
 األبحاث الجديدة
طوال حياة الشخص المصاب . يظهر اضطراب التوحد في  التوحد هو اضطراب معقد يستمر عادة 

من  الفئات العرقية واالجتماعية . وال يمنع دخل األسرة المالي وأسلوب الحياة والمستوى التعليمي  جميع 

التوحديين نوبات مرضيه ، إمساك مزمن أو إسهال يعاني منها  ظهور هذا االضطراب . والحاالت الشائعة التي 
 . ، تخلف عقلي ، مشاكل في النوم ، تناول مواد غير غذائية ، عضالت ضعيفة ، ومشاكل حسية

  

حتى بلوغهم  من األطفال يمرون بمرحلة نمو طبيعية  % ٢٥حوالي  وفقاً لألكاديمية األمريكية لطب األطفال 
 : يا أو فجأة الحاالت التالية على األطفالشهر، بعد ذلك يظهر تدريج ١٨سن 

 ( ) حتى لو كان الطفل قد نطق بعض الكلمات التوقف عن النطق  -  
   يتوقف عن التلويح باليد للوداع -  

   لف رأسه أثناء مناداته يتوقف عن  -  
  ينسحب وينطوي بعيدا في قوقعه ويظهر عدم االهتمام بالبيئة المحيطة به -  

للذين تم تشخيصهم وتبين إصابتهم باضطراب التوحد كانت مرحلة نموهم طبيعية وبعد ذلك تم ظهور األطفال ا

 . النمو باالنحدار أو التراجع للخلف في عملية  يسمى هذا النوع  أعراض التوحد لديهم. 
عاقة. % من األطفال المصابين بهذه اإل٧٥التوحد الكالسيكي يظهر على الطفل منذ الوالدة ويشكل نسبة 

 :المؤشرات التي تتطلب تقييم فوري للطفل
  ال يبتسم الطفل التوحدي عند بلوغه الستة أشهر من العمر -  

 ١٢اصواتا و ال يشير ، ال يحاول الوصول الى األشياء ، ال يلوح بيديه عند سن  الطفل التوحدي ال يصدر  -  

 .شهر
 شهر ١٦مفرده عند سن  ال ينطق كلمات  -  

  شهر ٢٤كلمتين عند سن  ق عبارات مكونه من ال ينط -  
 .فعل غير مناسبة للعاطفة تاراديقاوم الحضن وإذا تم رفعه أو التقاطه يقوس ظهره معترضا ويظهر  - 

  

الطبعة الخامسة الضطراب  -وفقا ألحدث تعريف في الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية   -١
   :التشخيص هيطيف التوحد فان معايير 

 .العجز المستمر في التواصل االجتماعي والتفاعل االجتماعي عبر سياقات متعددة -  
 .محدودية األنماط السلوكية وتكرارها و محدودية االهتمامات أو األنشطة -  

 .في أوائل الفترة التنموية تظهر   األعراض -  
والمهنية، أو في مجاالت أخرى هامة من األداء  في المجاالت االجتماعية األعراض تسبب ضعف واضح  -  

 .الحالي

 . ال يتم شرح هذه االضطرابات بشكل أفضل من خالل وصفها إعاقة فكرية أو تأخر في النمو العالمي -  
  

االضطرابات المشار إليها سابقا بالتوحد  يشمل حاليا  الذي  هو التشخيص  اضطراب طيف التوحد   -٢
، التوحد الغير  الطفولة ، توحد كانر ، توحد ذو أداء عالي  لتوحد في مرحلة الطفولي المبكر ، ا

 .اسبرجر ،  اضطرابات نمائية شاملة غير محددة ، اضطرابات الطفولة التحليلية  ،  محدد 

مليئة بالسموم . ال يخفى  في هذا الزمن  البشرية أصبحت البيئة  في الوقت الحالي من الحضارة 
وهم محملين بالسموم عن طريق االم  يولد األطفال  نعيش في عالم تزداد فيه السموم . احد إننا  على 

يحتوي أيضا على مواد كيميائية صناعية و  لبنات يناء الحياة وإنما  الحبل السري ال يحتوي فقط على  . 
تؤكد  أبحاث عدة دراسات و والكادميوم والرصاص .  ملوثــات و مبـــيدات و معادن ثقيلة مثل الزئبق 

   . تسبب التوحد المعادن الثقيلة  إن 
من جميع  االثيلي  لحظر استعمال الزئبق  من قبل األمم المتحدة  م تم تقديم اقتراح  ٢٠١٣في شهر يناير 

هذا يدل  من اجل الحصول على معاهدة عالمية ملزمة للحظر .  في جميع أنحاء العالم   األدوية واللقاحات 

ير من الناس في جميع أنحاء العالم لديهم معرفة عن مخاطر استخدام الزئبق في األدوية على ان عدد كب
واللقاحات. وكان القرار النهائي لألمم المتحدة هو استبعاد الزئبق المتضمن المادة الحافظة ثيميروسال من 

  .المعاهدة
  

بمستويات وبائية في جميع أنحاء غير شائع . لكن أصبحت حاالت التوحد تظهر  التوحد كان يعتبر اضطراب 

طفل . منذ عدة سنوات حصل مركز جدة  ١٠.٠٠٠في كل  ١ م كان معدل التوحد  ١٩٧٠العالم . في عام 
تمت والدتهم في الواليات المتحدة في  طفل  ١٥٠ا في كل  بان معدل التوحد أصبح  للتوحد على معلومات 

مما يعني بان  م ١٩٩٦طفل تمت والدتهم في عام  ١٠٠ في كل  ١بينما معدل التوحد كان  م .  ١٩٩٤عام 
تمت  طفل  ٨٨ في كل  ١% خالل السنتين . و كان معدل التوحد ٥٠الزيادة في حاالت التوحد أصبحت 

أظهرت اإلحصائيات بان معدل التوحد  مراكز مكافحة األمراض والوقاية  م . و بناء على  ٢٠٠٥والدتهم في عام 
إن هذه النسبة مخيفة ألنها تجعلنا نفكر ماذا  للذين بلغوا سن المدرسة.  فل ط ٥٠ في كل  ا  أصبح 



الذين سيولدون اليوم . إذا كنا نعتقد بان نسبة التوحد في أمريكا  ستكون نسبة األطفال التوحديين 

سبة ن أجرتها كوريا الجنوبية مع باحثين أمريكان عن ارتفاع مذهل في  دراسة حديثة  فقد أظهرت  مرتفعة 
 .  طفل ٣٨في كل  ١ التوحد بين األطفال الكوريين وهي 

 إحصائية أمريكية
 ١٠.٠٠٠ في   ١  ١٩٧٠

 ١٥٠ في   ١  ١٩٩٤

 ١٠٠ في   ١  ١٩٩٦
 ٨٨  في   ١  ٢٠٠٥

 ٥٠  في   ١  ٢٠٠٧
    ٦٨  في  ١  ٢٠٠٨

  
بلغني الطبيب بان " خالل زيارتي للطبيب ا ابن شقيق الرئيس جاك كنيدي  قال روبرت كنيدي  مالحظة : 

مستوى الزئبق في الدم عندي كانت مرتفعة جدا لدرجة إن المرأة الحامل لو كانت نسبة الزئبق لديها بهذه 

التلوث بالزئبق  النسبة من المؤكد ســيكون المولود لديه ضعف في اإلدراك )فقدان نسبة من نقاط الذكاء( . 
   ". لى كل فرد منايعتبر خطر حقيقي كبير على صحة اإلنسان وتؤثر ع

هم ومعظم بالتوحد شخص مصاب  ٣٠٠.٠٠٠ – ٢٠٠.٠٠٠ ي في الوقت الحالي يوجد في المملكة حوال  -٣
 مسئولين عن أسرة. يصبحوا الذين لن يتمكنوا أن  الذكور من 

عدد الذكور  مما سيؤثر سلبا على  (  فتاة  ١ - ذكور  ٤)  في الذكور أعلى من اإلناث  الن نسبة التوحد  

  والقيام بأعباء أسرية.  الغير قادرين على تحمل مسئولية
سيزداد الوضع سوءاً ، وماذا سيكون  انتشار التوحد   من  إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد 

وسيزيد  إعالة األسر واألقرباء اقل د الرجال القادرين علىسيكون عد المستقبل؟ 
 . .. الخ مجاالت الطب وقيادة الطائرات والوظائف الحكومية  في  اإلناث  توظيف 

  
 : بعض الدراسات المثيرة لالهتمام من المجلة الدولية ألبحاث التوحد هذه   -٤

  الجنين يعتبر عامل خطر  الثة األولى من تطور تظهر الدراسات بان العدوى الفيروسية خالل األشهر الث

  .التوحد لإلصابة بمرض 

  األمهات الذين تعرضوا للحمى أثناء الحمل تكون نسبة احتمال أن يكون لديهم طفل يعاني من اضطراب

 . مضاعفة التوحد أو تأخر في النمو 
 طر اإلصابة بالتوحداستخدام األمهات الحوامل لألدوية المضادة لالكتئاب مرتبطة في زيادة خ. 

  عالية واألخوات ( تظهر لديهم سلوكيات  أقرباء األطفال التوحديين ) اإلخوة أظهرت دراسة حديثة بان

 .مرتبطة بالتوحد

  بعض الدراسات ربطت مبدئيا استخدام عقار التريبوتالين )عقار مستخدم في عالج الوالدة المبكرة ( قد

ل قد يؤدي التريبوتالين ألكثر من يومين خالل الربع الثالث من الحم لعالج  التوحد . التعرض  يؤدي الى 
 . التوحد بنسبة أربعة أضعافالى احتمال زيادة خطر 

  الناجمة عن تسمم الزئبق معرضون لمخاطر التوحد .  أحفاد األشخاص الذين عانوا من األمراض الوردية

في النصف األول من القرن التاسع عشر ) وهو مرض كان شائع  الناجين من المرض الوردي  شخاص األ

بالزئبق ألطفالهم ( عانوا من فقدان القدرة على   عندما استخدم األهالي مساحيق التسنين المحملة
اليدين والقدمين   ، فرط الحساسية للضوء ، الخمول ، التهيج ، االلم ، لون وردي مشع في النطق

 . الناجين من المرض الوردي األحفاد   طفل من ٢٥توحدي بين كل  طفل  ١ وتم تشخيص  . 
  م تدعم النظرية القائلة إن األطفال الذين يعانون من التوحد لديهم  ٢٠٠٨هناك دراسة أجريت في عام

من العناصر السامة مثل الزئبق . أظهرت الدراسات بان الفرق الرئيسي في  صعوبة في التخلص 

بأنهم استخدموا مضادات حيوية بنسبة عالية  وحد الت الطبي لألطفال الذين يعانون من  التاريخ 
على  دراسة  مهمة جدا الن   المعلومات   شهر األولى من عمرهم . هذه  ١٨ال  فتــــــرة  خالل 

ق. بالزئ م تقريبا تحد من التخلص من طريق الف الحيوية التي تؤخذ عن  وجدت بان المضادات  الفئران 

مجموعة التوحد تتفق مع بيانات الدراسات الثالثة  من قبل  الحيوية ارتفاع معدل استخدام المضادات 
المضادات الحيوية عن طريق الفم في األطفال  في استخدام  مرتفعة  تظهر نسبة  التي  األخرى 

 . الذين يعانون من التوحد
   ين األطفال الذ بوجود نسبة عالية من الزئبق في أسنان  م  ٢٠٠٧أظهرت دراسة أجريت في عام

       . يعانون من التوحد

  األجنة الذين لم يولدوا بعد يتعرضوا لمئات من المواد  بعنوان "  م  ٢٠٠٥أظهرت دراسة أجريت في عام

من أطفال في مستشفيات الواليات  من دم حبل السرة  أخذت عينة  م  ٢٠٠٤عام  في  الكيميائية ". 

يحتوي على مبيدات ونفايات ناتجة عن حرق  الحبل  وتبين أن  السرة  حبل  بعد أن تم قص  المتحدة 
. مادة كيميائية  ٢٨٧االختبارات الحيوانية بوجود  في  . أظهرت الدراسة  الفحم والغازولين و القمامة 



سامة للدماغ  مادة  ٢١٧في اإلنسان أو الحيوان . و  مادة تسبب السرطان  ١٨٠ وتتضمن هذه المواد 

المواد  نمو غير طبيعي . من ضمن  تسبب عيوب خلقية او  دة ما ٢٠٨و والنظام العصبي ، 
اعتقد  ليست طويلة   قبل فترة  والنار.  مثبطات الزئبق  التي وجدت في الحبل السري  الكيماوية 

كيميائية والملوثات للجنين النامي من معظم المواد ال المشيمة تحمي دم الحبل السري  العلماء بان 
 لهذا الخليط المعقد المسبب الدة . خطر التعرض قبل او بعد الوالبيئة الموجودة في 

 ..بعد يدرس  لم  واألعصاب  والسموم التنموية  للسرطان 

   عقار اسيتامنوفين ) تايالنول  األمهات اللذين يتناولون  تنص على أن  م تم إجراء دراسة  ٢٠١٣في عام

والسلوك. "  اب أطفال يعانون من مشاكل في اللغة عرضه إلنج يصبحوا  فترة الحمل  أثناء  ( باستمرار 
بنسبة  بمشاكل سلوكيه  استخدام عقار االسيتامنوفين على مدى طويل يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة 

يمكن ان  عقار االسيتامنوفين  كبيرة ".  % عند بلوغ ســــن الثالثة من العمر . وهذا يعتبر نســــبة ٧٠
لفشل  وهو السبب الرئيسي  للقاحات  ويضعف استجابته  هاز المناعة شديدة في ج تشوهات يسبب 

قد تم  والربو  العالقة بين االسيتامنوفين  " األطباء المختصين أكدوا أن  الكبد في الواليات المتحدة . 
ط بدون اي شك " . الزيادة الكبيرة في نسبة التوحد والربو واضطراب نقص االنتباه مع فرط النشا إثباتها 

لألطفال المرضى باالسيتامنوفين  عقار األسبرين  في الواليات المتحدة تتزامن مع استبدال

 . الثمانينات في 

 


