
بعرات  يت�سم  ع�سبي  �سلوكي  ا�سطراب  هي  توريت�س  متالزمة 
اإرادية واندفاعية مفاجئة وعادة ما تكون  حركية و�سوتية ال 
�سريعة ومتكررة  .مت تو�سيف متالزمة توريت�س الأول مرة من قبل 
جورج جيل دي ال توريت يف عام ١٨٨٥. ت�سمل العرات احلركية 
الغمز بالعينني وهز الكتف وانتفا�س االأنف و رج الراأ�س. وت�سمل 
والنفخ  احلنجرة   وتطهري  االأنفي  ال�سهيق  ال�سوتية  العرات 
اقلية  وويف  االآخرين  كلمات  تكرار  احلاالت  بع�س  ويف  وال�سعال 

من احلاالت،ا�ستخدام تعابري نابية وال�ستم املفرط .

حت�سل العرات االأوىل عادًة يف الوجه والرقبة، وعادة ما تبداأ 
العرات احلركية بالظهور قبل العرات ال�سوتية. قد تتغري عرات 
ال�سخ�س امل�ساب مبتالزمة توريت�س مع مرور الوقت؛ فقد تختفي 
اأخرى  عرات  اأن  حني  يف  جديدة،  اأخرى  وتظهر  العرات  بع�س 
بع�س  ي�ستطيع  الاإرادية،  العرات  كون  من  بالرغم  ت�ستمر.  قد 
امل�سابني بتالزمة توريت�س قمع عراتهم موؤقتا، ولكن هذا القمع 

ي�سبب لهم االإنزعاج النف�سي والتوتر.

اجلوانب  خمتلف  على  العرات  هذه  وِحّدة  تواتر  يوؤثر  وقد   
واملدر�سية  واالجتماعية  )النف�سية  احلياة  بنوعية  املتعلقة 
غالبًا  توريت�س  متالزمة  حتدث  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  والعمل(. 
القهري  الو�سوا�س  مثل  اأخرى  ا�سطرابات  مع  جنب  اإىل  جنبا 

وا�سطراب فرط احلركة وت�ستت االنتباه وال�سداع الن�سفي.

تظهر متالزمة توريت�س خالل الطفولة و تبداأ االأعرا�س عادة 
�سن  حول  االأعرا�س  تختفي  احلاالت،  معظم  ويف   .١٠ �سن  قبل 
احلاالت.  بع�س  يف  البلوغ   مرحلة  بعد  ملا  ت�ستمر  قد  لكنها   ،١٨
متالزمة  من  يعانون  الذين  االأطفال  معظم  يف  االأعرا�س  ت�ستد 
توريت�س عند �سن  تقريب ًا١٢. وباملقابل تزداد االأعرا�س ِحّدة 
احلاالت  من   )٪٥( اأقلية  لدى  احلياة  من  الالحقة  املراحل  يف 

م�سببًة يف بع�س االأحيان اأذيات ج�سدية.

ولكن  نادرا  ا�سطرابا  تعترب  توريت�س  متالزمة  كانت  املا�سي  يف 
ما  ت�سيب  اأنها  اظهرا  الطبي  الت�سخي�س  وحت�سني  الوعي  زيادة 

يقارب طفاًل واحدًا  يف املئة، وبالتايل فهي اأكرث انت�سارا مما كان 
االإناث  انت�سارها يف  الذكور  انت�سار هذه احلالة يف  يعتقد. يفوق 
بثالثة اأ�سعاف. وت�سري الدرا�سات املتاأتية من بلدان خمتلفة اإىل 

ت�سابه االأعرا�س بني الثقافات واالأعراق املختلفة.

 عوامل الخطورة 

وال  العوامل  متعدد  و  معقد  اإ�سطرابًا   توريت�س  متالزمة  تعترب 
ت�سري  ولكن  اإىل حدوثها غري معروف.  يوؤدي  الذي  ال�سبب  يزال 
العديد من الدرا�سات اإىل اأن عوامل مناعية وبيئية )مثل تدخني 
دورا يف  تلعب  الوالدة( قد  اأثناء  االأك�سجة  ونق�س  االأم احلامل 
اأثبتت  وقد  العرات.  ِحّدة  على  وتوؤثر  توريت�س  متالزمة  ظهور 
يكفي  واأنه  وراثي  اال�سطراب  هذا  اأن  وتواأمية  اأ�سرية  درا�سات 
وجود �سائبة يف ن�سخة واحدة من ن�سختي اجلني للت�سبب بحدوث 
مع  توريت�س  متالزمة  اجلينية  الدرا�سات  ربطت  وقد  املتالزمة. 
حتديد  يتم   وملّا  اجلينات،  من  العديد  يف  واختالفات  طفرات 
العامل اجليني امل�سبب املبا�سر بعد. ويوؤدي التفاعل بني العوامل 
االأ�سخا�س  بني  االأعرا�س  تباين  اإىل  اإىل  والبيئية  الوراثية 

امل�سابني.

التشخيص والعالج

وفقا للجمعية االأمريكية للطب النف�سي، فاإن املعيار الت�سخي�سي 
ملتالزمة توريت�س هو ا�ستمرار حدوث عرات  حركية و�سوتية معًا 
الأكرث من �سنة. وقد مت و�سع العديد من اأنظمة التقييم ملتالزمة 
"مقيا�س  ، ونذكر منها  اأجل تقدير �سدة االأعرا�س  توريت�س من 
ييل العاملي لتقييم  ِحّدة العرات" وهو االأكرث ا�ستخداما.  وقد 
مت و�سع نظام التقييم املذكور اآنًفا يف عام ١٩٨٩، وهو عبارة عن 

ا�ستيبان ميالأ من قبل االأهل.

بع�س  اأن  اإىل  الدماغ  ت�سوير  اإىل  امل�ستندة  الدرا�سات  ت�سري 
يف  فرط  لديهم  توريت�س  متالزمة  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س 
خاليا  بني  الر�سائل  ينقل  الدماغ  يف  )مركب  الدوبامني  ن�ساط 
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الدماغ املختلفة( يف منطقة الدماغ ت�سيطر على احلركة. وهذا 
اأن تكون مناطق اأخرى من الدماغ )مبا يف ذلك الق�سرة  ال ينفي 
مبتالزمة  وثيقة  �سلة  ذات  اأخرى،  دماغية  ومركبات  واملهاد( 

توريت�س اأي�سا.

جلهة  اال�سطراب  يعالج  بل  �ساف  عالج  توريت�س  ملتالزمة  لي�س 
تخفيف االأعرا�س )معاجلة عر�سية(. ي�ستخدم العالج الداعم 
امل�ساكل  ومع  عراتهم  مع  التعامل  على  املر�سى  مل�ساعدة  غالبًا  
االإجتماعية والنف�سية التي قد تنتج عن االإ�سطراب. وي�ستخدم 
العالج ال�سلوكي مل�ساعدة املر�سى على تعلم القدرة على ال�سيطرة 
يف  العرات  جميع  ال�سلوكية  التقنيات  بع�س  تعالج  العرات.  على 

وقت واحد يف حني اأن البع�س االآخر يركز على عرات معينة. 
يف بع�س االأحيان ت�ستخدم االأدوية مبا يف ذلك العقاقري امل�سادة 
متالزمة  لعالج  انتقائية  لي�ست  هذه  ولكن  واالكتئاب،  للذهان 
ت�سبب  قد  اأنها  كما  نهائيًا،  العرات  على  تق�سي  ال  وهي  توريت�س 
العالج  اأن  اإىل  الدرا�سات  بع�س  وت�سري  �سلبية.  جانبية  اآثاًرا 
اأكرث فعالية من هذه االأدوية يف احلد من العرات.  ال�سلوكي هو 
اأو  �سديدة  العرات  كانت  اإذا  فقط  باالأدوية  يو�سى  ما  وعادة 

اأ�سبح التحفيز  موؤذية، واإذا كان العالج ال�سلوكي غري فعال وقد 
العميق للدماغ موؤخًرا خياًرا معتمًدا لعالج متالزمة توريت�س.

 متالزمة توريتس في العالم العربي

باالإجمال، تعترب ن�سبة الوعي حول متالزمة توريت�س منخف�سة 
يف العامل العربي. هناك حاالت معروفة من متالزمة توريت�س يف 
والكويت  وم�سر  البحرين  ذلك  يف  مبا  العربية  البلدان  خمتلف 
ولبنان واململكة العربية ال�سعودية و االإمارات العربية املتحدة. 
توريت�س  متالزمة  انت�سار  معدل  اأن  حديثة  درا�سة  وجدت  كما 
واأنها  العاملي   املعدل  ي�سبه  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف 
واأن  االإناث  من  اأكرث  اأ�سعاف   ٢.٥ بن�سبة  الذكور  يف  موجودة 
معدل ال�سن الذي تبداأ عنده العرات هو ٦.٤ �سنوات. كما بينت 
اأن ن�سبة وجود االإ�سطرابات االأخرى كالو�سوا�س  هذه الدرا�سة 
القهري وا�سطراب فرط احلركة وت�ستت االنتباه يف االأ�سخا�س 
الن�سبة  متاثل  االإمارات  دولة  يف  توريت�س  مبتالزمة  امل�سابني 

العاملية.
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