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يتحكم  الذي  املركزي  الع�شبي  اجله�ز  من  اجلزء  الدم�غ  ي�شكل 
ب�جل�شم من خالل �شبكة معقدة من الأع�ش�ب. ت�شمل ا�شطراب�ت 
الدم�غ الإ�ش�ب�ت يف الراأ�ض، وال�شرط�ن، وال�شطراب�ت الع�شبية. 
الت�شوه�ت  اأو  اجلينية،  الطفرات  اأو  الأذي�ت  عن  هذه  وتنتج 
املن�عة  وا�شطراب�ت  الدم  اأمرا�ض  اأو  اإنت�ن�ت،  اأو  اخللقية، 
الذاتية. تت�شم ا�شطراب�ت الدم�غ ب�لعديد من الأعرا�ض مب� يف 
والإدراك،  التفكري  على  القدرة  يف  خلل  ح�شية،  اختاللت  ذلك 
و�شعف القدرة على ال�شيطرة على الع�شالت، وتغريات يف الذاكرة 
ال�شطراب�ت  هذه  من  الكثري  من  �شف�ء  يوجد  ل  وال�شخ�شية. 
الدم�غية، بل تع�لج عرب اإع�دة الت�أهيل، والأدوية، اأو اجلراحة.  

من   ٪٤٠ من  اأكرث  عن  م�شوؤولة  الوراثية  الختاللت  وتعد 
العديد  عمدت  وقد  الدم�غية.  لال�شطراب�ت  املر�شي  العبء 
العوامل  حتديد  على  الأخرية  العقود  مدى  على  الدرا�ش�ت  من 
الوراثية املوؤدية اإىل ال�شطراب�ت الدم�غية الع�شبية. فلقد مت 
امل�شبب لبع�ض هذه ال�شطراب�ت ونذكر  الوراثي  الع�مل  حتديد 
اك�ض  كرومو�شوم  ومتالزمة  هنتنغتون،  مر�ض  املث�ل  �شبيل  على 

)X( اله�ض، ومتالزمة داون.

الع�شبية  الدم�غية  ال�شطراب�ت  من  الآخر  البع�ض  يف  اأم�  
�شبيل  على  النتب�ه  وت�شتت  احلركة  فرط  وا�شطراب  ك�لتوحد 
اأظهرت  بل  جمهول،  املب��شر  امل�شبب  الع�مل  زال  فم�  املث�ل، 
هذه  يف  ت�ش�ركًي�  دورًا  تلعب  اجلين�ت  من  العديد  اأن  الأبح�ث 
ال�شطراب�ت؛ كم� وتت�أثر اأي�شً� بعوامل بيئية. وتق��ض م�ش�همة 
العوامل  واملتعددة  املعقدة  ال�شطراب�ت  يف  الوراثية  العوامل 
فكلم�    ،)H( ب�لوراثة  الإنتق�ل  بق�بلية  يعرف  مبقي��ض  كهذه، 
اقرتبت قيمة املكون )H( من ١، يكون ال�شطراب مت�شبب ب�شكل 
 ،)H( ك�مل تقريبً� عن عوامل وراثية. اأم� عندم� تنخف�ض قيمة

حدوث  يف  رئي�شيً�  دورًا  تلعب  البيئية  العوامل   اأن  يعني  فهذا 
ال�شطراب.  

تقييم  عرب  الع�شبية  الدم�غية  ال�شطراب�ت  ت�شخي�ض  يتم 
تقييم  ال�شلوكي  التحليل  وي�شمل  والطبية.  ال�شلوكية  امل�ش�كل 
القدرة على اأداء وا�شتكم�ل مه�م حمددة. كم� يهدف اإىل تقييم 
على  القدرة  عن  ف�شال  النتب�ه،  على  ال�شيطرة  وقدرة  الذاكرة 
خمتلفة  اأنواع  خالل  من  وذلك  الجتم�عي،  والإدراك  التفكري 
امل�ش�كل الطبية مثل  من الختب�رات وال�شتبي�ن�ت.  يتم تقييم 
الع�شبي  الت�شوير  تقني�ت  ب��شتخدام  للدم�غ  الهيكلية  التغريات 
الفحو�ش�ت  وت�شتخدم  كم�  املغن�طي�شي.  ب�لرنني  الت�شوير  مثل 
املر�شية  لالأعرا�ض   )H( املكون  قيمة  لتحديد  اآنًف�  املذكورة 
النتب�ه  ونق�ض  احلركة  فرط  ب��شطراب  ف�مل�ش�بون  املختلفة. 
لوقت  والنتب�ه  الرتكيز  يف  �شعوبة  يجدون  املث�ل،  �شبيل  على 
على   ٠،٧٢ هي  ز  املميِّ العر�ض  لهذا   )H( املكون  وقيمة  م�شتمر 

الأكرث. 

�شلبية،  بطريقة  الذهنية  ال�شطراب�ت  اإىل  ُينظر  م�  غ�لبً� 
وبخ��شٍة يف الع�مل العربي ب�شبب الو�شمة الجتم�عية والعبء 
النف�شي وامل�دي الذي تت�شبب به.  وتوؤثر الو�شمة الإجتم�عية 
على الإن�ث اأكرث منه� على الذكور فقد اأظهرت درا�ش�ت اأن غ�لبية 
الن�ش�ء يف املجتمع�ت العربية ل ي�شت�شرن اأخ�ش�ئيي ال�شطراب�ت 
وفر�شهن  الإجتم�عي  مق�مهن  على  يوؤثر  قد  ذلك  لأن  الع�شبية 
الذين  الأطف�ل  اأه�يل  غ�لبية  اأن  درا�شة  واأظهرت  كم�  للزواج. 
اإ�شت�ش�رة  يتف�دون  ع�شبية  دم�غية  اإ�شطراب�ت  من  يع�نون 
ف�إن  اإىل ذلك  الو�شمة الإجتم�عية.  ب�لإ�ش�فة  الأطب�ء ب�شبب 
تعتمد  م�  فغ�لبً�  �شئيلة  الإ�شطراب�ت  هذه  حول  الوعي  ن�شبة 
املداواة الروحية بدل من العالج�ت الطبية والنف�شية. وتبذل 
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التوعية،  ون�شر  والت�أهيل  للرع�ية  مراكز  لإن�ش�ء  حثيثة  جهود 
للتخفيف من الو�شمة الإجتم�عية. 

تظهر البي�ن�ت الطبية اأن ن�شبة انت�ش�ر ال�شطراب�ت الدم�غية 
الع�شبية يف الع�مل العربي تق�رب الن�شب الع�ملية، وجتدر الإ�ش�رة 
اإىل اأن هذه البي�ن�ت متوفرة ب�شكل حمدود يف البلدان العربية. 
ف�لأبح�ث املتعلقة ب�لأمرا�ض الع�شبية قليلة وذلك ب�شبب افتق�ر 

غ�لبية هذه البلدان اإىل املرافق واملهنيني واخلدم�ت املت�حة.

يقدم هذا الكتيب نظرة ع�مة على الأعرا�ض وعوامل اخلطورة 
والأ�ش�ض الوراثية والآث�ر الن�جمة عن خم�شة من ال�شطراب�ت 
فرط  وا�شطراب  الزه�مير،  مر�ض  وهي  الع�شبية،  الدم�غية 
والف�ش�م،  الذهنية،  والإع�قة  النتب�ه،  وت�شتت  احلركة 

ومتالزمة توريت.
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