين،
ٞلن هظا املغى ً صي إلى خضور جسل٣ٖ ٠لي قضًض وايُغاباث أزغي يي الجهاػ الٗهبي.
• صاء الخه ــلب ال ــضعوي وه ــى ًيخ ٣ــل ٦ؿ ــمت ن ــبُٛت ؾ ــائضة ،وٍخمي ــز بىظ ــىص وعم  ٚــضصي صهن ــي
وحكــىجاث وجسلــ٣ٖ ٠ل ــي وأوعام مسُــت وايــُغاباث ي ــي الغضٍــت مــ٘ وظ ــىص ب٣ــ٘ بًُــاء ٦بي ــرة
ٖلى الجلض ٖىض املُالص.
• صاء لاوعام الٗهــبُت اللُُٟــت وهــى ايــُغاب وعاســي ًدؿــم بانــُبا ٙالجلــض مــ٘ وظــىص أوعام
طاث ؾىٍ٣اث مخٗضصة ،وإطا لح ٤الضاء بجمجمت الٟغص ٣ٞض ًيك ٖىـه جـضهىع ٖ٣لـي وهىبـاث
نغٕ( .أخمض مهُٟى ،2338،م.)35-34.
أظغٍــذ صعاؾــاث ٖلــى جــىائم ،أخــضها ٖلــى لا٢ــل مهــاب بالخىخــض أقــاعث إلــى أهــه  %96مــً
الخىائم املخُاب٣ين مً بىًٍت واخضة ًهاب ٦الهما بالخىخض ،وخُض هظا الىـىٕ مـً الخـىائم
ّ
ٌكتر٧ىن يي هٟـ الجُىاث٣ٞ ،ض أ٦ضث أن الخىخض ايُغاب ظُني ،وباإلياٞت إلى هظا ٞلن
مساَغ ج٨غاع إلانابت بالخىخض بين إلازىة جتراوح مٗضالتها بين  ،% 9-3وم٘ أجها وؿبت يُ،لت
إال أجهــا حكــير إلــى أن اخخمــا ٫خــضور الخىخــض بــين إلازــىة ًخًــاٖ 133 ٠مــغة م٣اعهــت بالىــاؽ
ٖامت ،وهظا ٌٗض صلُال آزغ ٖلى ٧ىن الخىخض ايُغابا ظُيُا.
)(Szatmari & Jones, 1998, p.109
٦مــا جىنــلذ صعاؾــت ٧امبــل وآزــغون إلــى صوع الىعازــت يــي إلانــابت بالخىخــض ،خُــض حكــير هخــائج
صعاؾت أؾغٍت للخىخض قملذ  1231أؾغة إلى وظىص ظين ٖ ٘٣ً 731qلى ال٨غومىػوم ع٢ـم 5
وَؿ ــاهم ي ــي خ ــضور إلان ــابت باالي ــُغاب الخىخ ــضي ،خُ ــض أن  ٧ــل إوؿ ــان ي ــي الٗ ــاصة ًدم ــل
وس ـ ــخخين م ـ ــً ال٨غوم ـ ــىػوم  5وٍـ ــغر وسـ ــخت مـ ــً لاب ووسـ ــخت مـ ــً لام ،وم ـ ــً املالخ ـ ــٔ أن
ال٨غومــىػوم ً 5مخــض يــي خــىالي  181ملُــىن مــً لبىــاث الحمــٌ الىــىوي ،وجمشــل هــظه اليؿــبت
ما ً٣اعب  %6مً مجمىٕ الحمـٌ الىـىوي يـي الخالًـا بهـٟت ٖامـت ،ول٣ـض الخـٔ الٗضًـض مـً
الب ــاخشين ي ــي مج ــا ٫الجُى ــاث أن ٦شي ـرا م ــً لام ـغاى الىعازُ ــت مغجبُ ــت ٗ ــضة حٛي ـراث جد ــضر
صاز ــل ال٨غوم ــىػوم  ،5وأن ه ــظا لاعجب ــاٍ ب ــين لام ـغاى الىعازُ ــت وب ــين ٗ ــٌ الخٛي ـراث الظ ــي
25
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جدضر صازـل ال٨غومـىػم  5ؾـاٖض يـي ال٨كـٖ ٠ـً وظـىص اعجبـاٍ بـين هـظا ال٨غومـىػوم وبـين
ٌٗ لامغاى ٚير املٗلىمت لاؾباب(.الكغ٢اوي ،2318،م.)72.
و٢ــض جىنــل ٗــٌ البــاخشين إلــى أن الخىخــض ايــُغاب ظُنــي لــه ٖال٢ــت بــال٨غومىػوم ع٢ــم 7
وبــال٨غومىػوم ع٢ــم  ،15وَٗــض الجــين  7املؿ ـ ىٖ ٫ــً همــى اللٛــت وجُىعهــا لــضي لاَٟــا ٫ومــا
ًخٗل ٤بها مً ٞهم ال٣ىاٖض الىدىٍت ،أما الجين ُٗٞ 15ض مؿـ وال ٖـً همـى الحهـين واللـىػة
واملىُ ٣ــت أم ــام ال ٟــو البه ــغي ،وه ــظه املى ــاَ ٤ج ل ــ ٠ظ ــؼءا م ــً الجه ــاػ الُغي ــي Limbic
 Systemوهــي مؿـ ولت ٖــً الــخد٨م يــي لاهٟٗــاالث٦ ،مــا أن هــظا الجــين ً٣ــىي ال٣ــضعة ٖلــى
الخٟاٖــل إلاظخمــاعي وال٣ــضعة ٖلــى ٞهــم مكــاٖغ آلازــغًٍ ،ولــم ٌٗــين مىيــ٘ هــظا الجــين ،و٢ــض
أقاعث إخضي الضعاؾاث إلى أن الٗضًـض مـً ظُىـاث ال٨غومـىػوم  15جخٟاٖـل لخيـخج لاٖـغاى
الظي جخمشل يي ٖضم ال٣ضعة ٖلى إ٢امت عوابِ وٖال٢اث ٖاَُٟـت مـ٘ آلازـغًٍ ويـٗ ٠مهـاعاث
الل ٛـ ـت ،والؿ ـ ــلى ٥الىمُ ـ ــي املخ ٨ـ ــغع مش ـ ــل ه ـ ــؼ الجؿ ـ ــم لؤلم ـ ــام والخل ـ ــ( .٠مه ـ ــُٟى،2331 ،
م.)561-563.
ب-الٗىامل البُُ،ت:
ْ-1غو ٝالحمل والىالصة:
هىا ٥مك٨الث والصة وخمل جدضر لؤلظىت الخىخضًين جؼٍض وؿبت خضوثها مما هـي ٖلُـه لـضي
الىاؽ ٖامت ومنها:
 oالخٗؿغ أزىاء الىالصة.
ُ ّ
 oسحب الجىين بال٨الب) (Forceps Deliveryهٓغا ل٩ىن الجىين يي وي٘ ٚير َبُعي أزىاء
الىالصة.
 oازخىا ١الجىين بالحبل الؿغي :لاهى٦ؿُا )( (Anoxiaه٣و لا٦سجين).
 oهؼٍ ٠لام ٗض زالزت لاقهغ لاولى مً الحمل.
 oاؾ ــخسضام لام لٗ ٣ــا٢ير َبُ ــت مش ــل ٖ ٣ــاع الش ــالىمين ال ــظي ٌؿ ــخسضم ب٨ث ــرة ب ــين الؿ ــُضاث
لخشبُذ الحمل.
٦ oبر ؾً لام و٢ذ الحمل (ٞى.)35 ١
 oزــغوط الٗ٣ــي مب ٨ـغا )( (Meconiumحؿــغب املــاصة الؿــىصاء مــً بُــً املىلــىص إلــى الؿــائل
املدُِ بالجىين و٢ذ الىالصة).
 oػٍاصة ٞترة الحمل ًٖ  42أؾبىٖا.
وج٣ضع وؿبت ْهىع هظه املك٨الث بـ ٖ %25ىض املهابين بالخىخض.
)(Mayes & Calhoun, 2001, p.84-91
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-2الل٣اح:
ل٣ـاح  MMRهــى ل٣ــاح مغ٦ــب للحماًـت مــً إلانــابت بالحهــبت (مــغى ٞيرويـ ي ًدؿــبب بــه
ٞي ــروؽ MeVوه ــى م ــغى مٗ ــض ؾ ــغَ٘ الٗ ــضوي م ــً املغًـ ـ ى إل ــى لا ــحاءٚ ،الب ــا م ــا ًه ــِب
لاَٟا ٫لًٗ ٠مىاٖت أظؿامهم ) والى٩ا(ٝهى مغى ٞيروي ي مٗض ًهِب الٛـظة الى٩اُٞـت
وه ــي ٚـ ــظة لٗابُ ــت ،جىظـ ــض ٖل ــى الىـ ــاخُخين لامامُ ــت مـ ــً الغ٢ب ــت جدـ ــذ ال ٟــ ٪الٗلـ ــىي وأمـ ــام
لاطهـين ،وٍهـِب لاَٟـا ٫أ٦ثـر مـً ال٨بـاع ) والحهـبت لاملاهُـت (هـى مـغى قـائ٘ بـين لاَٟـا٫
مً ؾً  12-6ؾىت ،وٍم ً٨أن ًٓهغ يـي ال٨بـاع وؾـببه ٖـضوي بٟيـروؽ عوبُال والـظي ًيخ٣ـل
ٖب ــر الخ ــىٟـ وعطاط الُٗ ـــ م ــً ش ــخو م ــغٌٍ ،وه ــى ق ــبُه بم ــغى الحه ــبت إال أه ــه أ ٢ــل
زُــىعة وأ٢ــل ٖــضوي) ،و٢ــض جــم جل٣ــُذ م ــاث املالًــين مــً لاَٟــا ٫بــه يــي ظمُــ٘ أهدــاء الٗــالم
ٖلى مضي الـ ٖ 25اما املايُت.
يــي ٖــام 1998م ٢ــام أهــضعو وٍُٟ٨لــض وٞغٍ٣ــه يــي بغٍُاهُــا بــلظغاء صعاؾــت نــٛيرة ازخيــر لهــا 12
َٟال ممً خىلىا إلى الُٗاصاث الباَىُت هدُجت ق٩ىاهم مً ايُغاباث يي لامٗاء ،و٢ض وعص
يي الخ٣غٍغ أن بضاًت ْهىع الخىخض لضي أول  ٪لاَٟا٧ ٫ان ٗض ٞترة جمخض مً  1إلى ً 14ىمـا
مً إُٖائهم ل٣اح  MMRاملغ٦ب ،ويي يىء طل ٪اٞترى واًُٟ٨لض أن ل٣اح  ً MMRصي إلى
خــضور ايــُغاب ٚيــر مدــضص يــي لامٗــاء ،والــظي ً ـ صي بــضوعه إلــى إنــابت لاَٟــا ٫بالخىخــض،
والىا ٢ــ٘ أه ــه مى ــظ ن ــضوع ه ــظا الخ٣غٍ ــغ ٦ث ــر حؿ ــاض ٫ال٨شي ــرًً والؾ ــُما آلاب ــاء ولامه ــاث خ ــى٫
ؾالمت هظا الل٣ـاح ،وهدُجـت لهـظه الضعاؾـت أنـبذ آلابـاء والؾـُما يـي اململ٨ـت املخدـضة ًسكـىن
مً جُُٗم أَٟالهم (.الكامي ،2334،م ،)153-15.ل ً٨إلى و٢خىا هظا وٖلى الغٚم مما وعص
ًٖ أهضعو وٍُٟ٨لض ،ال ًىظض أي صلُل ٖلمي ًغبِ بين ل٣اح  MMRوإلانابت بالخىخض.
(Departement of Health, Measlesmumps, and RubellaVaccine (MMR), 25 December
2019), retrieved from the World Wide Web on 25 December 2019, avialable
at:www.dohgov.uk/mmr.htm).

-3ايُغاب الخمشُل لاًٌ ي:
أوخ ــذ ٗ ــٌ الضعاؾ ــاث الظ ــي جىاول ــذ جدلُ ــل ب ــى ٫أَ ٟــا ٫جىخ ــضًين أجه ــم ًيخج ــىن م ٣ــاصًغ
٦بيـ ــرة ظـ ــضا مـ ــً لاخمـ ــاى لامُيُـ ــت حؿـ ــمى الببدُ ـ ــض (أخمـ ــاى هايـ ــمت) أو ً٩ـ ــىن لـ ــضحهم
جغ٦ي ـ ـزاث ٚي ـ ــر َبُُٗ ـ ــت م ـ ــً املؿ ـ ــخ٣لباث ٦د ـ ــامٌ الُىعٍ ـ ــ ٪وٚي ـ ــره & (Gillberg
Coleman,1992).
هـ ــظا و٢ـ ــض أول ـ ـ أًًـ ــا ٗـ ــٌ البـ ــاخشين أن لاَٟـ ــا ٫طوي ايـ ــُغاب الخىخـ ــض ٌٗـ ــاهىن مـ ــً
ن ــٗىبت ي ــي الخمشُ ــل لاًٌـ ـ ي لب ــروجين الٛل ــىجين املىظ ــىص ي ــي الحب ــىب مش ــل ال٣م ــذ والك ــٗير،
وبــغوجين ال٩ــاػٍين املىظــىص يــي الحلُــب ومكــخ٣اجه ،بدُــض أن ظؼٍ ــاث هــظه البروجِىــاث ج٩ــىن
ؾلؿــلت َىٍلــت مــً الببدُــضاث الظــي جدــضر اهخٟازــا يــي ظــضاع أمٗــاء لخهــبذ أمٗــائهم مىٟــظة،
25
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وه ٨ــظا ًم ٨ــً أن جدؿ ــغب ٦مُ ــت ٚي ــر َبُُٗ ــت منه ــا م ــً لامٗ ــاء إل ــى صم الُ ٟــل وب ــظل ٪جغج ٟــ٘
وؿبتها يي بىله وهى ما ٌٗغ ٝبمخالػمـت لامٗـاء املؿـُلت٦ ،مـا جهـل إلـى املـش ٖـً َغٍـ ٤مجـغي
ال ــضم وجلخه ــ ٤بسالً ــا امل ــش ٞخ ـ زغ  ُٞــه ،بدُ ــض ً ٩ــىن له ــا أز ــغ املس ــضع لا ُٞــىوي وم ــً ز ــم حٛي ــر
الترُ٦بت الُ٨مُائُت للمشٞ ،خيخج ؾلىُ٦اث الخىخض(Shattock et Al, 2002) .
ُ٦-4ماوٍاث ؾامت:
 ٢ــض ً ـ صي حٗ ــغى لامه ــاث مل ــىاص ُ٦ماوٍ ــت ؾ ــامت إل ــى ػٍ ــاصة مس ــاَغ إهج ــاب أَ ٟــا ٫مه ــابين
بالخىخــض ،خُــض بدــض ُٞلِؿــظي  1981الٗال٢ــت بــين لامهــاث الالحــي ًخٗغيــً يــي ٖملهــً ملــىاص
ُ٦ماوٍت ؾامت ووظض أن هىا ٥اخخماال أ٦بر إلهجابهً أَٟاال جىخضًين .أما آلالُـت الظـي جـ صي
إلى إلانابت بالخىخض مً زال ٫الخٗغى للمىاص الُ٨ماوٍت الؿامت ٛٞير مٗغوٞت ،ويي مداولـت
ملٗغٞــت وجدضًــض هــظه آلالُــت جىاولــذ صعاؾــت أزــغي البدــض ُٞمــا إطا ٧ــان الخٗــغى لهــظه املــىاص
الؿــامت أزىــاء الحمــل أو ٗــض الــىالصة حؿــبب خــضور جغُ٦بــاث ٚيــر َبُُٗــت صازــل املــش وبالخــالي
إلانــابت بالخىخــضٞ ،ــخم ٞدــو َٟ 14ــال مهــابا بالخىخــض جُ٣ــً أمهــاتهم بــال٣غب مــً مهــاو٘
البالؾدُ ،٪ولم ًخض للباخشين أي جغُ٦باث ٚير َبُُٗت صازل املش وه٨ظا وٖلى الغٚم مـً
أن الخٗــغى للم ــىاص الُ٨ماوٍــت الؿ ــامت ٢ــض ًؼٍ ــض م ــً مســاَغ إلان ــابت بالخىخــض ٞ ،ــلن  ُُٟ٦ــت
خهى ٫طل ٪وؾببه ال ًؼا ٫مجهىال (.الكامي ،2334 ،م.)156.
طٖ-ىامل مىاُٖت:
أقــاعث الٗضًــض مــً الضعاؾــاث إلـى أن ٖــضم الخىاٞــ ٤املىــاعي ٢ــض ً٩ــىن مــً أؾــباب الخىخــض،
خُــض جبــين أن ٦غٍــاث الــضم البًُــاء اللمٟاوٍــت الظــي جســو الجىــين ٢ــض جخٟاٖــل مــ٘ لاظؿــام
املًــاصة لــؤلم والــظي ب ــضوعه ًغٞــ٘ إم٩اهُــت جلــ ٠اليؿ ــُج الٗهــبي للجىــين٦( .ــغٍم م ـ مىن22،
صٌؿـمبر  .)2019أعهٗـت ٖىامـل ٢ـض حؿـبب الخىخـض ٖىـض لاَٟـا ،٫جـم اؾـترظاٖها يـي جـاعٍش 22
صٌؿمبر ٖ 2019لى الؿاٖت 16:43مً املى.)https://www.enabbaladi.net :٘٢
٦ما أظغٍذ صعاؾت تهض ٝإلى بدض ازخال ٫املىاٖت الظاجُت للجؿم  ٦خـض لاؾـباب الظـي ٢ـض
ج صي إلى خضور ايُغاب الخىخض ٖىض لاَٟـا ،٫وطلـٖ ٪ـً َغٍـُ٢ ٤ـاؽ لاظؿـام املًـاصة
للجلُ٩ىبغوجين املهاخب للمُلين يـي الـضم وٖال٢خـه كـضة املـغى ،ومـً أظـل طلـ ٪جـم صعاؾـت
 32خالت َٟل جىخضي م٣اعهت ٗضص مً لاَٟا ٫لا حاء وٚير املهابين ب ي مـغى ٖهـبي،
خُض ٢ؿم لاَٟا ٫املهابين إلى مجمـىٖخين خؿـب قـضة املـغى :املجمىٖـت لاولـى جًـم 18
َ ٟــال ٌٗ ــاهىن م ــً لاي ــُغاب ال٣لُ ــل واملخىؾ ــِ الىَ ـ ة ،أم ــا املجمىٖ ــت الشاهُ ــت ٞخً ــم 14
َٟـال ٌٗـاهىن مــً لايـُغاب قــضًض الىَـ ة .زًــٗذ هـظًً املجمــىٖخين للٟدىنـاث آلاجُــت:
ُ٢ــاؽ وؿــبت الــظ٧اء وُ٢ــاؽ ٢ــىة الؿــم٘ وٖمــل عؾــم ٦هغبــائي للمــش وُ٢ــاؽ وؿــبت لاظؿــام
املًاصة للجلُ٩ىبغوجين املهاخبت للمُلين ،و٢ض ٧اهذ وؿبت لاظؿام املًاصة للجلُ٩ىبغوجين
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
املهــاخبت للمُلــين أٖلــى يــي لاَٟــا ٫املهــابين ٖــً هٓيرتهــا يــي لاَٟــا ٫لا ــحاء ،أًًــا ٧اهــذ
وؿــبت لاظؿــام املًــاصة أٖلــى يــي لاَٟــا ٫املهــابين بالخىخــض الكــضًض الىَ ـ ة ٖــً هٓيرتهــا يــي
لاَ ٟــا ٫املهـ ــابين بالخىخ ــض ال٣لُ ــل واملخىؾـ ــِ الىَ ـ ـ ة ،وم ــً الجـ ــضًغ بالـ ــظ٦غ أن  %53م ــً
الخىخ ــضًين  ُ٢ــض الضعاؾ ــت له ــم ج ــاعٍش ٖ ــائلي ألمـ ـغاى از ــخال ٫املىاٖ ــت الظاجُ ــت وأن مؿ ــخىي
لاظؿــام املًــاصة للجلُ٩ــىبغوجين املهــاخب للمُلــين له ـ الء لاَٟــا ٫وصعظــت إًجابِخــه بالــضم
أٖلــى مــً الخىخــضًين الــظًً لــِـ لهــم جــاعٍش ٖــائلي لئلنــابت بهــظه لامـغاى٦ ،ــظل ٪وظــض ب هــه
 13خاالث مً لاَٟا ٫الخىخضًين ُ٢ض الضعاؾت (32خالت) ٌٗاهىن مً جغاظ٘ يي مهاعة ال٨الم
وامله ــاعاث لاز ــغي ٗ ــض ٞت ــرة م ــً الىم ــى الُبُع ــي (الخىخ ــض التراظع ــي) ،و ٢ــض وظ ــض بـ ـ ن وؿ ــبت
وصعظــت إًجابُــت مًــاص الجلُ٩ــىبغوجين املهــاخب للمُلــين أٖلــى لــضي هـ الء لاَٟــاٖ ٫ــً بــا ي
لاَ ٟــا ٫امله ــابين بالخىخ ــضٚير التراظعي(ب ٣ــاء مه ــاعة ال ٨ــالم وامله ــاعاث لاز ــغي ٖل ــى خاله ــا أو
جدؿــنها ٖ٨ـــ الخىخــض التراظعــي) .زالنــت ال٣ــى ٫أن  %6225مــً لاَٟــا ٫الخىخــضًين ٧اهــذ
ل ــضحهم هخ ــائج إًجابُ ــت ملً ــاصاث الجلُ ٩ــىبغوجين امله ــاخب للمُل ــين ،وأن مؿـ ـخىاها ًدىاؾ ــب
َغصً ــا م ــ٘ ق ــضة إلان ــابت ،باإلي ــاٞت لىظ ــىص ج ــاعٍش ٖ ــائلي لئلن ــابت ب ـ مغاى از ــخال ٫املىاٖ ــت
الظاجُـ ـ ــت يـ ـ ــي  %53م ـ ـ ــً لاَٟـ ـ ــا ٫الخىخ ـ ـ ــضًين ،وه ـ ـ ــظا  ٢ـ ـ ــض ٌكـ ـ ــُض ب ـ ـ ــضوع لاظؿ ـ ـ ــام املً ـ ـ ــاصة
للجلُ٩ىبغوجين املهاخب للمُلين يي إلانابت بايُغاب الخىخض( .الؿُض.)2336،
-2املؿخىي الشاوي مً أؾباب ايُغاب الخىخض الٗهبُت:
أ-الٗىامل الٗائضة لخ٩ىًٍ الضما:ٙ
ًــغي البــاخشىن يــي املٗهــض الــىَني للةــحت الٗ٣لُــت بالىالًــاث املخدــضة لامغٍُ٨ــت ،أن الخىخــض
حؿببه خاالث قضوص يي جغُ٦ب أو وُْٟت الـضماٞ ،ٙمـً املٗـغو ٝأن صمـا ٙالجىـين ًبـضأ همـىه
ٗضص ٢لُل مً الخالًا ،زم ج٨بر وجى٣ؿم خظى ًهبذ الضماًً ٙم بالًين الخالًـا املخسههـت
حؿ ــمى الخالً ــا الٗه ــبُت ،وٍ ٩ــىن ال ــضماٖ ٙى ــض ال ــىالصة  ٢ــض جُ ــىع إل ــى ًٖ ــى مٗ ٣ــض ظ ــضا ،ل ــه
مى ــاَ ْ ٤ــاهغة وأز ــغي ٞغُٖ ــت مخٗ ــضصة ،ول ٩ــل واخ ــضة منه ــا مجمىٖ ــت ص ٣ُ٢ــت م ــً الىْ ــائ،٠
واملؿ ولُاث.
وال ًخى ٠٢همى الضماٖ ٙىض الىالصة ،بل ٌؿخمغ يي الخُٛيـر أزىـاء الؿـىىاث ال٣لُلـت لاولـى مـً
الحُــاة ،وجيكــِ مغؾــالث ٖهــبُت ظضًــضة ،وجيكـ زُــىٍ اجهــا ٫إيــاُٞت وج٣ــىم الكــب٩اث
الٗهبُت املٗ٣ضة بدكُ٨ل وزل ٤أؾاؽ لٗملُاث اللٛت ،والخ٨ٟير واملكاٖغ.
وًٍـ٘ البــاخشىن اخخمــاالث بيكــىء مكــ٨الث جــىجم ٖـً هــظا الخُــىع الىــىعي وال٨مــي املٗ٣ــض
للضما ،ٙالظي ًدخىي ٦ما ٢لىا بالًين الخالًا ٦ ،ن جظهب ٌٗ الخالًـا إلـى أمـا ً٦أو مىا٢ـ٘
زاَ ــت ي ــي ال ــضما ،ٙأو ُٖ ــل ًه ــِب املؿ ــال ٪الٗه ــبُت ( ،)Pathways Neuralأو زل ــل ي ــي
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املغؾـالث أو الىىا٢ـل الٗهـبُت ( )Transmitters Neuroالظـي جمـغع إلاقـاعة مـً زلُـت ٖهـبُت
إلى أزغي.
ولهــظا ٌٗ٨ــ ٠البــاخشىن ٖلــى جدــغي الُٗــىب ال٩امىــت ،الظــي ًم٨ــً أن جدــضر يــي أزىــاء ٖملُــت
همــى الــضما ٙيــي مغاخلــه لاولــىُٞ ،مــا ٌٗ٨ــ ٠آزــغون ٖلــى صعاؾــت الٗلــل ولامـغاى ،يــي أصمٛــت
الىــاؽ املصخهــين ؾــاب٣ا ب ـ جهم مهــابىن بالخىخــض ،وَٗ٨ــٞ ٠غٍــ ٤زالــض ٖلــى صعاؾــت الجهــاػ
الُغيــي  Limbic Systemوهــى املؿـ وٖ ٫ــً إلاهٟٗــاالث ،ومــا إطا ٧اهــذ م٩ىهاجــه ٧ــاللىػة مــشال
ٞ Amygdalaيه ــا زل ــل أو جل ــ ،٠وٍيك ــٛل آز ــغون بضعاؾ ــت الٗىام ــل الُ٨مُائُ ــت مش ــل :ػٍ ــاصة
الؿيروجىهين يي صم أَٟا ٫الخىخض.
وٖمىما ٞلن هىال ٪اهخماما متزاًضا بسهىم اخخمالُت أن ً٩ىن ؾبب الخىخض ٌٗىص إلى
زلل وُْٟي يي الجهاػ الٗهبي املغ٦ؼيٚ ،ير أن الٗامل املؿبب (زلُت ،مجمىٖت زالًا،
مؿالٖ ٪هبُت ،مغؾالث ومؿخ٣بالث ٖهبُتًٖ ،ى أو مى ٘٢مٗين يي الضما )ٙلم ًخم
جدضًضه ٗض بض٢ت ٖلى الغٚم مً وظىص هخائج ٞدو َبي باألقٗت أو الغهين املٛىاَِس ي،
جُٟض ب ن أَٟا ٫الخىخض ٌٗاهىن مً جضخم يي ؾمَ ٪ب٣ت ٢كغة املش ( )Cortexووظىص
زلل يي خغ٦ت زالًا املش يي الكهىع الؿخت لاولى مً مغخلت الحمل ،ووظىص زلل أو إنابت
يي وؿُج مغ٦ؼ ؾا ١املش)  ،(Stemالظي ًخد٨م وَؿُُغ ٖلى اؾخ٣باٖ ٫ملُاث لاؾدشاعة،
ولاهدباه ،والىىم (.نال خؿين٢ ،اؾم 13.ظاهٟي  .) 2323الخىخض-ال٣ؿم الشاوي ،جم
اؾترظاٖها يي جاعٍش 13ظاهٟي  2323مً املى:٘٢
.)http://www.m.ahewer.org/s.asp?aid=102598&r=0
ب-الىا٢الث الٗهبُت:
-1الؿيروجىهين:
هــى ها٢ــل ٖهــبي أخــاصي لامــين ًهــى٘ يــي الٗهــبىهاث الؿــيروجىهُت يــمً الجهــاػ الٗهــبي
املغ٦ــؼي ،ويــي الخالًــا ال٩ىماُٞيُــت الضازلُــت يــي الجهــاػ الهًــمي ،وجــؼصاص وؿــبخه يــي املكــاب.٪
(ٖبــض الغخمــان ٖ ،ؼٍــؼ  23.مــاعؽ .)2323الخىخــض وايــُغاباث اللٛــت لاؾــباب وَــغ ١الٗــالط،
جم اؾترظاٖها يي جاعٍش  23ماعؽ 2323مً املى.)https://alyoum8.nd/news/60260 :٘٢
أقاعث لابدار إلى اعجٟإ وؿـب الؿـيروجىهين يـي الـضم لـضي ٗـٌ املهـابين بالخىخـض٦ ،مـا
وظــضث أًًــا ازخالٞــاث يــي َغٍ٣ــت إهخــاط ٗــٌ املهــابين بالخىخــض للؿــيروجىهين ولــىخٔ أن
الــظ٧ىع صون إلاه ــار مــً امله ــابين بالخىخــض ً ــىس ٌٟلــضحهم إهخ ــاط الؿــيروجىهين ي ــي الٟه ــين
لامـامين ،ويــي أظـؼاء أزــغي ٧املهـاص البهــغي ،وهىـا ٥إظمــإ ٖـام ٖلــى وظـىص مٗــضالث مغجٟٗــت
يــي الــضم بــين  %33و %53يــي املهــابين بالخىخــض ،وٍمــغ لاشــخام لاؾــىٍاء بٟتــرة ًــؼصاص ٞيهــا
إهخاط الؿيروجىهين يي مغخلـت الُٟىلـت ،ل٨ـً هـظا إلاهخـاط ًـىس ٌٟللىهـٗ ٠ـض بلـى ٙالؿـىت
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الخامؿــت مــً الٗمــغ ،إال أن إهخــاط الؿــيروجىهين ٖىــض الخىخــضًين ال ًــىس ٌٟللىهــٞ ٠ج ـ ة
ٗـض بلــى ٙؾــً الخامؿــت ،وإهمـا ًــىس ٌٟجــضعٍجُا مــا بــين ؾـً الشاهُــت وؾــً الخامؿــت ٖكــغة
صون أن ًه ــل إل ــى املٗ ــض ٫الُبُع ــي للب ــالٛين ،ووظ ــض ل ــضي أ ٢ــاعب ٗ ــٌ امله ــابين بالخىخ ــض
مٗضالث مغجٟٗت مً الؿيروجىهينٟٞ ،ي صعاؾت أظغٍذ ٖلـى  123شخهـا مـً أ٢ـاعب الضعظـت
لاولى ألشخام جىخضًين٧ ،ان لضي  %51مً لامهاث ،و %45مً آلابـاء ،و %87مـً إلازـىة
ولازــىاث مٗــضالث مــً الؿــيروجىهين جٟــى ١املؿــخىي الُبُعــي ،إال أن مٗــضالث الؿــيروجىهين
ل ــضي امله ــابين بالخىخ ــض ٧اه ــذ صائم ــا لاٖل ــى ٖى ــض م ٣ــاعهتهم ب ــلزىاجهم وأز ــىاتهم ،ومش ــل ه ــظه
الىخ ــائج ج ــى ي بـ ـ ن الُغٍ ٣ــت الظ ــي ٌؿ ــخسضم به ــا ال ــضما ٙالؿ ــيروجىهين لى ٣ــل املٗلىم ــاث ب ــين
الخالً ـ ــا الٗه ـ ــبُت مه ـ ــابت بسل ـ ــل م ـ ــا ،وأزيـ ـ ـرا  ٞـ ــلن الٗ ٣ـ ــا٢ير الُبُ ـ ــت الظ ـ ــي حٗ ـ ــض ٫مؿ ـ ــخىي
الؿ ــيروجىهين والظ ــي حٗ ــغ ٝبمً ــاصاث إلا٦خ ــاب أو ال٩ابد ــت مل ٟٗــى ٫الؿ ــيروجىهين ،جس ٟــٌ
ٗــٌ الؿــلىُ٦اث املغجبُــت بالخىخــض ٖىــض ٗــٌ املهــابين ولــِـ ٧لهم(.ظمُٗــت ُ٦ــان أَٟــا٫
الخىخ ـ ـ ــض 13،م ـ ـ ـ ــاعؽ  .)2323ج ـ ـ ـ ــم اؾ ـ ـ ـ ــترظاٖها ي ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــاعٍش  13م ـ ـ ـ ــاعؽ 2323م ـ ـ ــً املى ٢ـ ـ ــ٘:
.)kenanaonline.com/users/kayanegypt
-2الضوبامين:
ًهُى٘ الضوبامين خُىٍا صازل ظؿم لاوؿـان وٞـ ٤مؿـاعاث مدـضصة ومـً هىُٖـت مدـضصة
مً الخالًا وهك٩ل أؾاي ي مً الٗهبىهاث والخالًا يي لب الٛضة الٓ٨غٍـتً ،ـخم جغُ٦ـب هـظا
الهغمــىن يــي مى ــاَ ٤صماُٚــت ٖمُ ٣ــت وهــي ٚي ــر مٗغوٞــت ل ــضي الجمُــ٘ٞ ،ل ــضًىا ماٌؿــمى امل ــاصة
الؿ ـ ــىصاء واملىُ ٣ـ ــت الؿ ـ ــُٟ٣ت البُىُ ـ ــتٖ( .ؼٍ ـ ــؼ ٖب ـ ــض الغخم ـ ــان 23،م ـ ــاعؽ  .)2323الخىخ ـ ــض
واي ــُغاباث الل ٛــت لاؾ ــباب وَ ــغ ١الٗ ــالط ،ج ــم اؾ ــترظاٖها ي ــي ج ــاعٍش  23م ــاعؽ  2323م ــً
املى.)https://alyoum8.net/news/60260 :٘٢
ًلٗــب صوعا هامــا يــي ا٦دكــا ٝالبِ ــت والخدٟيــز الــظاحي ،ويــي ٖملُــت لاهدبــاه لازخُــاعي ،ولا٧ــل
والكغب٦ ،ما أهه ًىٓم اليكاٍ الحغ٧ي مشل :الحغ٦ت املٟغَت والؿلىُ٦اث الىمُُت وٖىضما
ػٍ ــضث مٗ ـضالث ال ــضوبامين ي ــي أظؿ ــام الحُىاه ــاث إلظ ـغاء البد ــض ،ؾ ــل٨ذ الحُىاه ــاث ؾ ــلى٧ا
مكــابها لؿــلى ٥امله ــابين بالخىخــض مشــل :الحغ ٦ــت املٟغَــت والؿــلى٧اث الىمُُ ــت ،و٢ــض أم ٨ــً
بىاؾ ــُت الٗ ٣ــا٢ير الظ ــي جوج ــب ال ــضوبامين ،والظ ــي حٗ ــغ ٝباؾ ــم مه ــضئاث ٖه ــبُت الؿ ــُُغة
بىجاح ٖلى مداولت إًظاء الظاث ،وٖلى الؿلىُ٦اث الىمُُت املخ٨غعة لضي ٌٗ الخىخضًين.
ول٣ــض ازخلٟــذ هخــائج لابدــار خــى ٫وؿــبت الــضوبامين لــضي املهــابين بالخىخــض ،خُــض أقــاع
ًٗها إلى اعجٟإ وؿبتها يي بىلهم ويي ؾائل املش والىسإ الكـى٧ي ،إال أن صعاؾـاث أزـغي لـم
جشبذ هظه الىخائج ،ولظا ًم٨ـً اؾـخيخاط أن هىـا ٥وؿـبا مغجٟٗـت مـً الـضوبامين لـضي ٢لـت مـً
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جامل ا
بلبّكي /دنيا فراحته
امله ــابين بالخىخ ــض والؾ ــُما طوي لاصاء امل ــىس ٌٟم ــنهم ،ألن ٖم ــل ال ــضوبامين ً ــغجبِ ب ــالٗمغ
ومؿخىي الىض .
-3الىىعبُٟغًٍ:
للىــىعبُٟغًٍ ٖال٢ــت بضعظــت الخــىجغ وإلازــاعة وصعظــت ال٣لــ ،٤باإليــاٞت إلــى ج ـ زيره ٖلــى ال ــضمج
الحس ـ ي الحغ ٧ــي ،إال أن الضعاؾ ــاث الظ ــي أظغٍ ــذ لٟد ــو وؿ ــبت الى ــىعبُٟغًٍ ل ــضي امله ــابين
بالخىخـض ٧اهـذ مخٟاوجـت ،خُـض ٧اهـذ لـضي الـبٌٗ مـنهم أ٢ـل مـً املٗـض ٫املخىؾـِ ،خُـض أن
مٗٓــم لابدــار لــم ججــض ازخالٞــا يــي وؿــب الىــىعبُٟغًٍ بــين املهــابين بالخىخــض وٚيــرهم مــً
لاؾىٍاء.
-4الىُىعوبُبخُض:
هـ ــى ؾلؿـ ــلت مـ ــً لاخمـ ــاى لامُيُـ ــت جىظـ ــض يـ ــي الخالًـ ــا الٗهـ ــبُت ،وحٗمـ ــل مشـ ــل الىـ ــا٢الث
الٗهــبُت ٖىــضما خ٣ىــذ خُىاهــاث بالبُبخُــض لاُٞــىوي ،أْهــغث اهسٟايــا يــي إلاخؿــاؽ بــاأللم
وؾلى ٥إًظاء الظاث ،ويٟٗا يي الٗال٢اث إلاظخماُٖت ،وجخٟاوث هخائج الضعاؾاث الظي جبدض
يي مؿخىي البُبخُض لاُٞىوي لضي الخىخضًين ،خُض أقاعث ًٗها إلى أجها مغجٟٗت والـبٌٗ
آلازـ ــغ إلـ ــى أجهـ ــا مىسًٟـ ــت ،يـ ــي الى٢ـ ــذ الـ ــظي وعصث هخـ ــائج أزـ ــغي حكـ ــير إلـ ــى ٖـ ــضم وظـ ــىص أي
ازخال ٞــاث ،ول ــظا  ٞــال ًم ٨ــً ال ٣ــى ٫بـ ـ ن الؿ ــلى ٥الخىخ ــضي ه ــاجج ٖ ــً ػٍ ــاصة وؿ ــبت البُبخُ ــض
لاُٞىوي ،هٓغا ألن ػٍاصة وؿبتها لم جشبذ ٖىض ظمُ٘ الخىخضًين.
أمـ ــا مـ ــاصحي لاو٦ؿِخىؾـ ــين والٟاؾـ ــىبغًٍ ٞل٣ـ ــض اهـ ــخم البـ ــاخشىن م ـ ـ زغا ٗال٢تهـ ــا بالخىخـ ــض،
ؿبب الضوع الظي جلٗبه املاصجان يي مجا ٫إلاعجباٍ لاظخماعي ،و٢ض أقاعث ٌٗ الضعاؾاث
لاولُت إلى أن الخىخضًين لضحهم مٗضالث مىسًٟت مً لاو٦ؿِخىؾين( .ظمُٗت ُ٦ان أَٟا٫
الخىخ ـ ـ ــض 13،م ـ ـ ـ ــاعؽ  .)2323ج ـ ـ ـ ــم اؾ ـ ـ ـ ــترظاٖها ي ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــاعٍش  13م ـ ـ ـ ــاعؽ 2323م ـ ـ ــً املى ٢ـ ـ ــ٘:
.)kenanaonline.com/users/kayanegypt
٦ما أظغٍذ صعاؾاث ٖلى الىا٢ل الىىع إبىٟغًٍ الظي جٟغػه الٛضة الٓ٨غٍت ،ولـه صوع ٗٞـا٫
يي الُٓ٣ت ،وخالت ال٣ل ،٤والخىجغ والظا٦غة ،وجض ٤ٞالضم الى الـغأؽ ،وجبـين ػٍـاصة هـظا الىا٢ـل
الٗه ــبي ل ــضي الخىخ ــضًين .وٍي ــخج ه ــظا الىا ٢ــل م ــً مىي ــ٘  ،locus cérulésول ــه مم ـغاث إل ــى
الــضما ٙلامــامي واملســُش والحبــل الكــى٧ي ،والًــٛىٍ الىٟؿــُت ج ـ صي إلــى ػٍــاصة هــظا الىا٢ــل.
(زالو ،ظلبيُٟٞ 24،غي  .)2323هٓغٍت ظضًضة لٟهم الخىخض ،جـم اؾـترظاٖها يـي جـاعٍش 24
ُٟٞغي 2323مً املى.)https://www.tbeeb.net/health :٘٢
-3املًاٖٟاث الٗهبُت اليُغاب الخىخض (الخىخض والهغٕ):
عب ــِ الب ــاخشىن ب ــين َ ٟــغة ظُيُ ــت ي ــي امله ــابين بلي ــُغاب الخىخ ــض وأٖـ ـغاى اله ــغٕ الظ ــي
جهـ ـ ــِب مٗٓمهـ ـ ــم ،و٢ـ ـ ــض ا٦دكـ ـ ــ ٠البـ ـ ــاخشىن جٟؿـ ـ ــيرا ملـ ـ ــا حؿـ ـ ــببه هـ ـ ــظه الُٟـ ـ ــغة الجُيُـ ـ ــت
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( )CNTNAP2أو ) ،)catnap2خُــض أن هــظه الُٟــغة ج ـ صي صوع ي ـ يء يــي الــضما ،ٙجدؿــبب يــي
خ ــضور اه٨م ــاف ي ــي جٟغٖ ــاث وحك ــٗباث الخالً ــا الٗه ــبُت الظ ــي حؿ ــمذ لخالً ـا ال ــضما ٙبى ٣ــل
الغؾــائل الحُىٍــت ،والــخد٨م يــي وكــاٍ الــضما ،ٙوٍدــضر هــظا مــً زــال ٫الخ٣لُــل مــً ه٣ــاٍ
لاجهــا ٫والدكــاب ٪الٗهــبي بــين الخالًــا الٗهــبُت٦ ،مــا ًم٨ــً أن ًدؿــبب هــظا لاه٨مــاف يــي
ٞكل ه٣ل وحؿلُم الغؾائل الحُىٍت.
ٖى ــض إن ــابت لاَ ٟــا ٫به ــظه الُ ٟــغة الجُيُ ــت  ٞــلن الخالً ــا الٗهـ ـبُت املؿـ ـ ولت ٖ ــً جشب ــُِ
اليكاٍ الٗهبي يي الخالًا املشاعة ال جىمى بما ًٟ٨ي لخدخىي ٖلى الٗضص الـالػم مـً الخٟغٖـاث
والدكٗباث الٗهبُت الالػمت لى ٠٢إزاعة الخلُت وجىنُل الغؾـائل الٗهـبُت املهضئـت ،وَب٣ـا
ملا أٞاصجه لابدار ٞلن طل ً ٪صي إلى خضور هىباث الهغٕ.
و ٢ــض أق ــاع الب ــاخشىن أن ال ــظًً ٌٗ ــاهىن م ــً ه ــظه الُ ٟــغة ،ل ــضحهم جـ ـ زغ ي ــي الل ٛــت وإٖا ٢ــت
طهىُــت ،لــظلٞ ٪ــلن الــضواء الــظي ٌؿــتهض ٝهــظه الُٟــغة ًم٨ــً أن ً٩ــىن لــه ٞىائــض مخٗــضصة،
ويي و٢خىا الحالي ٌٗمل الباخشىن ٖلـى صعاؾـت وازخبـاع الجؼٍ ـاث ،الظـي حؿـتهض٨ٖ ٝــ وحُٛيـر
جل ٪الدكـىهاث يـي مغًـ ى الخىخـض ،و( )catnap2هـى ٖبـاعة ٖـً ظؼَـق النـٌ ،٤ؿـاٖض الخالًـا
ٖلــى إلالخهــا ١ببًٗــها ويــي الحالــت الؿــاب٣ت ٌؿــاٖض ه٣ــاٍ الدكــاب ٪الٗهــبُت ٖلــى الخمؿــ٪
بالدكــٗباث ،ولــظلٞ ٪لهــه مــً الهــٗب اؾــتهضاٞه باألصوٍــت ،وطلــٖ ٪لــى ٖ٨ـــ قــغٍ٨ه ()cask
الجين املخدىع آلازغ ،وهى إهؼٍم اظخماعي ًخٟاٖل م٘ الٗضًض مـً الجؼٍ ـاث لازـغي ،وٖىـضما
٢ــام البــاخشىن بى٢ــ ٠وكــاٍ ال ـ  caskلــم جىمــى الخٟغٖــاث الٗهــبُت ،وبىــاءا ٖلــى هــظا اججــه
البــاخشىن إلــى إم٩اهُــت اؾــخسضام لاصوٍــت ،يــي مىــ٘ أو جيكــُِ إلاهــؼٍم ؿــهىلت أ٦بــر ،و٢ــض أ٦ــض
البــاخشىن ٖلــى أهمُــت ُ٢ــامهم بضعاؾــت لاصوٍــت الالػمــت لخُٟٗلهــا ،ألن طلــً ٪بــضو أهــه ًدــأٞ
ٖلى ونى ٫الخٛظًت الالػمت للخالًا الٗهبُت ،وَٗمل ٖلـى همىهـا كـ٩ل ٧امـل ،وبالخـالي ً٣لـل
مً زُغ إلانابت بمًاٖٟاتها وججىب خضور هىباث الهغٕ ٖىض مغً ى الخىخض.
( .)https://www.almrsal.com/post/699473
-4الٗالط الُبي:
 هغمىن ٞاؾىبغَؿين وصواء بالىٞابخان :
أْهـ ــغث ججغبخـ ــان ؾـ ــغٍغٍخان وكـ ــغث هخائجهمـ ــا يـ ــي صوعٍـ ــت مخسههـ ــت باألصوٍـ ــت Science
 Translational Medicineأن ٖالظـ ــا مٗخم ــضا ٖلـ ــى الهغمىه ــاث ٢ـ ــض ًدؿـ ــً م ــً الىُْٟـ ــت
إلاظخماُٖت لضي املهابين بالخىخض ،وع٦ـؼث ٧لخـا الخجـغبخين ٖلـى هغمـىن ٞاؾىبغَؿـين وهـى
الهغم ــىن املؿـ ـ و ٖ ٫ــً  ٢ــضعة ال ــضماٖ ٙل ــى إصاعة الؿ ــلى ٥إلاظخم ــاعي و٧اه ــذ الضعاؾ ــاث  ٢ــض
أْه ــغث أه ــه  ٧ــان مىس ًٟــا ي ــي الؿ ــائل الىس ــاعي ب ــين لاش ــخام امله ــابين بالخىخ ــض ،و٧لم ــا
اهس ًٟــذ مؿـ ــخىٍاجه ػاصث خـ ــضة لاٖ ـ ـغاى ،وجىظـ ــض مؿـ ــخ٣بالث هـ ــظا الهغمـ ــىن يـ ــي املىُ٣ـ ــت
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جامل ا
بلبّكي /دنيا فراحته
املؿـ ولت ٖــً جىٓــُم لاصاء لاظخمــاعي ،وازخبــر يــي الخجغبــت لاولــى ٖ٣ــاع خمــل اؾــم الهغمــىن،
وأُٖــي ألَٟــا ٫مهــابين بالخىخــض ٦ــغطاط بــاأله ٠و٧اهــذ الىخــائج إًجابُــت يــي جدؿــين الؿــلى٥
إلاظخمــاعي لهــم٦ ،مــا أ٦ــضث الباخشــت الغئِؿــُت ٧ــاعًٍ بــاع٦غ مــضًغة بغهــامج أبدــار الٗلــىم
إلاظخماُٖت الٗهبُت بجامٗت ؾخاهٟىعص لامغٍُ٨ت يي ج٣غٍغ وكغه مى ٘٢الجامٗت بالتزامً مـ٘
الضعاؾـ ــت ،و٢الـ ــذ :ل٣ـ ــض قـ ــهض الىالـ ــضان جدؿـ ــىا يـ ــي ؾـ ــلى ٥لاَٟـ ــا ،٫وقـ ــهض لاَبـ ــاء بهـ ــظا
الخدؿً ،وْهغ والحا يي أصاء لاَٟا ٫يي الٟدىناث املسبرًت .
وزال ٫الخجغبت ٖالجذ باع٦غ وػمالضها َٟ 17ال مهابا بالخىخـض بغطاط ٞاؾىبغَؿـين لؤلهـ٠
وَٟ 13ــال آزــغ باؾــخسضام بســار وهمــي ٚيــر وكــِ ملــضة أعهٗــت أؾــابُ٘ ،وأْهــغ لاَٟــا ٫الــظًً
ٖىلجــىا ب ـ ٞاؾىبغَؿــين ؾــلى٧ا اظخماُٖــا مدؿــىا٦ ،مــا جــم ُ٢اؾــه بىاؾــُت ازخبــاع ُ٢اي ـ ي
ٌؿ ــمى م ُ٣ــاؽ لاؾ ــخجابت إلاظخماُٖ ــت  ،و ٦ــظل ٪أْه ــغوا جدؿ ــىا ي ــي الخىان ــل إلاظخم ــاعي،
و٧اهىا أ٦ثر ٢ضعة ٖلى جٟؿير الحاالث الٗاَُٟت والٗ٣لُت لآلزغًٍ.
ول ــم جخً ــمً الخجغب ــت الؿ ــغٍغٍت الشاهُ ــت هغم ــىن ٞاؾىبغَؿ ــين هٟؿ ــه ،ول٨نه ــا اؾ ــخسضمذ
صواء ظضً ــضا ٌؿ ــمى بالىٞابخ ــان و ال ــظي خ ــاػ ٖل ــى مىا ٣ٞــت هُ ــت ال ٛــظاء وال ــضواء لامغٍ ُ٨ــت
 FDAمـ ــً أظـ ــل زغوظـ ــه إلـ ــى لاؾـ ــىا ١يـ ــي ٖـ ــام ٖ 2323لـ ــى لا٦ثـ ــر ،والـ ــظي ً٣ـ ــىم بخيكـ ــُِ
مؿــخ٣بالث الــضما ٙالظــي ٌؿــتهضٞها الهغمــىن ،خُــض اؾــتهضٞذ ججغبــت بالىٞابخــان الؿــغٍغٍت
 223عظـ ـ ــال ٌٗـ ـ ــاهىن مـ ـ ــً مـ ـ ــغى الخىخـ ـ ــض املٗخـ ـ ــض ٫أو الحـ ـ ــاص ،وجـ ـ ــم ج٣ؿـ ـ ــُم املغً ـ ـ ـ ى إلـ ـ ــى 4
مجمىٖ ــاث ،وٍ ٣ــى ٫ال ــض٦خىع ب ــاولى ٞىهخ ــىعا ،هائ ــب عئ ــِـ إخ ــضي ق ــغ٧اث لاصوٍ ــت ،والباخ ــض
الغئِس ـ ـ ي يـ ــي الخجغبـ ــت الظـ ــي أظغٍـ ــذ ٖلـ ــى هـ ــظا الـ ــضواء :جـ ــم إُٖـ ــاء الخىخـ ــضًين بالىٞابخـ ــان
بجغٖ ـ ــاث مسخل ٟـ ــت ،أْه ـ ــغث مجمىٖخ ـ ــان جلُ٣خ ـ ــا ظغٖ ـ ــاث أٖل ـ ــى مى ـ ــه جدؿ ـ ــىا ي ـ ــي امله ـ ــاعاث
إلاظخماُٖـت والؿــلى ٥الخُٟ٨ـي ومهــاعاث الحُــاة الُىمُـت .ولم ًدؿــبب ٦ــال الـضوائين يــي أي آزــاع
ظاهبُــت إال أهــه هىــا ٥خاظــت إلــى مؼٍــض مــً البدــىر َىٍلــت لاظــل لالَم ىــان إلــى ؾــالمت هــظا
الىـىٕ مـً الٗـالط(.خـاػم ،بــضع 25،هـىٞمبرٖ.)2319ـالط ظضًـض للخىخــض ًد٣ـ ٤هخـائج إًجابُـت يــي
أو ٫ججغب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغٍغٍت ،ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترظاٖها ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعٍش  25ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٞمبر2319م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
املى.)http://m.aawsat.com:٘٢
ُٞ ىٟلىعامين:
هــظا الٗ٣ــاع ًسٟــٌ مؿــخىي الؿــيروجىهين يــي الــضم ،والؿــيروجىهين ٖىهــغ ُ٦مُــائي َبُعــي
ل ــىخٔ اعج ٟــإ مؿ ــخىاه ي ــي ال ــضم ل ــضي زل ــض لاَ ٟــا ٫الخىخ ــضًين ج٣غٍب ــا ،ول ٣ــض ل ــىخٔ ٗ ــٌ
الخدؿــً ٗــض جىــاو ٫لاَٟــا ٫الخىخــضًين لهــظا الٗ٣ــاع منهــا جدؿــً الؿــلى ٥إلاظخمــاعي وٞتــرة
اهدبــاه أًٞــل ٦مــا هىــاٗ ٥ــٌ آلازــاع الؿــلبُت مشــل٣ٞ :ــضان الـىػن والىٗــاؽ وايــُغاباث يــي
الىىم( .الؼعٍ٣اث ،2334،م.)299.
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
 الؿىعامين:
هــى الــضواء لاو ٫الــظي ً٣ــضم ٗ٦ــالط هــىعي للخىخــض ،لــِـ اؾــم الؿــىعامين ظضًــضا يــي مجــا٫
الُ ــب ٞه ــى ٌؿ ــخسضم مى ــظ  ٖ 133ــام ي ــي ٖ ــالط صاء الى ــىم إلاٞغٍ ٣ــي African Sleeping
Sicknessول٨ـ ــً الجضًـ ــض هـ ــى صعاؾـ ــت ٢امـ ــذ باؾ ـ ـخسضام هـ ــظا الـ ــضواء لٗـ ــالط الخىخـ ــض ،خُـ ــض
اؾ ــخسضم ب ــاخشىن م ــً ظامٗ ــت ٧الُٟىعهُ ــا ي ــي ؾ ــان صًُ ٛــى ه ــظا ال ــضواء ي ــي ٖ ــالط مجمىٖ ــت
نـ ــٛيرة مـ ــً لاَٟـ ــا ٫امله ـ ــابين بالخىخـ ــض ( 13أَ ٟـ ــا )٫جت ـ ـراوح أٖم ـ ــاعهم ب ـ ــين  5وٖ 14امـ ــا،
والخٓـ ــىا جدؿـ ــىا ٦بي ـ ـرا يـ ــي ٗـ ــٌ أٖ ـ ـغاى الخىخـ ــض ٖىـ ــضهم املخمشلـ ــت يـ ــي :عجـ ــؼ مؿـ ــخمغ يـ ــي
إلاجهــا ٫بمــا ُٞــه اللٛــىي والخــضازل إلاظخمــاعي وهمــاطط ؾــلىُ٦ت م٨ــغعة ومدــضصة مــ٘ إن ـغاع
ٖلــى الدكــابه يــي الــغوجين ٧ــل ًــىم ٗــض أؾــبىٕ واخــض ٣ٞــِ مــً بــضأ املٗالجــت زــم جغاظــ٘ هــظا
الخدؿــً ٗــض بًــٗت أؾــابُ٘ ،وهــم ٌٗملــىن الُــىم ٖلــى صعاؾــت ؾــبب هــظا التراظــ٘ ووؾــائل
املدآٞــت ٖلــى الخدؿــً ؾــىاء مــً زــال ٫اؾــخسضام ظغٖــاث مسخلٟــت أو إُٖــاء الــضواء بُــغ١
مسخلٟــت( .باؾــل زُُــب 25،هــىٞمبر ،2319للمــغة لاولــى صواء لٗــالط الخىخــض ،جــم اؾــترظاٖها
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعٍش  25هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٞمبر ٖ 2319لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاٖت 12:56مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً املى٢ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘
.) https://www.sehatok.com/child:
 الخالًا الجظُٖت:
ًــخم اؾــخسالم الخالًــا الجظُٖــت م ــً ظؿــم املــغٌٍ وإٖــاصة خ٣نه ــا بــه مــغة أزــغي ،وطل ــ٪
ل٣ضعتها ٖلى إهخاط زالًـا ظىُيُـت ظضًـضة وٗٞالـت مـً قـ جها أن جٌ٣ـ ي ٖلـى ايـُغاب الخىخـض
وحٗـ ــض ٫ؾـ ــلى ٥املـ ــغٌٍ٦ ،مـ ــا حٗمـ ــل ٖل ـ ــى الؿ ـ ــُُغة ٖلـ ــى إلالتهابـ ــاث الظـ ــي جهـ ــِب الُٟـ ــل
الخىخــضي والخسُٟــ ٠مــً أٖغايــه ،ومؿــاٖضة الــضماٖ ٙلــى الىمــى وجدؿــين جىانــله مــ٘ ؾــائغ
أًٖاء الجؿم املسخلٟت ،وجٓهغ الٟٗالُت مً زال ٫جدؿً جض ٤ٞالضم ولا٦سجين وونى٫
املــىاص الٛظائُــت إلــى الــضما ،ٙخُــض تهــض ٝالخالًــا الجظُٖــت إلــى ج٣ىٍــت الجهــاػ املىــاعي وال٣ــضعة
ٖلى الخىانل اللٛىي والبهغي بجاهب ػٍاصة ال٣ضعاث الٗ٣لُت ٧التر٦يز والخ٨ٟير والظا٦غة.
الهضماث ال٨هغبائُت:
أْه ــغث ٗ ــٌ الح ــاالث ٞائ ــضة اله ــضماث ال٨هغبائُ ــت وطل ــ ٪ك ــ٩ل مغ ٦ــؼ ولٟتـ ـراث َىٍل ــت
بمٗض ٫أعه٘ إلى زمـ ظلؿاث يي لاؾبىٕ ملضة أعه٘ إلى زمؿت أؾابُ٘ ،وطلٖ ٪لى املغاه٣ين
الظًً ٌٗاهىن مً ايُغاب الخىخض يي أ٦ثر خضجه( .إلامام ،الجىالضه ،2313 ،م.)135.
 الخ٩امل الحس ي:
َىعج ــه ال ــض٦خىعة ظ ــين آً ــغػ ٖ ــام  1969بى ــاءا ٖل ــى اٞت ـراى أن لاَ ٟــا ٫طوي اي ــُغاب
الخىخـ ــض لـ ــضحهم نـ ــٗىبت يـ ــي الخىٓـ ــُم ،وجىظُـ ــه املٗلىمـ ــاث الحؿـ ــُت املسخلٟـ ــت الهـ ــاصعة ٖـ ــً
أظؿ ــامهم وٖ ــً البِ ــت وطل ــ ٪ؿ ــبب ٖ ــضم  ٢ــضعة ال ــضماٖ ٙل ــى صم ــج املٗلىم ــاث ال٣اصم ــت م ــً
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جامل ا
بلبّكي /دنيا فراحته
الحــىاؽ املسخلٟــت كــ٩ل ج٩ــاملي مىاؾــب ،وَؿــبب هــظا الخلــل يــي الخ٩امــل الحسـ ي ٖــضصا مــً
املك٨الث آلاجُت:
٢ل ٤وجىجغٖ ،ضم ال٣ضعة ٖلى املٗالجت الةحُدت للمٗلىماث البهغٍت والؿمُٗت.ج زغ لٛىي وٖضم ال٣ضعة ٖلى جدمل ملـ الٛير ،يٗ ٠مهاعاث التر٦يز.مؿ ـ ــخىٍاث إز ـ ــاعة ٚي ـ ــر مالئم ـ ــت ،ن ـ ــٗىباث حٗل ـ ــم ،ي ـ ــٗ ٠ج ـ ــىاػن الجؿ ـ ــم( .ال ـ ــؼعإ،2313 ،م.)182.
تهـ ــض ٝاملٗالجـ ــت بالخ٩امـ ــل الحس ـ ـ ي إلـ ــى الخ٣لُـ ــل مـ ــً هـ ــظه لاٖ ـ ـغاى ،مـ ــً زـ ــال ٫اؾـ ــخسضام
وك ــاَاث م ــً املٟت ــرى أجه ــا ج ـ زغ ٖل ــى الىٓ ــام الٗه ــبي ،وحك ــمل لاصواث ولاؾ ــالُب الالػم ــت
للٗالط مً زال ٫الخ٩امل الحس ي ما ًلي:
الً ِٛالكضًض.الخضلُ.٪جدغٍ ٪أقُاء زُ٣لت.قض خبل ب٣ىة.اللٗب بمىاص مىىٖت مسخلٟت امللمـ( .الكامي ،2334 ،م.)298.٣ٖ ا٢ير مهضئت:
ه ــظه لاصوٍ ــت جىن ــ ٠أخُاه ــا لؤلَ ٟــا ٫الخىخ ــضًين ل ــِـ ألجه ــا حٗ ــال الخىخ ــض ،ول ٨ــً ألجه ــا
جسٟـ ــ ٠م ٢خـ ــا مٓـ ــاهغ لاع ١والٗضواهُـ ــت والؿـ ــلىُ٦اث إلاؾـ ــخدىاطًت وٞـ ــغٍ اليكـ ــاٍ الـ ــظي
ًهاخب الخىخض ومنها:
 هالىبيرًضو.Haloperidol٫
٧ لىعبغوماػًٍ.Chlorpromazine
 زُىعٍضاػًٍ( https:// baby.webteb.com/%D8%AD) .Thioridazine
 لاصوٍت املًاصة للهغٕ والدكىجاث :Anti pileptic & anti convulsanti
إن أَٟا ٫الخىخض هم ٖغيت أ٦ثر مـً ٚيـرهم لئلنـابت بىىبـاث الهـغٕ أو كـضوص يـي الغؾـم
ال٨هغبــائي للــضما ،ٙلــظلٞ ٪ــلن مٗٓــم أَٟــا ٫الخىخــض يــي خاظــت إلــى مًــاصاث الهــغٕ ولٟتــرة
َىٍل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظه لاصوٍ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الُٟىىب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعبِخىن( )phenobarbitoneوصواء
ال ـ ــضًالهخين(،)Dilantineوصواء ال٩لىه ـ ــىبين( ،)Klonopinومش ـ ــل ه ـ ــظه لاصوٍ ـ ــت الظ ـ ــي حؿ ـ ــخٗمل
لٟت ـراث َىٍلــت ًًٟــل ٖــضم اؾــخٗمالها يــي خالــت الخىخــض واؾــخٗما ٫لاصوٍــت لازــغي املًــاصة
للهغٕ والظي لِـ لها أٖغاى ظاهبُت قضًضة ،ومً لاصوٍت املًاصة للهغٕ صواء ()Tegretol
إلاؾــم الُ٨مُــائي (ُٖ )Carbamazepineــاع( )233-133ملــ ،ٜوَؿــخسضم مًــاصا لئلزخالظــاث
ولح ــاالث اله ــغٕ م ــً أظ ــل ٖ ــالط الىىب ــاث اله ــغُٖت ( ،)Epile psyseizuresوه ــظا ال ــضواء
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
ٌؿــُُغ ٖلــى الىىبــاث الٗضواهُــت والًٛــب يــي خــاالث الخىخــض ،ومــً لاصوٍــت املًــاصة للهــغٕ
الضًبا٦ين . (http://www.tbeeb.net.( Sodiumvalproate : Depakote
-5الٗالط بالٛظاء والُٟخامُىاث:
الحمُت الٛظائُت الخالُت مً ال٩اػٍين والٛلىجين:
٧اهذ ٨ٞغة الٗالط بالحمُت الٛظائُـت للخىخـضًين ٚيـر م٣ىٗـت ،ول٨ـً ٗـض ججـاعب ٖضًـضة مـً
لاؾــغ باؾــخٗما ٫الحمُــت مــ٘ أبىــائهم مــً أظــل ٖــالط لايــُغاب املٗــىي ،الــظي حؿــببه ٗــٌ
لاَٗمــت املدخىٍ ــت ٖلــى الٛل ــىجين وال٩ــاػٍين ،أن ــبذ هىــا ٥ه ــىٕ مــً ال٣ىاٖ ــت بجــضوي الحمُ ــت
الٛظائُت.
وَٗـ ـ ّـغ ٝال٩ـ ــاػٍين ب هـ ــه البـ ــروجين لاؾاي ـ ـ ي امل٩ـ ــىن للحلُـ ــب ومكـ ــخ٣اجه ،أمـ ــا الٛلـ ــىجين ٞهـ ــى
البــروجين املىظ ــىص كــ٩ل أؾاي ـ ي يــي الٗضً ــض م ــً ال٨غبىهُــضعاث وزان ــت يــي ال٣م ــذ والك ــٗير
والكــىٞان ،وجبــضأ الحمُــت كــ٩ل جــضعٍثي بدُــض ًــخم البــضأ بلػالــت ال٩ــاػٍين مــً خمُــت الُٟــل
وهٗـض ٞتــرة مــً مالخٓــت الخُٛيـراث إلاًجابُــت ٖلــى الحالـت ًــخم إػالــت الٛلــىجين وٖــاصة مــا ًدخــاط
ال٩اػٍين إلـى ٞتـرة أؾـبىٖين ج٣غٍبـا خظـى ًـخم جىُٓـ ٠الجؿـم مىـه ،بِىمـا الٛلـىجين ٞهـى ًدخـاط
مً  5إلى  7أقهغ ج٣غٍبا لخسلُو الجؿم مىه.
ل٣ض الخٓذ لامهاث اللىاحي َب ً٣هٓام الخٛظًت الخـام بالخىخـض ٖلـى أَٟـالهم املهـابين
ب هــه مــ٘ بــضء املباقــغة بخُبُــ ٤الحمُــت مــ٘ َٟــل الخىخــض ٢ــض جٓهــغ يــي الٟتــرة لاولــى لخُبُ٣هــا
ٌٗ لاٖغاى مشل :ج٨غاع الخبى ٫والخمى ٫ػٍاصة الٗاَٟـت والب٩ـاء ،إال أهـه ًًٟـل لاؾـخمغاع
يــي جُبُــ ٤الحمُــت لغضٍــت الىخــائج املغظــىة وأهــه يــي خــا ٫خــضور أي زلــل يــي اجبــإ الحمُــت ،أي
إصزــاٗ ٫ــٌ ٦مُــاث الٛلــىجين أو ال٩ــاػٍين ٢ــض جـ صي إلــى مٗاهــاة الُٟــل مــً ٗــض عصوص الٟٗــل
٦ؼٍاصة اليكاٍ أو الؿلى ٥الٗضواوي.
ال٣ائم ــت آلاجُ ــت جىل ـ ـ املمى ــىٕ واملؿـ ــمىح ي ــمً حٛظًـ ــت الخىخ ــضًين بدؿـ ــب إلاخخ ــىاء ٖلـ ــى
ال٩اػٍين أو الٛلىجين:
الجضو٢ :1 ٫ائمت جىيُدُت للمىىٕ واملؿمىح يمً حٛظًت الخىخضًين بدؿب إلاخخىاء ٖلى
ال٩اػٍين أو الٛلىجين.
املؿمىح
املمىىٕ
املجمىٖت
ال٣م ـ ــذ والك ـ ــٗير والك ـ ــىٞان والج ـ ــاوصاع الــظعة واليكــاء والٟىقــاع ولاعػ
الحبىب
والجغَل
والىسالت
خلُب الهىٍا
الحلُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ظمُ٘ لاهىإ
ومكخ٣اجه
55

جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية  ،)0( 1جـــــانفي 0201

جامل ا
بلبّكي /دنيا فراحته
الخبز وبضائله

الخب ــز امله ــىىٕ م ــً الحب ــىب املمىىٖ ــت
الظي جدىي الٛلىجين

الخبز املهىىٕ مً ص ٤ُ٢الـظعة
أو البُاَـ ـ ــا أو اليكـ ـ ــاء أو لاعػ
أي م ــً الحب ــىب املؿ ــمىخت أو
أه ـ ـ ـ ــىإ الخبـ ـ ـ ــز الخالُ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــً
الٛلىجين
ظمُ ــ٘ أه ــىإ اللح ــىم البًُ ــاء
والحم ـ ـغاء ولاؾـ ــما ٥والبـ ــٌُ
وال ٟـ ـ ـ ـ ـ ــى ٫الؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــىصاوي و ٞـ ـ ـ ـ ـ ــى٫
اله ــىٍا والب ــاػالء والٟان ــىلُاء
الجاٞت

أي ٞا٦هت م٨شٟت

ظمُ٘ لاهىإ

اللحــىم املهــىٗت واملٗلبــت مشــل الى٣ــاه٤
واملغج ــضًال وأي ه ــىٕ مً ــا ٝإلُ ــه مشب ــذ
اللحـ ــىم ب هىاٖهـ ــا الجلـ ـ ــىجين والخىهـ ـ ــت املدٟىْـ ـ ــت بالؼٍـ ـ ــذ
ومكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ٣اتها الىب ــاحي واللح ــىم املً ــا ٝإليه ــا أي ه ــىٕ
م ـ ـ ــً الحبـ ـ ـ ــىب املمىىٖ ـ ـ ــت ٧الك ـ ـ ــٗير أو
وبضائلها
الكـ ـ ــىٞان وٚيرهـ ـ ــا باإلي ـ ــاٞت لؤلظب ـ ــان
ولالبان ٦مهضع بغوجُني
الحلىٍــاث الــضازل يــي جهــيُٗها أي مــً البؿ ــ٩ىٍذ ،الٗ٨ـ ــ ،٪الُٟـ ــائغ
الحلىٍـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث ص ُ٢ـ ــ ٤الحبـ ـ ــىب املمىىٖـ ـ ــت أو الحلُـ ـ ــب املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٗت م ـ ـ ـ ـ ـ ــً الحبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىب
املؿ ـ ـ ـ ــمىخت وصون إي ـ ـ ـ ــاٞت أي
ومكخ٣اجه
والؿ٨غٍاث
ممىـ ـ ـ ـ ـ ــىٕ ،الؿـ ـ ـ ـ ـ ــ٨غ لابـ ـ ـ ـ ـ ــٌُ
الٗؿ ـ ــل ،الجُالج ـ ــينٖ ،هـ ـ ــائغ
الٟىا ٦ــه ،ظ ــىػ الهى ــض ،املغه ــى،
ول ٨ــً ًج ــب الخ  ٦ــض صائم ــا م ــً
امل٩ىهاث وزلىها مً الجلـىجين
أو أي مشبخاث
الخًـ ـ ـ ـ ــغواث املُبىزـ ـ ـ ـ ــت أو املسبـ ـ ـ ـ ــىػة ظمُ٘ لاهىإ لازغي
واملًا ٝإليها أي هىٕ ممىىٕ مما ؾـب٤
الخًغاواث
أو ظبن أو ٦غٍمت
الٟىا٦ه
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
املٗ٨غوه ــت املهـ ــىىٖت م ــً أي هـ ــىٕ مـ ــً املٗ٨غوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت املهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىٗت مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً
الحب ــىب املؿ ــمىخت ،البُاَ ــا
املٗ٨غوه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الحبىب املمىىٖت ٧الكٗير أو ال٣مذ
الحلىة والٗاصًت
والبُاَا
الؼٍـ ـ ــىث املًـ ـ ــا ٝلهـ ـ ــا الخ ـ ــل لابـ ـ ــٌُ
الؼٍىث والضهىن املُ٣غ أو مشبذ الٛلىجين

ظمُ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘ الؼٍ ـ ـ ـ ـ ـ ــىث الىباجُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
وامل ـ ــاًىهيز امله ـ ــىىٕ م ـ ــً الخـ ــل
املؿمىح
ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الُٗ ـ ـ ـ ـ ـ ــام والبهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعاث
والهلهـ ـ ـ ــاث الٛي ـ ـ ــر ممىىٖ ـ ـ ــت
والى٨هــاث ولال ــىان والباه ُ٨ــ٪
والباوصع والهىصا

الخــل لابــٌُ ،الٟلٟــل الحــاع والكــُت،
ٗـ ـ ـ ــٌ أه ـ ـ ــىإ الٗل ٨ـ ـ ــت الك ـ ـ ــُبـ ،أي
إياٞاث ٚظائُت َٗــام مًــا ٝإلُــه مشبخــاث ونلهــاث
جد ــىي الٛل ــىجين ،والك ــىعباث املدخىٍ ــت
ٖلـ ـ ـ ــى أي مـ ـ ـ ــً الحبـ ـ ـ ــىب املمىىٖـ ـ ـ ــت أو
الحلُب ومكخ٣اجه
املهضع  (:املال٩ي ،قغو 4،١صٌؿمبر  .)2319أهمُت الحمُت الٛظائُت للمهـابين بالخىخـض ،جـم
اؾ ـ ـ ـ ــترظاٖها ي ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ــاعٍش  4صٌؿ ـ ـ ـ ــمبر ٖ 2319ل ـ ـ ـ ــى الؿ ـ ـ ـ ــاٖت  12.33م ـ ـ ـ ــً املى ٢ـ ـ ـ ــ٘:
.)http://www.webteb.com
خمُت ال٩اعبىهُضعاث الخانت (هٓام ٚظائي مدضص ال٨غبىهُضعاث):
جىضعط خمُت ال٩اعبىهُضعاث يمً خمُاث لاؾدبٗاص الحضًشت و٢ض باجذ قـائٗت يـي مجخمـ٘
املهابين بايُغاب الخىخض ٖلى مضي الؿىىاث ال٣لُلـت املايـُتً ،ىىـ ى بهـا لٗـالط مجمىٖـت
نــٛيرة مــً املهــابين بالخىخــض الــظًً ٌٗــاهىن مكــا٧ل مغجبُــت بالجهــاػ الهًــمي ٧ــالبراػ اللــين
املــؼمً وإلامؿ ــا ٥املخ ُ٣ــ٘ ،والٛــاػاث وإلاهخ ٟــار ،ولال ــم ي ــي الــبًُ ول ــم ٌؿ ــخجُبىا لحمُ ــاث
لاؾدبٗاص لازغي.
حؿــدىض خمُ ــت ال٩اعبىهُ ــضعاث الخان ــت إل ــى الىٓغٍــت ال٣ائل ــت أن ال٨غبىهُ ــضعاث امل ل ــ ٠م ــً
وخ ـ ــضاث ؾ ـ ــ٨غ أخاصًـ ـ ــت (الؿ ـ ــ٨غٍاث لاخاصًـ ـ ــت) ؾ ـ ــهلت الهً ـ ــم وإلامخهـ ـ ــام ،ي ـ ــي خ ـ ــين أن
ال٨غبىهُضعاث امل٩ىن مـً وخـضحي ؾـ٨غ أو أ٦ثـر (ؾـ٨غٍاث زىائُـت أو مخٗـضصة ) نـٗبت الهًـم،
ال ؾــُما باليؿــبت ألول ــ ٪الــظًً ٌٗــاهىن يــغعا يــي ال٣ىــاة الهًــمُت ،والــظًً جيــخج أظؿــامهم
٦مُــاث ٚيــر ٧اُٞــت مــً إلاهؼٍمــاث الهايــمت لل٨غبىهُــضعاث ٞــلن اهخ٣لــذ ال٩اعبىهُــضعاث صون
هً ــم ٖب ــر لامٗ ــاء الض ٣ُ٢ــت إل ــى لامٗ ــاء الٛلُٓ ــت ،حؿ ــبب بمك ــا٧ل زُي ــرة ي ــي لامٗ ــاء  ٩٦ــل،
خُض جسً٘ هظه ال٩اعبىهُضعاث الظي لم تهًـم ولـم جمـخو والظـي حكـَ ٤غٍ٣هـا هدـى لامٗـاء
الٛلُٓـت لٗملُــت حؿــمى الخسمـغً ،ــىجم ٖــً هــظه الٗملُـت ٞــغٍ يــي الٛـاػاث واهخٟــار وبـغاػ لــين
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بلبّكي /دنيا فراحته
وإمؿ ــا ٥وإ ٞـغاػ لحم ــىى ًٖ ــىٍت ٢ه ــيرة الؿلؿ ــلت ٦دمٌ ـ ي الال٦خُ ــ ٪ولاؾ ــُدُ ،٪لام ــغ
الظي ًدٟؼ الىمى املٟغٍ للب٨خيرًـاً ،ـ صي طلـ ٪بالخـالي إلـى التهـاب لامٗـاء ،مـا ًمىـ٘ امخهـام
امل ــىاص املٛظً ــت ،ال ؾ ــُما الُٟخ ــامين  ،B12خُ ــض حؿ ــمذ ه ــظه الحمُ ــت باؾ ــتهال ٥الؿ ــ٨غٍاث
لاخاصًــت (الٛلى٧ىػ،الٟغ٦خىػ،ال ٛـاال٦خىػ) وإػالــت جلــ ٪الشىائُــت (الؿــ٨غوػ،الال٦خىػ ،املــالخىػ)
واملخٗـضصة (اليكـىٍاث) مــً خمُخـه وخـين جخدؿــً مكـا٧له الهًـمُت جًــا ٝمجـضصا لاَٗمــت
الظــي جدخــىي ٖلــى ؾــ٨غٍاث زىائُــت ومخٗــضصة ج ــضعٍجُا إلــى خمُخــه ٧ىهــه بــاث ًخدملهــا وته ــضٝ
هــظه الحمُــت إلــى جةــحُذ ٖــضم جــىاػن ال٩ائىــاث املجهغٍــت (الب٨خيرًــا،الخميرة الًــاعة،الخميرة
الحمُــضة يــي لامٗــاء) ،وجسُٟــ ٠إلالتهــاب املٗــىي ،وقــٟاء ال٣ىــاة الهًــمُت ،وجدؿــين ــحت
الجهاػ الهًمي (.ؾتراً٨الهض ،2312،م.)177.
الخىاوب:
حؿ ــدىض خمُ ــت الخى ــاوب إل ــى الىٓغٍ ــت ال٣ائل ــت أن اخخم ــا ٫خ ــضور عص  ٗٞــل خؿاؾ ــُت ل ــضي
الخىخــضي اجج ــاه َٗ ـام ً ــؼصاص مــ٘ م ــغوع الى ٢ــذ م ــ٘ حٗغي ــه لــهٌ .ؿ ــخسضم ال٨شي ــر م ــً لاَب ــاء
الظًً ًماعؾىن الُب امل٨مل والبضًل ٞدو  ELISAللٛلىبـىلين املىـاعي  Gلخدضًـض لاَٗمـت
الظـي ٌٗخ٣ــض أجهــا حؿــبب جـ زيرا يــي جٟـاٖالث الحؿاؾــُت ججــاه الُٗــام ،خُــض ًدٓــى الخىخــضي
بسُت لحمُت جىـاوب ملـضة أعهٗـت أًـام ًدىـاو ٫زاللهـا َٗامـا آمىـا لُـىم واخـض ٧ـل أعهٗـت أًـام،
وه٨ــظا ٌؿــخُُ٘ يــي الُ ــىم لاو ٫جىــاو٧ ٫اٞــت لاَٗمــت ال ــىاعصة يــي ٢ائمــت لاَٗمــت املسهه ــت
لــظل ٪الُــىم ،ولــً ج ٧ــل زاهُــت خظــى الُــىم الغا ــ٘ ،خُــض ٌٗخ٣ــض أن جىــاوب لاَٗمــت ٧ــل أعهٗــت
أًام أو أ٦ثر ؾُ٣لل مً الخٟاٖالث وٍس ٠ٟاخخما ٫جُىع الحؿاؾُت ججاه هظه لاَٗمت
الحمُت مًاصاث الُٟغٍاث:
حؿدىض الحمُت املًاصة للُٟغٍاث ،املؿماة أًًا الحمُت الخالُت مً الخميرة ،إلى الىٓغٍت
ال٣ائل ــت أن الخىخ ــضًين ٌك ــهضون ٖل ــى هد ــى ق ــائ٘ ٞغَ ــا ي ــي هم ــى الخمي ــرة املبًُ ــت ي ــي ٢ى ــاتهم
الهً ــمُت ،م ــا ً ـ صي إل ــى مخالػم ــت لامٗ ــاء املؿ ــُلت ،حؿ ــخسضم ه ــظه الحمُ ــت ٖ ــاصة إل ــى ظاه ــب
البروبُىجُ ،٪ومًاصاث الُٟغٍاث ،ولاصوٍت للؿُُغة ٖلـى همـى الخميـرة وإٖـاصة الخـىاػن بـين
الب٨خيرًــا الًــاعة والىاٗٞــت إلــى َبُٗخــه يــي ال٣ىــاة الهًــمُت ،جؼٍــل هــظه الحمُــت لاَٗمــت الظــي
جدخـ ــىي ٖلـ ــى الخميـ ــرة وجلـ ــ ٪الظـ ــي جدٟـ ــؼ ٖلـ ــى مـ ــا ًٟتـ ــرى همىهـ ــا .مـ ــً لاَٗمـ ــت الظـ ــي ًجـ ــب
اؾدبٗاصها :الؿ٨غ والٟا٦هتٖ ،هـير الٟىا٦ـه ،لاَٗمـت املسمـغة ،زميـرة الخبـز ،لاَٗمـت الظـي
مـ ــغ ٖليهـ ــا الـ ــؼمً .والىا٢ـ ــ٘ أن الالئدـ ــت ال٩املـ ــت لؤلَٗمـ ــت املؿـ ــدبٗضة وٞـ ــ ٤الحمُـ ــت املًـ ــاصة
للُٟغٍـ ـ ـ ـ ــاث مىؾـ ـ ـ ـ ــٗت وجخًـ ـ ـ ـ ــمً لاَٗمـ ـ ـ ـ ــت الظـ ـ ـ ـ ــي ً ٧ـ ـ ـ ـ ــل منهـ ـ ـ ـ ــا الخىخـ ـ ـ ـ ــضي ٖلـ ـ ـ ـ ــى لاع ـ ـ ـ ـ ـ .
(ؾترالً٨الهض ،2312،م.)179.
الُٟخامين  B6بجغٖاث ٖالُت م٘ املٛىيزًىم:
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اضطراب التو احد من منظور بيولويج وعصيب
ق ــإ اؾ ــخسضام الُٟخامُى ــاث بجغٖ ــاث ٖالُ ــت ي ــي مجخم ــ٘ امله ــابين باي ــُغاب الخىخ ــض ي ــي
ؾ ـ ــخِىاث ال ٣ـ ــغن الٗك ـ ــغًٍ ،خ ـ ــين َغخ ـ ــذ ال ٨ٟـ ــغة ال٣ائل ـ ــت أن ظغٖ ـ ــاث ٖالُ ـ ــت ًىمُ ـ ــت م ـ ــً
الُٟخــامين ( B6البيروصو٦ؿــين) ٢ــض حٗــىص بالٟائــضة ٖلــى لاَٟــا ٫الخىخــضًين ،خُــض ٌٗخبــر هــظا
الُٟخــامين الــظي ٌُٗــى بجغٖــاث ٖالُــت مــً الُٟخامُىــاث الٗالظُــت لا٦ثــر قــُىٖا املؿــخسضمت
لٗالط الخىخض ،وُٞما ًلي ٢ائمت املىا ٘ٞالظي قهضها لاَٟا ٫الخىخضًىن:
 .جدؿً يي الؿلى.٥
 .جغاظ٘ الحؿاؾُت الٛظائُت.
 .جًاض ٫هىباث الًٛب.
 .جدؿً الخجاوب لاظخماعي.
 .جغاظ٘ الؿلى ٥املدٟؼ.
 .جدؿً الخىانل البهغي( .ؾتراً٨الهض ،2312،م.)187-186.
املكغوب الٛظائي:
ابخ ٨ــغث  ٦ــال م ــً ال ــض٦خىعة مير ٞــذ إبـ ـغاهُم أؾ ــخاطة اله ــىاٖاث الٛظائُ ــت ب ــاملغ٦ؼ ال ٣ــىمي
للبد ــىر بال ٣ــاهغة وال ــض٦خىعة هج ــىي ٖب ــض املجُ ــض أزه ــائُت م ــغى الخىخ ــض والظ ــي حٗم ــل ي ــي
امل ؾؿــت هٟؿــها مكــغوبا ظضًــضا ٌؿــاٖض كــ٩ل ٦بيــر يــي ٖــالط لاَٟــا ٫املهــابين بايــُغاب
الخىخــض ،وَٗــاوي أَٟــا ٫الخىخــض مــً ه٣ــو خــاص يــي مؿــخىٍاث لاخمــاى الضهىُــت أومُٛــا 3
ما ً زغ ٖلى مؿخىي لاهدباه لضحهم ولظلً ٪ىة َبُا بلُٖائها لؤلَٟا٦ ٫م٨مل ٚظائي.
.(http://www.mawhopon.net/25november2019(.

زاجمت:

الخُغ ١يي ّ
ّ
ّ
الضعاؾت الحالُت إلى أؾباب ايُغاب الخىخض البُىلىظُت والٗهبُت ،و٢ض
جم
وظضها أجها أنض ١مً لاؾباب الظي جٟؿغه ٖلى أؾاؽ هٟس ي ،و٦ظلّ ٪
ّ
الخُغ ١إلى ٌٗ
جم
الحلى ٫الٗالظُت الُبُت والٛظائُت ،إال أن هظه لازيرة ج٣ىم بالخ٣لُل مً خضة لاٖغاى
ولِـ الٗالط النهائي لهظا لايُغاب اللٛؼ.
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٢ائمت املغاظ٘ :
ّ
الٗغبُت :
املغاظ٘
 .1إلامام مدمض نال  ،الجىالضه  ٞاص ٖبض ( ، )2313الخىخض وهٓغٍت الٗ٣ل)1ٍ(،
ٖ،مان،لاعصن :صاع الش٣اٞت.
 .2الؿُض ،مدمض ٞاعو .)2336( .١ازخال ٫املىاٖت الظاجُت  ٦خض الٗىامل املؿببت ملغى
الخىخض يي لاَٟا. ٫عؾالت ماظؿخير ،ظامٗت ٖين قمـ ،مهغ.
 .3الكامي وٞاء . )2334( .زٟاًا الخىخض أق٩اله أؾبابه حصخُهه :)1ٍ(،صاع مغ٦ؼ ظضة
للخىخض.
 .4الؼعٍ٣اث ،إبغاهُم ٖبض هللا .)2334( .الخىخض الخهائو والٗالطٖ ،مان ،لاعصن  :صاع
وائل للُباٖت واليكغ.
 .5املال٩ي ،قغو 4(.١صٌؿمبر  .)2319أهمُت الحمُت الٛظائُت للمهابين بالخىخض ،جم
اؾترظاٖها يي جاعٍش  4صٌؿمبر ٖ 2319لى الؿاٖت  12.33مً املى:٘٢
.http://www.webteb.com
 .6بضع ،إبغاهُم مدمىص ،)2331( .الُٟل الخىخضي حصخُو وٖالط ،ال٣اهغة،مهغ:
م٨خبت لاهجلى مهغٍت.
 .7خاػم ،بضع 25(.هىٞمبرٖ.)2319الط ظضًض للخىخض ًد ٤٣هخائج إًجابُت يي أو ٫ججغبت
ؾغٍغٍت ،جم اؾترظاٖها يي جاعٍش  25هىٞمبر2319مً املى.http://m.aawsat.com:٘٢
 .8ظلبي ،زالو 42(.فيفري  .)4242هٓغٍت ظضًضة لٟهم الخىخض ،جم اؾترظاٖها يي جاعٍش
 42فيفري 4242مً املى.https://www.tbeeb.net/health :٘٢
( .9زُُب ،باؾل 25 (.هىٞمبر .)2319للمغة لاولى صواء لٗالط الخىخض ،جم اؾترظاٖها يي
املى٘٢
12:56مً
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