
د(*)  مساعدة الطفل املتوحِّ
يبقى هذا االضطراب لغزا طبيّا ال عالج له على املدى املنظور، 

لكن بعض املعالجات الحالية لها منافع دائمة، ويلوح في األفق املزيد منها. 
<N. النگ> - <J .Ch. ماكدوگل> 

  
باختصار 

 قــد يــقود عــدم الــقدرة الــثابــت عــلى الــتفاعــل مــع اآلبــاء واألشــقاء واألطــفال اآلخــريــن أحــيانــا إلــى 
تـشخيص الـتوحّــد autism لـدى الـطفل فـي نـحو الـسنتني مـن عـمره. قـد تـأتـي املـساعـدة مـن اإليـتاء 
املـبكر لـلمعالـجات الـتي تـحسن مـهارات الـتواصـل واملـهارات االجـتماعـية. ويـمكن لـلمهارات األفـضل 
أن تـشكل األرضـية املـناسـبة لـدخـول املـدارس الـنظامـية ومـتابـعة الـعالقـات مـع األصـدقـاء والـعائـلة. قـد 
يـسمح تحسـني فـهم بـيولـوجـيا الـتوحـد بـتطويـر تـقنيات تـشخيصية جـديـدة وعـدد مـن األدويـة الـتي 

تتمم املعالجات السلوكية الهادفة إلى تحسني املهارات االجتماعية. 
  
  

 !
<جايدن>، الذي تقلبه أمه، (<A. هانون>)، ممازحة إياه، ُشخِّص لديه التوحد بعمر 22 شهرا. 

  
عــندمــا كــان <جــايــدن>، الــطفل الــثانــي ل<A. هــانــون> و<J. هــانــون>، بــعمر 14 شهــرا، بــدأ الــزوجــان 
الــلذان يــعيشان فــي كــالــيفورنــيا، بــالقلق لــشعورهــما بــأن هــناك خــطأ مــا عــنده. وأصــبح الــطفل مــنشغال 
بـألـعاب الـسيارات، يـقلبها ويـطوي عـجالتـها دون انـقطاع، فـي عـمر يـتنقل فـيه مـعظم األطـفال اآلخـريـن مـن 
نـشاط إلـى آخـر. وكـان <جـايـدن> أيـضا يـصف الـسيارات أو املـجالت أو الـقطع عـلى األرضـية أو املـنضدة 

في خط مستقيم وبطريقة ال يفعلها األطفال اآلخرون. 
  

وفــي الشهــر الــسادس عشــر مــن عــمره، بــدأ <جــايــدن> بــالــتوقــف عــن نطق الــعبارات الــقصيرة الــتي كــان 
يســتعملها خــالل الــشهور األربــعة أو الخــمسة الــسابــقة (مــثل «مــم، بــابــا»، و«آبــي»، اســم أخــته الــكبيرة)، 
وأصـبح نـادرا مـا يـنظر نـحو أفـراد الـعائـلة عـندمـا يـنادونـه. وفـي أحـد األيـام، وحـول ذلـك الـعمر ذاتـه، سـقط 
عَـرَضـا قِـْدر كـبير قـريـبا مـن املـكان الـذي كـان <جـايـدن> يجـلس فـيه، لـكن لـم تظهـر لـديـه أيـة ردة فـعل مـطلقا. 



وطـمأن طـبيُب األطـفال الـسيدةَ <A. هـانـون> وأخـبرهـا بـأن عـليها أال تقلق بـشأن سـلوك <جـايـدن>، ألن 
تـطور الـطفل يـميل إلـى الحـدوث عـلى شـكل هـبَّات، خـصوصـا عـند األوالد الـذكـور، وأن الـكالم يـتأخـر غـالـبا 
 .J>هـانـون> و .A> عـما هـو عـليه الـحال عـند الـبنات. وبـناء عـلى طـلب طـبيب األطـفال، اصـطحب كـّل مـن

هانون> طفلهما إلى اختصاصي السمع الختبار سمعه، فكانت النتيجة سوية. 
  

وفـي الشهـر الـثامـن عشـر مـن عـمره سـاءت حـالـة <جـايـدن> أكـثر عـندمـا أصـابـته حـمى عـالـية (104 درجـة 
فهـرنـهايـت) تـطلبت أخـذه إلـى غـرفـة الـطوارئ. وقـد أخـفقت مجـموعـة اإلجـراءات الـطبية الـكامـلة فـي تحـديـد 
مــصدر الحــمى، وأعــيد الــطفل إلــى الــبيت مــع أبــويــه. وانحســرت الحــرارة فــي الــنهايــة؛ لــكن <جــايــدن> لــم 
يتكلم بعدها وال بكلمة واحدة. ولم يرّد على أحد حني يناديه باسمه، واقتصر تواصله العيني على أمه. 

  
ولـم تـتناقـص هـذه السـلسلة الخـطيرة مـن األحـداث فـي حـياة <جـايـدن> عـلى الـرغـم مـن حـلول الشهـر 22 
مـن عـمره. فـإذا أراد شـيئا، كـان يـمسك بـيد <A. هـانـون> أو <J. هـانـون> ويـسحبهما إلـى الـشيء الـذي 
يـرغـب بـه. واسـتمر مـأسـورا بـلعبة عـجالت الـسيارات، يـلف الـلعبة دون تـوقـف. وكـان أيـضا مـسحورا بـڤيديـو 
«مـيكي مـاوس» عـلى جـهاز iPad خـاصـته الـذي كـان يـعيد عـرضـه مـرارا وتـكرارا حـتى يـوقـفه أحـد مـا. كـما 
أحـب <جـايـدن> بـرنـامـجا يـعرض أزيـز تـومـاس محـرك الـدبـابـة، مـع مؤثـرات التحـطيم الـصوتـية. فـقد قـرر 
األبـــوان فـــي الـــنهايـــة اصـــطحاب <جـــايـــدن> إلـــى عـــيادة قـــريـــبة لـــلتدخـــل املـــبكر فـــي األطـــفال املـــشكوك 
بـــإصـــابـــتهم بـــالـــتوحـــد autism، أو بـــاضـــطراب الـــطيف الـــتوحـــدي(1) بحســـب املـــصطلح الســـريـــري، وهـــي 
الــحالــة الــتي تــتصف بخــلل دائــم بــدرجــات مــختلفة، فــي الــتواصــل مــع اآلخــريــن والــتفاعــل مــعهم، مــع نــزعــة 

لالنشغال بسلوك تكراري، كاألصوات الهزازة أو املتكررة على الدوام. 
  

واسـتنادا إلـى مـالحـظة <جـايـدن> الـدقـيقة عـلى مـدى بـضع سـاعـات، وإلـى الـكم الـكبير مـن الـتفاصـيل الـتي 
عــرضــها أبــواه، نــقل اخــتصاصــي عــلم الــنفس فــي الــعيادة ألبــويــه األخــبار املــدمــرة الــتي تــقول إن طــفلهما 
مـصاب حـقيقة بـالـتوحـد. وبـدايـة تـساءل كـالهـما عـما إذا كـانـا قـد تسـببا بهـذا االضـطراب. وعـلى الـرغـم مـن 
شـكوكـهما، تـتذكـر <A. هـانـون> أن <J. هـانـون>، املـهندس، أخـذ فـترة لـيتقبل تـأكـيد الـعيادة ملـخاوفـهما. 
أمــا <A. هــانــون> الــتي كــانــت قــد عَـــّلمت 12 عــامــا فــي صــفوف تــعليم خــاصــة، فــقد أخــذت الــتشخيص 
بــواقــعية أكــبر، واســتمرت تــكرر لــنفسها بــصمت: «ال يــمكن أن أتــركــه،» وتــضيف بــعبارة حــماســية: «إذا لــم 

أهبه أنا نفسي، فما الذي أتوقع أن يعطيه أي شخص آخر؟» 
  

وتشــبه تــجارب <A. هــانــون> و<J. هــانــون> مــع <جــايــدن> تــجارب آالف اآلبــاء الــذيــن يــتلقى أطــفالــهم 
تـشخيص اضـطراب الـطيف الـتوحـدي سـنويـا. وكـما هـي الـحال مـع <جـايـدن>، تـبقى الـحالـة لـغزا غـامـضا 
ومـزعـجا يـفرض عـبئا ثـقيال عـلى قـدرات الـطبيب الـتشخيصية. وخـالل الـسنوات السـبعني الـتي بـدأت مـنذ 
أن نـحت الـطبيب الـنفسي <L. كـانـر> مـصطلح «الـتوحـد الـطفولـي املـبكر،»(2) لـم يجـد الـعلماء حـتى اآلن 
أي مـقياس مـوضـوعـي، أو جـزيء أو جـني أو نـشاط كهـربـائـي فـي دارة دمـاغـية أو اخـتالف ثـابـت فـي حجـم 

دماغ املصاب، لتحديد آلية نشوء هذا االضطراب. 
  

ويــحاول الــباحــثون جــاديــن تحــديــد مــثل هــذه املــفاتــيح الــبيولــوجــية عــلى أمــل بــأن املــعلومــات ســتيسر 
الــــتشخيص وتــــطويــــر املــــعالــــجات األفــــضل. وحــــتى اآلن، أظهــــرت بــــعض األدويــــة أنــــها يــــمكن أن تــــدبــــر 
الـهيوجـية(3) وتـقلبات املـزاج(4) وسـورات الـغضب(5) الـتي تـصيب الـطفل املـتوحـد. لـكن إدارة الـغذاء والـدواء 
لــــم تــــصادق عــــلى أي شــــيء يــــتعامــــل مــــع األعــــراض األســــاســــية: الــــلغة واملــــشكالت االجــــتماعــــية واإليــــماء 

التكراري. 
  



إن الـــحاجـــة مـــلحة إلـــى عـــالج هـــذا االضـــطراب؛ فـــفي الـــواليـــات املتحـــدة وحـــدهـــا، يـــوجـــد نـــحو 000 800 
شـــخص بـــعمر أصـــغر مـــن 18 ســـنة مسجـــلني كـــمصابـــني بـــاضـــطراب الـــطيف الـــتوحـــدي، والـــعدد يـــواصـــل 
الـتزايـد. ويـعود بـعض مـن هـذه الـزيـادة إلـى زيـادة التحـري؛ فـقد أوصـت األكـاديـمية األمـريـكية لـطب األطـفال 
مـــنذ نـــحو ســـت ســـنوات بـــفحص جـــميع األطـــفال بـــعمر 18-24 شهـــرا بـــحثا عـــن الـــعالمـــات الـــدالـــة عـــلى 
احـــتمال اإلصـــابـــة بـــذلـــك االضـــطراب. كـــما نجـــم هـــذا املـــيل إلـــى تـــلك الـــزيـــادة أيـــضا عـــن تـــوســـيع املـــعايـــير 
الـتشخيصية املـعقدة الضـطراب الـطيف الـتوحـدي. لـكن، حـتى ولـو لـم تحـدث تـلك الـتغيرات، سـتكون أعـداد 

العوائل التي تحتاج إلى املساعدة كبيرة. 
  

ويـــبدو أن بـــضعة تـــطورات حـــديـــثة مـــشجعة ســـتعدل مـــن وجـــهة الـــنظر الـــكئيبة الـــسائـــدة. فـــفي الـــسنوات 
الــقليلة املــاضــية بــدأ أعــضاء الــهيئة الــطبية بنشــر رســالــة مــهمة تــفيد بــأن عــددا قــليال مــن املــعالــجات غــير 
الـصيدالنـية تسـتطيع أن تـساعـد كـثيرا مـن األطـفال مـن أمـثال <جـايـدن>. فـإذا بـدأت مـبكراً هـذه املـعالـجات 
إلعــداد الــطفل املــتوحــد بــالــشكل املــالئــم للســلوك االجــتماعــي - كــالــنظر إلــى وجــه األم عــندمــا تــتكلم - فــقد 
يـــتساوى ذلـــك بـــقضاء هـــذا الـــطفل ســـنوات فـــي مـــدرســـة أو مؤســـسة خـــاصـــة إزاء مـــسار طـــبيعي لـــتعليم 
ابـتدائـي وثـانـوي وأمـل نـهائـي بـسن رشـد طـبيعي مـع عـمل وعـائـلة. وفـي سـنوات قـادمـة إضـافـة إلـى ذلـك، قـد 
تُـَدعــم مــعالــجات ســلوكــية بــتقانــات جــديــدة ســتمكن مــن إجــراء تــشخيصات محــددة قــبل بــلوغ األطــفال عــيد 
مـيالدهـم الـثانـي وتـوفـر لـهم أدويـة قـد تـصحح اخـتالل الـتوازنـات الـكيميائـية الـحيويـة الـتي كـانـت وراء هـذا 

االضطراب. 
  

تدخالت مبكرة تبعث األمل(**) 
  

إن انـتظار عـقد آخـر مـن الـزمـن قـبل املـوافـقة عـلى دواء جـديـد أمـر مؤلـم يـدعـو إلـى الـيأس عـند آبـاء األطـفال 
الـذيـن شُـــخِّص لـديـهم الـتوحـد بـشكل مـتأخـر. بـيد أنـه يـمكن مـوازنـة هـذا الـيأس األولـي بـمعرفـة وجـود بـضعة 
خـــيارات عـــالجـــية جـــيدة حـــالـــيا. وتظهـــر آخـــر الـــبحوث أن دمـــاغ الـــطفل املـــتوحـــد يـــمكن أن يـــتعلم ويـــتغير 
اســـتجابـــة لـــلمعالـــجة الســـلوكـــية الـــتي تـــعزز مـــهارات الـــطفل االجـــتماعـــية أو الـــلغويـــة، أو الـــتي تـــتصدى 
لــلمشكالت الــشائــعة األخــرى مــثل: صــعوبــات االنخــراط فــي الــلعب ونــشاطــات األطــفال االعــتياديــة األخــرى. 
كـما أن املـرونـة املـشاهـدة فـي دمـاغ الـطفل الـصغير تـفتح إمـكانـات جـديـدة لـلمعالـجة الـفرديـة املـكثفة - واحـد 
مــــقابــــل واحــــد - والــــتي يُــــسهم فــــيها األعــــضاء املــــهنيون واآلبــــاء املــــتدربــــون لــــتخفيف صــــعوبــــات الــــتكلم 

والتفاعالت االجتماعية التي تَِصمُ(6) هذا االضطراب. 
  

لـــقد اشـــتقَّ أحـــد أســـالـــيب الـــتدخـــل املـــبكر مـــن عـــلم الـــنفس الـــتطوري وتحـــليل الســـلوك الـــتطبيقي (تـــقنية 
لتحســني مــهارات مــعرفــية ولــغويــة واجــتماعــية)(7)، واســمه «نــموذج ديــنڤر لــلبدايــة املــبكرة» (ESDM)ا(8). 
ويـحاول املـعالـج وفق هـذا الـنموذج الـتعامـل مـع صـعوبـة الـتفات وانـتباه الـطفل املـتوحـد ملـفاتـيح الـتعبير 
االجــتماعــية - كــتعابــير الــوجــه واملــبادرات والــكلمات املــنطوقــة. ويجــذب هــذا الــنموذج، وغــيره مــن الــبرامــج 
األخـــرى - مـــثل بـــرنـــامـــج االنـــتباه املشـــترك والـــلعب الـــرمـــزي واالنخـــراط والـــتنظيم - انـــتباه األطـــفال إلـــى 
الــوجــوه واألصــوات. ويســتجيب األطــفال األصــحاء لــلوجــوه أكــثر مــن اســتجابــتهم تــجاه األشــياء، واألمــر 
عــلى الــعكس مــن ذلــك عــند الــطفل املــتوحــد الــذي يســتجيب نــموذجــيا لــألشــياء أكــثر مــن اســتجابــته لــنظرة 

والديه. 
  

ويـحاول املـعالِـج وفق الـنموذج ESDM تـشجيع الـطفل عـلى تـركـيز انـتباهـه. وسـيقدم املـهنيُّ لـعبة، وربـما 
يــعطيها اســما مــثيرا، وعــندمــا يــنظر الــطفل، يــشاركــه الــنظرة ويــبدأ بــالــلعب. ويــحاول املــعالــج إبــقاء الــطفل 



مــنشغال بــدورات مــن الــلعب املــقصود مــنها زرع مــيل مســتحدث نــحو الــنشاطــات االجــتماعــية، مــع تــعليمه 
طوال الوقت مهارات اجتماعية وتواصلية. 

  
وقـد بـدأ اآلن الـنموذج ESDM بـتلقي االعـتراف بـمصداقـيته مـن قـبل الـدراسـات الـعلمية الـرسـمية؛ وتـمويـل 
مـن املـعاهـد الـقومـية لـلصحة، وقـد قـامـت <G. دوسـن> [مـن جـامـعة ديـوك] <S- .J. روجـرز> [مـن جـامـعة 
كـالـيفورنـيا فـي مـديـنة ديـڤيس] بـتقييم هـذا الـنموذج، وأبـلغتا مؤخـرا عـن أنـه يـمثل الـبينة األقـوى حـتى اآلن 

على فعالية أحد التدخالت املبكرة للتوحد. 
  

وبــعد ســنتني مــن الــتدريــب املــكثف الــذي يــبدأ فــي أي وقــت بــني 18 و 30 شهــرا مــن الــعمر، أبــدى األطــفال 
انـتباهـا أكـبر لـلوجـوه مـقارنـة بـاألطـفال املـتوحـديـن املنخـرطـني فـي الـبرامـج السـلوكـية األخـرى. وقـد أحـرز 
األطـفال الـذيـن تـلقوا املـعالـجة وفق هـذا الـنموذج ESDM درجـات أعـلى فـي االخـتبارات املـعرفـية: إذ ارتـفع 
مــتوســط املــعامــل الــتطوري(9) (أحــد اخــتبارات مــعامــل الــذكــاء لــألطــفال الــصغار جــدا) لــديــهم فــي الــدراســة 
بـمقدار 10.6 نـقطة أكـثر مـما هـو عـليه لـدى األطـفال الـخاضـعني لـبرامـج سـلوكـية أخـرى. كـما تـناقـصت شـدة 
الخلل االجتماعي والسلوك التكراري، ولكن تأخر تراجع بعض األعراض غير املرتبطة مباشرة بالتوحد. 

  
ويُظهـر الـتصويـر أن الـدمـاغ يـَمرَّ بـتبدالت مـرغـوب فـيها أيـضا؛ فـمناطق الـدمـاغ الـتي تنشـطت عـندمـا كـان 
الـطفل يـنظر إلـى الـوجـوه أضـاءت أكـثر فـي أطـفال الـتوحـد الـذيـن خـضعوا لـلنموذج ESDM مـقارنـة بـأولـئك 
 ESDM الـخاضـعني لـبرامـج أخـرى. والـحقيقة هـي أن اسـتجابـة دمـاغ األطـفال األصـغر الـخاضـعني لـلنموذج
كـانـت مـماثـلة لـالسـتجابـة الـنموذجـية لـألطـفال بـعمر أربـع سـنوات. وعـند تخـطيط نـشاط الـدمـاغ الكهـربـي 
بمخـطط الـدمـاغ الكهـربـي (EEG)ا(10)، الحـظ الـباحـثون زيـادة فـي الـطاقـة (كـمية الـطاقـة فـي اإلشـارة) فـي 
أنـماط مـعينة مـن املـوجـات الـدمـاغـية املـعروفـة بـذبـذبـات ثـيتا theta oscillations فـي مـنطقة تـحت سـطح 
الـدمـاغ تـسمى الـحصني(11). والـزيـادات فـي طـاقـة ثـيتا تـرتـبط بـزيـادة تـركـيز االنـتباه ووظـيفة الـذاكـرة قـصيرة 

األمد. 
  

كـما وجـد الـباحـثون نـقصا فـي طـاقـة الـذبـذبـات ألـفا alpha oscillations الـتي تـولّـد تـسجيالت مخـطط 
الـدمـاغ الكهـربـي الـتي تـعلو وتهـبط بسـرعـة أكـبر مـن مـوجـات ثـيتا فـي عـدة مـناطق، بـما فـي ذلـك مـنطقة 
الــحصني. ويُــْلمحُ املســتوى األدنــى مــن طــاقــة ألــفا إلــى أن الــدمــاغ أصــبح أكــثر تــناغــما مــع وجــوه الــناس. 
وتـــعكس زيـــادة ثـــيتا ونـــقص ألـــفا مســـتويـــات أعـــلى مـــن الـــنشاط الكهـــربـــي فـــي ســـطح الـــدمـــاغ (أو قشـــرة 
الـدمـاغ)، وبتحـديـد أكـثر، فـي قشـرة مـقدم الـفص الـجبهي والقشـرة الحـزامـية األمـامـية الـلتني تـسهمان فـي 
تـعرف الـوجـوه. وبـمالحـظة هـذه الـتغييرات، خـّمن الـباحـثون أن الـنموذج ESDM لـلبدايـة املـبكرة قـد يُـحفز 

تبدالت في دماغ األطفال املعالجني قد تفسر إحرازهم تقديرات أعلى في االختبارات املعرفية. 
  

لــقد أحــدث الــنموذج ESDM هــذه الــتغييرات بــعد أكــثر مــن 2000 ســاعــة مــن الــعالج املــكثف عــلى مــدار 
سـنتني بـمعدل عـمل سـاعـتني مـرتـني فـي الـيوم لخـمسة أيـام فـي األسـبوع. والـدواء الـذي يـمكن أن يحـل محـل 
هــذه املــعالــجة أو يعجــلها سيحــدث فــرقــا كــبيرا ملــصلحة األطــفال وعــائــالتــهم. وقــد بــدأت األبــحاث مؤخــرا 
بـاسـتهداف مجـموعـة مـن األدويـة الـتي تـتصدى لـألعـراض، بـما فـي ذلـك ضـعف الـتواصـل االجـتماعـي وفـرط 

النشاط والسهو، إضافة إلى السلوك الطقوسي التكراري(12) واضطرابات النوم. 
  

 ،ESDM ويـحتل هـرمـون األكـسيتوسـني الـدمـاغـي(13) املـرتـبة األولـى كـدواء يـمكن أن يـقلد مـنافـع الـنموذج
وقـد اشـتهر فـي صـحافـة الـعلوم الـشعبية بـأسـماء مـختلفة مـنها مـادة «الـعناق» الـكيميائـية(14)، و«الجـزيء 
األخـــالقـــي» و «هـــرمـــون الـــثقة.» أمـــا املـــعروف عـــن دوره فـــي الـــكتب املـــدرســـية الـــطبية فـــهو فـــي الحـــمل، 



فـاألكـسيتوسـني يهيئ جـسم املـرأة لـلوالدة. ومـع ارتـفاع مسـتويـاتـه، يـنتبج الـثديـان ويـمتلئان بـالحـليب، ثـم 
يســبب هــذا الهــرمــون املــخاض أخــيرا. وقــد تــعلم الــباحــثون فــي الــسنوات الخــمس والعشــريــن املــاضــية أنــه 
يــبدو أن األكــسيتوســني، وهــو مــوجــود فــي الــرجــال أيــضا، يؤدي دورا فــي تــعزيــز ارتــباط الــرضــيع بــاألم 

وتدعيم الثقة بني األصدقاء وحتى إنه قد يحرض إحساسا باالرتباط بالرضيع عند آباء املستقبل. 
  

 !
أم وطــفلها يــلعبان فــي جــامــعة كــالــيفورنــيا بــمديــنة ديــڤيس الــتي يــذهــب إلــيها <جــايــدن> ذو عــمر الــثالث ســنوات 

للمعالجة الهادفة لتحسني مهارات التواصل لديه. 
  

وهــناك أمــل بــأن األكــسيتوســني قــد يــساعــد األطــفال املــصابــني بــالــتوحــد وذلــك مــن مــالحــظة أنــه عــند إعــطاء 
جـرعـة وحـيدة مـنه وريـديـا أو عـبر األنـف، يـصبح الـطفل املـتوحـد الـذي يخفق عـادة فـي تـمييز كـون شـخصية 
تــعرف عــليها حــديــثا عــلى أنــها «خــسيسة»(15) أو «ظــريــفة»، قــادرا فــجأة عــلى اكــتشاف الــفرق. وتــضيف 
س اجــتماعــي عــام،  الــدراســات الــجينية بــيّنة أخــرى إلــى دور األكــسيتوســني كــمادة كــيميائــية تــعمل كــُمحسِّ
 CD38 وعـلى أنـه يـقوم بـذلـك خـصوصـا فـي املـتوحـديـن. فـالـفئران املـعدَّلـة جـينيا بـإيـقاف الـتعبير عـن الـجني
الــذي يــساعــد عــلى تخــليق األكــسيتوســني، تــبدي ثــقة وتــعرفــا أقــل مــن الــحيوانــات األخــرى. كــما أن مــرضــى 
الــتوحــد لــديــهم كــمية أقــل مــن «مســتقبالت» األكــسيتوســني، وهــي الــبروتــينات الــتي تــربــط األكــسيتوســني 

وتوصل رسائله إلى خاليا عصبية نوعية - ولذلك تُخفض مستويات األكسيتوسني. 
  

وتمهـد هـذه االكـتشافـات الـطريق لـدراسـات أوسـع. وتـمنح املـعاهـد الـقومـية لـلصحة اآلن 12.6 مـليون دوالر 
إلـى خـمس مؤسـسات إلجـراء تجـربـة عـلى إعـطاء األكـسيتوسـني عـبر األنـف ملـرضـى يـتم تـوزيـعهم عـشوائـيا 
بـني مجـموعـتي املـعالـجة والـشاهـدة. هـذا، ودراسـة األكـسيتوسـني فـي الـتوحـد لتحسـني السـلوك االجـتماعـي 
املـتبادل (SOARS-B)ا(16) يـمكن أن تحـدد خـالل بـضع سـنوات مـا إذا كـان األكـسيتوسـني سـيصبح جـزءا 
روتــينيا مــن املــعالــجة. والتحقق مــن كــون الهــرمــون دواء فــعاال أمــر مــهم وعــلى األخــص ألن عــددا كــبيرا مــن 
اآلبـــاء قـــد أعـــطوا فـــعال األكـــسيتوســـني ألطـــفالـــهم املـــصابـــني بـــالـــتوحـــد، مســـتخدمـــني وصـــفات مـــن األطـــباء 
املـتحالـفني مـع مجـموعـة DAN! (اهـزمـوا الـتوحـد اآلن(17)!). بـيد أن الـبيّنة ال تـزال حـتى اآلن غـير حـاسـمة 
بـما يـكفي لـتبريـر هـذه املـمارسـة. وإذا تـلقى األكـسيتوسـني مـصداقـية مـن خـالل هـذه الـدراسـة، فـقد يُـوصـى 
بـــه لـــتيسير املـــعالـــجة وفق الـــنموذج ESDM لـــلبدايـــة املـــبكرة، إذ إنـــه يـــجعل الـــطفل جـــاهـــزا لـــالســـتجابـــة 

للمساعدات التي يقدمها املعالج. 
  



  
[دوائيات] 

استهداف مادة «العناق» الكيميائية كدواء للتوحد(***) 
   ولّــدت قــدرة األكــسيتوســني عــلى تــعزيــز الــتفاعــل مــع اآلخــريــن اهــتمامــا بــاســتعمالــه ملــعالــجة 
عـيوب الـتوحـد االجـتماعـية. فـفي الـطفل املـتوحـد، يـمكن لـألكـسيتوسـني، نـظريـا، أن يـزيـد الـدافـع 
لــتكويــن الــعالقــات، وبــذلــك يؤدي إلــى حــلقة صــالــحة (الــلون األصــفر) تســرع أخــيرا الــوظــيفة 
املــعرفــية. ويــنتظر الــقرار األولــي حــول فــعالــية هــذه املــادة الــكيميائــية حــصيلة تجــربــة طــبيّة 

جارية اآلن. 

 !
  
  

مفاتيح جينية(****) 
  

سـيتطلب الـطريقُ الـطويـل إلـى الـعالج الـشافـي - أو إلـى املـعالـجات األفـضل عـلى األقـل - فـهماً أكـثر دقـة 
ملـا يـكمن خـلف األعـراض الـعقلية والـبدنـية لـلتوحـد. والـدعـامـات الـجينية، أحـد الـعوامـل املـهمة، تـبقى لـغزا 
كـبيرا ألن تحـديـد الـطفرات ذات الـصلة مـهمة مـحبطة. وتـوحـي بـعض الـدراسـات أن اسـتعداد الـفرد متجـذر 
فــي تــبدالت تــقع فــي نــحو 400 إلــى 800 جــني. وقــد وجــد هــذا الــعمل أن االضــطراب يــتضمن مــا يــدعــى 
تــغايــرات فــي عــدد الــنسخ(18): إضــافــة أو حــذف(19) صــفوف كــبيرة مــن «الــدنــا» DNA الــذي يــحتوي فــعال 

على عدة جينات. 
  

والــبحث األســاســي حــول كــيفية تــطور الــتوحــد يــحاول اآلن حــلَّ هــذه الشــبكة الــجينية املــعقدة. وأحــد أكــثر 
االكـتشافـات األخـيرة إثـارة ظهـرت فـي الشهـر 1/2013، وهـي تـلمح إلـى أن جـينيات الـتوحـد(20) املـعقدة 
. لـقد فـحص املشـروع جـينيات 55 مـريـضا مـن تـسع عـائـالت مـن واليـة  قـد تـكون أقـل تـعقيدا مـما يُـظن أصـالً
يـوتـا Utah ظهـر أن لـديـهم جـميعا 153 مـن تـغايـرات variants عـدد الـنسخ الـتي لـم تـكن مـوجـودة عـند 
األطــفال غــير املــتوحــديــن و185 مــن تــغايــرات عــدد الــنسخ املــرتــبطة بــالــتوحــد فــي األدب الــطبي املــنشور. 
وبـحث عـلماء الـوراثـة عـن تـلك الـتغايـرات ذاتـها فـي 1544 طـفال مـتوحـدا مـن بـحث تـبادل مـصادر الـتوحـد 
الــجينية (AGRE)ا(21) ومــن مســتشفى أطــفال فــيالدلــفيا (CHOP)ا(22) وفــي 5762 شــخصا كمجــموعــة 
شــاهــدة، ولــم تــكن أيــة قــرابــة بــني املــفحوصــني، ولــم يــكن أحــد مــنهم مــن أقــارب أطــفال يــوتــا. وقــد أدى إجــراء 
تــدقيق جــزيــئي صــارم فــي الــنهايــة إلــى تضييق املجــموع فــي عــدد الــنسخ إلــى 15 تــغايــرا عــائــليا و31 

تغايراً (منشورا في األدب الطبي)، يبدو أنها غالبا متورطة بطريقة ما. 
  

واملــطلوب هــو املــزيــد مــن التحــليل لــتوضــيح كــيفية إســهام هــذه الــتغايــرات فــي الــتوحــد ولــتفسير إســهام 
مـــثيرات الـــتوحـــد األخـــرى غـــير الـــجينية، كـــاخـــتالل الـــتوازنـــات الهـــرمـــونـــية فـــي الـــرحـــم والـــتعرض لـــلمواد 
الــكيميائــية فــي الــبيئة. لــكن هــذه الــدراســة املــهمة - وقــدرتــها عــلى غــض الــنظر عــن عــدد مــن تــغايــرات عــدد 
الـنسخ املسـتهدفـة أوال - تـوفـر بـينة عـلى أن عـددا كـبيرا مـن الـعوامـل الـجينية الـتي زُعـم ارتـباطـها بـالـتوحـد 

في النشرات العلمية قد تُستبعد في نهاية املطاف. 



  
وحـتى مـع عـملية الـغربـلة الـتي تـخفض بـشكل مـثير عـدد الـعناصـر الـجينية املـشكوك فـيها، فـإمـكانـية إيـجاد 
جــني وحــيد لــلتوحــد يــكشف عــملية املــرض املســتبطنة فــي كــل شــخص لــن تتحقق أبــدا فــي أغــلب الــحاالت. 
وفـي أغـلب األوقـات سـتكون هـناك عـلى األقـل حـفنة مـن الـجينات ذات الـدور املـساهـم األكـيد، وسـيكون لـكل 
مــنها دوره الــبسيط نســبيا فــي إثــارة األعــراض. والــعديــد مــن هــذه الــجينات قــد يــحتوي عــلى مــا يــسمى 

طفرات مستحدثة de novo، أي تلك التي توجد للمرة األولى في البيضة امللقحة. 
  

بـيد أنـه ظهـر أن عـددا قـليال مـن حـاالت الـتوحـد مشـتقة مـن جـني مـفرد مـضطرب، وثـبتت أهـميتها الـجوهـريـة 
لـلبحوث املـتقدمـة. ويـدرس الـعلماء أفـرادا لـديـهم طـفرات جـني مـنفرد نـادرة جـدا ومسؤولـة عـن نـحو 5% مـن 
حــاالت الــتوحــد. وســوف يــوفــر اســتكشاُف االضــطرابــات الــنفسية والجــزيــئية فــي هؤالء األطــفال املــفاتــيحَ 

لكشف األخطاء في الحاالت األكثر شيوعا حيث تتفعل عدة جينات بأسلوب يحرض أعراض التوحد. 
  

وقـد كـشف الـباحـثون عـددا مـن هـذه االضـطرابـات الـتي تـنتج مـن طـفرات جـينية مـفردة وتؤدي إلـى الـتوحـد، 
 Rett ســــويــــة مــــع مجــــموعــــات مــــن األعــــراض غــــير املــــرتــــبطة. وأحــــد األمــــثلة الــــبارزة هــــو مــــتالزمــــة ريــــت
syndrome الـتي تحـدث غـالـبا فـي الـبنات وتـضعف تـطور الـدارات الـدمـاغـية، وتـترك األطـفال بـمعامِــالت 
ذكـاء يـصعب تـقييمها، وأحـيانـا، مـع شـكل وخـيم مـن الـتوحـد يؤدي إلـى خـسارة أي لـغة أولـية وأيـة مـهارة 
محـركـة أسـاسـية مكتسـبة. وقـد تـركـز الـبحث عـلى مـركـبات يـمكن أن تـعكس هـذه األعـراض مـن خـالل تـغذيـة 
الــــــــدارات الــــــــدمــــــــاغــــــــية املــــــــعاقــــــــة، ومــــــــن بــــــــينها الهــــــــرمــــــــون املــــــــسمى «عــــــــامــــــــل الــــــــنمو األول الشــــــــبيه 
بـاإلنـسولـني» (IGF-1)ا(23). وبَـنيَّ الـباحـثون أن الـفئران املـصابـة بـحالـة تشـبه مـتالزمـة ريـت أبـدت أعـراضـا 
أقـل بـعد مـداواتـها بـمركـب مشـتق مـن الـعامـل IGF-1. وقـد اجـتازت تجـربـة صـغيرة عـلى هـذا املشـتق فـي 

50 طفال متوحدا اختبار األمان األوليّ، ويبدأ العمل اآلن على تقييم قدرته على عكس األعراض. 
  

ومــع تــقدم الــبحث، يــجب أن تــتصدى الــدراســات املســتقبلية لــتعقيدات املــرض املــتعدد األســباب، ولــلدرجــات 
املــختلفة مــن وخــامــته، وملــساهــمة مــناطق كــبيرة مــن الــدمــاغ الــتي تــنظم الســلوك االجــتماعــي األســاســي 
ومـهارات الـتواصـل. وسـتكون املـقاربـة املـتعددة الـفروع مـطلوبـة لـتطويـر طـرائق لـلكشف املـضبوط والـدقيق 
لـــلبدايـــة األولـــية لـــألعـــراض فـــي الـــطفل بـــعمر 18 شهـــرا والبـــتكار مـــعالـــجات تـــتمدد فـــي الـــنهايـــة لـــتصحح 
وظـيفية خـاليـا الـدمـاغ املـعيبة. وبـعيدا عـن تحـليل الـجينيات، فـقد تـوجـه الـباحـثون إلـى أدوات تـشخيصية 
أفـضل نـحو تـصويـر الـدمـاغ. وبـدأت الـدراسـات عـلى الـتقنيات الـتي تـصور عـددا قـليال مـن نـحو 40% مـن 
مــرضــى الــتوحــد الــذيــن يــعانــون غــياب املــقدرة الــكالمــية أو أدنــى مســتويــاتــها فــي مــحاولــة إليــجاد أفــضل 

معايير تشخيص التوحد. 
  

ُمساِعدات خلوية(*****) 
  

أمـــا عـــلى املســـتوى الخـــلوي، فـــيعالـــج الـــباحـــثون الـــخاليـــا الجـــذعـــية فـــي أطـــباق املـــختبر بهـــدف تـــطويـــر 
مـعالـجات جـديـدة. وتـمتلك هـذه الـخاليـا الجـذعـية الـقدرةَ عـلى الـتحول إلـى أي مـن عـدة أنـواع خـلويـة. أوال، 
يُـحوّل الـباحـثون الـخاليـا املـتخصصة لـكن الـتي يسهـل الـوصـول إلـيها مـن مـريـض مـا، عـادة مـن الجـلد، إلـى 
خـاليـا جـذعـية مـعروفـة بـخاليـا جـذعـية محـرَّضـة مـتعددة الـقدرات(24) [انـظر: «عـوامـل شـفائـك الـكامـنة فـي 
جــــسمك»، مجــــلة الــــعلوم، الــــعددان 1/2 (2011)، ص 12]. ومــــن ثَـــّم يــــعالــــجون هــــذه الــــخاليــــا بــــطرائق 
تـحولـها إلـى خـاليـا دمـاغـية كـالـنورونـات (الـعصبونـات) neurons أو الـخاليـا الـداعـمة املـعروفـة بـالـدبق 
الـعصبي glia. أمـا الـخيار الـثانـي، فـهو أن يـبدأ الـباحـثون بـالـخاليـا الجـذعـية مـن دم الـحبل السـّرّي املجـمد 



واملخـزون مـن الـطفل املـتوحـد. ولـدى الـباحـثني اآلن املـكافئ مـن الـعصبونـات أو الـدبق الـعصبي واملـأخـوذ 
من دماغ شخص مصاب بالتوحد، يغصُّ بالشذوذات الجينية. 

  
وقــد يــساعــد تحــليل تــركــيب جــيني مــعني - وأي مــن الــجينات الــفعالــة فــي الــنورونــات املــسكوكــة حــديــثا - 
عـلى تـقريـر مـا إذا كـان بـاإلمـكان تـصنيف طـفل صـغير ضـمن طـيف الـتوحـد، سـواء أكـان (أو كـانـت) مـصابـا 
(أو مـــصابـــة) بـــشكل مـــعتدل مـــن االضـــطراب أم بـــحالـــة وخـــيمة ســـتمنع النطق حـــتى بـــكلمة واحـــدة. وإذا 
اســتجابــت الــخاليــا جــيدا لــدواء مــعني - أي شــكلت ارتــباطــا أفــضل مــع الــخاليــا األخــرى - فــسيكون لــدى 
الــباحــثني مــا يــبرر أمــلهم بــاســتجابــة الــشخص إيــجابــيا أيــضا. وبتطبيق مــثل هــذه الــتقنيات، قــد يــصبح 

األطباء قادرين يوما ما على تقرير أي األدوية سيقدم أفضل مساعدة للتصدي ألعراض معينة.  
  

وعـلى املـدى األبـعد، هـناك إمـكانـات تـجعل مـا تحقق الـيوم لـيس إال إجـراء انـتزع مـن عـالـم قـصة مـن خـيال 
عــلمي. خــذ بــاالعــتبار إمــكانــية تــحول خــلية فــي املــختبر إلــى نــورون أو خــلية دبــقية تحــمل مــادة جــينية 
مـماثـلة لـتلك املـوجـودة عـند املـتبرع، لـكن ربـما تـم تـعديـلها جـينيا لـتصحيح بـعض الـعيب الجـزيـئي املـساهـم 
فـي الـتوحـد. وفـيما يـعتبر الـيوم مجـرد سـيناريـو نـظري بـاإلجـمال، يـمكن زرع هـذه الـخاليـا الجـذعـية فـي 
الـطفل املـتوحـد ثـم تـعريـضه لـتجارب الـتعلم الـعالجـية كـتلك الـتي يـوفـرهـا الـنموذج ESDM. ويـمكن لهـذه 
الــتولــيفة بــني الــعالج الــجيني والســلوكــي أن تــعيد تــشكيل الجــملة الــعصبية عــلى املســتويــات الخــلويــة 
والجــزيــئية، وربــما تــحسن درامــاتــيكيا صــعوبــات الــتواصــل والســلوك الــتكراري. وإذا تــحققت مــثل هــذه 
الـسيناريـوهـات املسـتقبلية، فـسنكون قـادريـن يـومـا مـا عـلى الـقول إنـنا فـعال نـقترب مـن عـالج أطـفال مـثل 

<جايدن>، ابن <A. هانون> و<J. هانون>. 
  

املؤلفان 
  

      Nicholas Lange - Christopher J. McDougle     
  <النــگ> أســتاذ مــشارك فــي الــطب الــنفسي واإلحــصاء الــحيوي ومــديــر مــختبر اإلحــصائــيات الــعصبية 

في كلية هارفارد الطبية ومستشفى ماكلني. 
  

  <مـاكـدوگـل> مـديـر مـركـز Lurie لـلتوحـد فـي مسـتشفى أطـفال مـاسـاشـوسـتس الـعام - مـرفق لـلمعالـجة 
املتعددة التخصصات. 
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 HELP FOR THE CHILD WITH AUTISM(*)
 EARLY INTERVENTIONS BRING HOPE(**)

 Cuddle Chemical” Targeted as Autism Drug“(***)
 GENETIC CLUES(****)

 CELLULAR HELPERS(*****)
  

  

 autism spectrum disorder (1)
 early infantile autism (2)

 irritability (3)
 mood swings (4)

 trantrums (5)
hallmark (6)؛ أو: تُعّلمه بعالمة رسمية خاصة. 

 developmental psychology and applied behavior analysis (a technique for) (7)
 improving cognitive, language and social skills

 the Early Start Denver Model (8)
 developmental quotient (9)

 electroencephalography (10)
the hippocampus (11)، وجــاءت هــذه الــتسمية مــن الــكلمة الــيونــانــية hippokampos ألنــه يشــبه 

شكل فرس البحر. 
 repetitive ritualistic behavior (12)

 the brain hormone oxytocin (13)
 the “cuddle” chemical (14)

 mean (15)
 the Study of Oxytocin in Autism to Improve Reciprocal Social Behaviors (16)

 !Defeat Autism Now (17)
 copy number variants (18)

(19) أو: خنب. 
 genetics of autism (20)

 the Autism Genetic Resource Exchange (21)
 Children’s Hospital of Philadelphia (22)

 insulinlike growth factor 1 (23)
induced pluripotent stem cells (24)


