
التشخيص والعالج لمتالزمة توريت 
واضطرابات التشنجات الالإرادية

تقديم تشخيص دقيق
التشنجات الالإرادية هي حركات وأصوات ال إرادية ومفاجئة ومتكررة. إنها السمة المميزة لطيف من حاالت النمو العصبي التي تبدأ في الطفولة والمعروفة مجتمعة 

باسم اضطرابات التشنج العصبي، وبشكل فردي باسم متالزمة توريت )TS(، واضطراب التشنج الالإرادي )المزمن(، واالضطراب الحركي أو الصوتي، واضطراب التشنج 
الالإرادي المؤقت. 

تتميز اضطرابات التشنجات الالإرادية الثالثة بأنواع التشنجات الالإرادية الموجودة )الحركية، الصوتية/الكالمية، أو كلتيهما( وطول الفترة الزمنية التي توجد فيها. 
فيما يلي المعايير المستخدمة لتحديد أغراض التشخيص والتشخيص التمييزي.1 يتم التشخيص من قِبل الطبيب أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية بناًء على تاريخ 

األعراض. ال يوجد اختبار بيولوجي لتأكيد تشخيص متالزمة توريت، ولكن في بعض الحاالت، قد تكون االختبارات ضرورية الستبعاد الحاالت األخرى.

متالزمة توريت، ويشار إليها أيضاً باسم اضطراب توريت

كالهما يتميز بوجود تشنجات الإرادية حركية وواحد أو أكثر من التشنجات الالإرادية الصوتية في وقت ما في أثناء االضطراب، وإن لم تكن متزامنة بالضرورة.   )1

قد تتميز التشنجات الالإرادية بالتفاقم واالنحسار في وتيرة حدوثها لكنها استمرت ألكثر من سنة منذ ظهور التشنج الالإرادي األول.  )2

بدأت قبل عمر 18 سنة.   )3

ال يُعزى االضطراب إلى التأثيرات الفسيولوجية لمادة معينة أو لحالة طبية أخرى.  )4

اضطرابات التشنجات الالإرادية الحركية أو الصوتية المستمرة )المزمنة( 
وجود تشنجات الإرادية فردية أو متعددة، إما حركية وإما صوتية، لكن ليس كلتيهما.  

اضطرابات التشنجات الالإرادية المؤقتة
التشنجات الالإرادية الحركية و/أو الصوتية الفردية أو المتعددة. كانت التشنجات الالإرادية موجودة منذ أقل من 

عام واحد، ولم يتم استيفاء المعايير الخاصة بمتالزمة توريت )TS( أو اضطراب التشنجات الالإرادية الحركية أو 
الصوتية المستمرة )المزمنة(.
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1 Criteria are modified from the American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.



تصنيف التشنجات الالإرادية

الخصائص المهمة األخرى للتشنجات الالإرادية
يمكن أن تتغير في النوع والشدة والموقع.  •

غالباً ما تزداد مع التوتر واإلثارة والقلق والتعب.  •
قد يتم قمع بعضها، ولكن بشكل مؤقت فقط.  •

قد يتم تقليلها خالل األنشطة الهادئة والمركزة.  •
يمكن أن يسبقها حافز أولي، يوصف بأنه اإلحساس الحسي أو العقلي الذي يسبق   •

التشنجات الالإرادية.
 

دورة التشنجات الالإرادية وشدتها
تظهر التشنجات الالإرادية عادةً بين سن 5 و7 سنوات، وغالباً ما تظهر كتشنجات الإرادية في 

منطقة الرأس أو الرقبة. وتميل إلى الزيادة في وتيرتها وشدتها بين سن 8 و12 سنة. يمكن أن 
تتراوح التشنجات الالإرادية من خفيفة إلى شديدة. يُظهر العديد من األفراد المصابين بمتالزمة 
توريت تحسناً ملحوظاً في أواخر مرحلة المراهقة، ويصبح البعض خالياً من التشنجات الالإرادية. 

تواصل أقلية من األفراد المصابين بمتالزمة توريت المعاناة من التشنجات الالإرادية الشديدة 
والمستمرة في مرحلة البلوغ. 

انتشار متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية
التشنجات الالإرادية شائعة وتحدث في 1 من كل 5 أطفال في سن المدرسة.   •

متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية المزمنة تحدث تقديرياً بمعدل 10 حاالت لكل   •
1000 )1% أو 100:1(، مما يشير إلى أن أكثر من 500,000 طفل يعانون من اضطراب التشنجات 

الالإرادية في الواليات المتحدة.
متالزمة توريت تحدث بمعدل 6 حاالت لكل 1000 )0.6% أو 160:1( من األطفال، مما يعني أن   •

حوالي 300,000 طفل لديهم هذه الحالة في الواليات المتحدة. هناك معدل انتشار أقل لتشخيص 
متالزمة توريت ألن التشنجات الالإرادية غالباً ال يتم التعرف عليها. تؤثر متالزمة توريت على جميع 

األجناس والمجموعات العرقية واألعمار، ولكنها أكثر شيوعاً بين األوالد بمقدار 3–4 مرات منها لدى الفتيات.
ال توجد تقديرات موثوق بها النتشار متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية األخرى لدى البالغين. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التقديرات أقل بكثير   •

مما هي عليه عند األطفال ألن التشنجات الالإرادية غالباً ما تنخفض في أواخر سن المراهقة. 

مسببات متالزمة توريت
ال تزال مسببات متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية األخرى غير معروفة. تميل هذه الحاالت إلى الحدوث في العائالت، وقد أكدت العديد من 

الدراسات أن هناك ارتباطاً جينياً. قد تساهم العوامل البيئية أو التنموية أو عوامل أخرى أيضاً في حدوث هذه االضطرابات، ولكن في الوقت الحالي، لم يتم تحديد 
عامل أو حدث معين. يواصل الباحثون البحث عن الجينات والعوامل الكامنة األخرى التي تساهم في تطور اضطرابات التشنجات الالإرادية.

معقدبسيطالتصنيف

التشنجات الالإرادية الحركية
بعض األمثلة:

الحركات المفاجئة والسريعة وغير 
اإليقاعية: 

الرمش بالعين، اهتزاز الرأس، تكشير الوجه، 
هز الكتفين، شد البطن، اهتزاز الذراع

قد تكون الحركات أبطأ، وتحتوي على مكونات 
متعددة، وقد تبدو متعمدة في المظهر: 

اللمس، النقر، النط، القرفصاء، الحجل، القفز، 
copropraxia )اإليماءات البذيئة(

التشنجات الالإرادية الصوتية )الكالمية(
بعض األمثلة:

أصوات أو ضوضاء مفاجئة، غالباً ما تكون 
بال معنى:

االستنشاق، السعال، البصق، الشخير، تنظيف 
الحلق، الشخر، أصوات الحيوانات، الصرير، 

الصراخ

الكلمات أو العبارات التي غالباً ما تحدث 
خارج السياق:  

 المقاطع أو الكلمات أو العبارات )"اخرس"، 
"توقفعن ذلك"(، *coprolalia )الكالم البذيء(، 

 palilalia )تكرار كلمات الشخص نفسه(، 

echolalia )ترديد كلمات اآلخرين( 

* 1 فقط من كل 10 مرضى يعاني من )coprolalia(. إن 
وجود )coprolalia( ليس ضرورياً لتشخيص توريت.
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من كل 1 

 100

طفل من األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 

5 و17 عاماً يعاني من 
توريت أو اضطراب 
تشنج الإرادي آخر،



خذ تاريخاً طبياً كامالً
عند إجراء تقييم لمريضك، الحظ أي عالمات على التشنجات الالإرادية والحاالت المتزامنة التي 

تحدث، مثل القلق أو اضطراب الوسواس القهري )OCD( أو اضطراب نقص االنتباه/فرط النشاط 
)ADHD(. اسأل عن تاريخ عائلي من التشنجات الالإرادية والحاالت العصبية والنفسية األخرى. من 

المهم أيضاً تقييم األفكار والمحاوالت االنتحارية وكذلك إيذاء النفس. في كثير من األحيان، تم بالفعل 
تقييم المرضى من قِبل أخصائي الحساسية ألعراض مثل االستنشاق أو تنظيف الحلق، أو ربما يكونون 
قد رأوا طبيب عيون من أجل الرمش بالعين. غالباً ما يتم وصف األعراض السلوكية بشكل خاطئ على 

أنها اضطرابات عاطفية أو سلوكيات ساعية إلى جذب االنتباه. ال يزال العديد من مقدمي الرعاية 
الصحية يفترضون خطأً أن حدوث التشنجات الالإرادية الصوتية )coprolalia( ضروري لتشخيص 
متالزمة توريت. هذه كلها أسباب للتأخير في تقديم تشخيص دقيق. يمكن أن يؤدي الفهم الشامل 

لمتالزمة توريت إلى التعرف المبكر وتقديم الرعاية المناسبة لمريضك.   

تحديد موقع مقدم خدمة على دراية بمتالزمة توريت واضطرابات 
التشنجات الالإرادية

تحتفظ جمعية )TAA( بقائمة إحالة قائمة على مستوى الوالية للمهنيين الطبيين والمتحالفين ذوي الخبرة في إدارة متالزمة توريت. باإلضافة إلى ذلك، 
يعمل برنامج مراكز التميز التابعة للجمعية )Tourette Association Centers of Excellence, CofE( مع المؤسسات الطبية الرائدة في جميع 
أنحاء البالد التي تقدم رعاية متخصصة ومنسقة. يرجى الرجوع إلى قسم "الدعم" من مجموعة األدوات هذه لمزيد من المعلومات حول مراكز التميز، أو 

.888-4TOURET أو رقم الهاتف tourette.org عبر الموقع اإللكتروني )Tourette Association( اتصل بجمعية

الحاالت المتزامنة الشائعة
تحدث متالزمة توريت غالباً بالتزامن مع عدد من الحاالت العصبية النمائية والعصبية النفسية األخرى، التي قد يكون بعضها موجوداً قبل بداية 

التشنجات الالإرادية. في حين أن التشنجات الالإرادية هي العرض األساسي، فإن هذه الحاالت األخرى المتزامنة قد تسبب المزيد من الضعف ويمكن أن 
تكون أكثر إزعاجاً من التشنجات الالإرادية نفسها. من بين األطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بمتالزمة توريت، تم تشخيص ما يقدر بنحو 86% بحالة 

عقلية أو سلوكية أو نمائية إضافية واحدة على األقل. تشمل الحاالت المتزامنة األكثر شيوعاً ما يلي:

اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة )ADHD(: مشكالت   •
في التركيز، وفرط النشاط، والتحكم في االنفعاالت.

 :)OCD/OCB( اضطراب أو سلوكيات الوسواس القهري  •
األفكار التطفلية المتكررة وغير المرغوب فيها و/أو السلوكيات 
المتكررة. تؤدي هذه األفكار إلى اإلكراهات، وهي سلوكيات غير 

مرغوب فيها يشعر الفرد بأنه يجب عليه القيام بها مراراً وتكراراً 
أو بطريقة معينة.

مشكالت السلوك أو التصرف: العدوان أو الغضب أو التحدي   •
المعارض أو األفعال غير الالئقة اجتماعياً. 

القلق: القلق أو الخوف المفرط، بما في ذلك الخجل المفرط   •
وقلق االنفصال.

صعوبات التعلم: صعوبات القراءة والكتابة والرياضيات و/أو   •
معالجة المعلومات التي ال تتعلق بالذكاء.

قصور المهارات االجتماعية واألداء االجتماعي: صعوبة تطوير   •
المهارات االجتماعية؛ صعوبة الحفاظ على العالقات االجتماعية 

مع األقران وأفراد األسرة واألفراد اآلخرين؛ وعدم التصرف 
بطريقة مناسبة للعمر.

مشكالت المعالجة الحسية: التفضيل الحسي القوي   •

والحساسيات المتعلقة بحاسة اللمس والصوت والذوق والشم 
والحركة التي تتداخل على مدار اليوم. 

مشكالت النوم: صعوبة في النوم أو االستمرار في النوم.  •
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التشخيصات التمييزية — كيف أفرق بين التشنج الالإرادي والحركات األخرى؟

يلخص الجدول االختالفات الرئيسية بين التشنجات الالإرادية وحركات فرط الحركة األخرى، وقد يكون بمثابة دليل في التشخيص التمييزي الضطرابات الحركة التي 
تتم مواجهتها في الممارسة السريرية. المحفزات المبكرة هي أحاسيس حسية أو عقلية تسبق التشنجات الالإرادية. يشار إلى التردد النسبي لحدوث السمات المختلفة 

بعالمتي "o" و"+". تم إنتاج هذا الجدول في األصل من قِبل جوزيف يانكوفيتش، حاصل على دكتوراه في الطب في كلية بايلور للطب.

عالج متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية األخرى
تكون التشنجات الالإرادية غالباً خفيفة، والعالج غير مطلوب. في مثل هذه الحاالت، يكون االنتظار اليقظ مقبوالً ويتماشى مع إرشادات الممارسة األكاديمية 

األمريكية لطب األعصاب لعالج التشنجات الالإرادية لدى األشخاص المصابين بمتالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية المزمنة. ومع ذلك، إذا 
كانت التشنجات الالإرادية متوسطة إلى شديدة، فقد يحتاجون إلى عالج مباشر. يمكن أن يساعد استخدام مقياس ييل العالمي لخطورة التشنج الالإرادي 

)Yale Global Tic Severity Scale, YGTSS( في تحديد شدة التشنجات الالإرادية. في حالة وجود حاالت متزامنة، قد يكون من الضروري معالجة هذه 

الحاالت أوالً أو بشكل متزامن ألنها غالباً ما تكون أكثر إضعافاً من التشنجات الالإرادية نفسها. في جميع الحاالت، من الضروري تثقيف الفرد واآلخرين في حياته حول 
متالزمة توريت وتوفير الدعم المناسب في جميع األماكن )المدرسة والعمل والمنزل(. باإلضافة إلى ذلك، إذا كانت التشنجات الالإرادية تتطلب عالجاً، فإن العالج 

السلوكي واألدوية متوفرة. فيما يلي اقتراحات لتحديد أفضل عالج وأساليب دعم بناًء على احتياجات المريض.  

التثقيف هو مفتاح لجميع الحاالت
إذا لم يكن مريضك منزعجاً من التشنجات الالإرادية وال يعتبرها مشكلة:

.)Tourette Association of America( م تعليماً تثقيفياً حول التشنجات الالإرادية وموارد الدعم، بما في ذلك معلومات االتصال بجمعية فقدِّ  •
قم بتحديد ما إذا كانت هناك أعراض للحاالت المتزامنة التي قد تحتاج إلى معالجة.  •

إذا كان مريضك منزعجاً من التشنجات الالإرادية ألن اآلخرين يسألون عنها أو يضايقون مريضك بسببها فقط:

م التعليم التثقيفي والموارد ألفراد األسرة. من المهم تأكيد أن إخبار المريض بـ "التوقف عن التشنجات الالإرادية" ليس استراتيجية فعالة ومن المحتمل أن  فقدِّ  •
يسبب إحباطاً كبيراً.

يجب أن تقر بأن بعض األفراد قد يجدون أن التشنجات الالإرادية مزعجة. وبالتالي، قد يكون من المفيد اقتراح استراتيجيات إلدارة ذلك، مثل وجود فترات قصيرة   •
من االنفصال الجسدي، وتشغيل الموسيقى الخلفية، وارتداء سماعات إلغاء الضوضاء، وما إلى ذلك. 

قد يكون من المفيد جداً تثقيف المعلمين واألقران من خالل عرض تقديمي في الفصل. يمكن العثور على موارد تثقيفية وتعليمية أخرى على الموقع   •
.tourette.org اإللكتروني

تابع مع مريضك حسب الحاجة.  •
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القابلية القابلية للقمعحافز أوليطابع الحركةاضطراب الحركة
لتشتيت االنتباه

الحدوث في 
أثناء النوم

المسببات المشتركة، السمات 
المرتبطة

التشنجات 
الالإرادية

حركات تشبه النفضة، 
أصوات أو عبارات ال إرادية، 

متعددة البؤر، بسيطة أو 
معقدة ومتسلسلة

متالزمة توريت، اضطراب +++ ++++++ ++++
التشنجات الالإرادية، اضطراب 

نقص االنتباه، الوسواس القهري، 
مشكلة التحكم في االنفعاالت

الرقاص

حركة تشبه النفضة، وجيزة، 
عشوائية، معممة، عدم 

القدرة على الحفاظ على نتوء 
اللسان

مرض هنتنغتون 0++ 0
رقاص سيدنهام

وراثي حميد 
قد يؤثر على الحالة المزاجية 

واإلدراك والكالم والمشية والتوازن

نفضة، موجزة، مقطعية أو الرمع العضلي
معممة

الصرع الرمعي ++0+ 0

خلل التوتر العضلي

تقلصات مستمرة ومتكررة 
وذات نمط ثابت، تنتج 

مواقف أو حركات غير 
طبيعية، ومركزة، ومقطعية، 

ومعممة، ذات اضطراب 
حركي عصبي

0 +++ ++ )DYT1( خلل التوتر العضلي المشوه
وخلل التوتر العضلي الوراثي أو 

المتقطع أو الثانوي اآلخر

الرعاش الخاطئ

رعشة
حركة متذبذبة إيقاعية في 

أثناء الراحة أو العمل
مرض باركنسون، رعاش  + + + 0

مجهول السبب

التشخيص التمييزي الضطرابات الحركة فرط الحركة الشائعة

0 = ال أو ال شيء؛ ++++ = تم رصد حدوثها بشكل متكرر



إذا كان الشغل الشاغل هو أن التشنجات الالإرادية لدى المريض تجعله يؤدي أداء ضعيفاً في المدرسة أو تسبب له مشكالت في التركيز:

فاطلب مدخالت مباشرة من معلمي المريض حول أدائه األكاديمي وسلوكه في المدرسة.   •
افحص المريض للكشف عن اإلصابة بالوسواس القهري واضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه )إذا لزم األمر(، وقدم له عالجاً إذا كان موجوداً.  •

فكر في إجراء التقييمات التربوية لصعوبات التعلم المرتبطة بالحالة.    •
ناقش دور الخطط التعليمية )على سبيل المثال، خطة الفقرة 504، برنامج التعليم الفردي )IEP(( وكيف يمكن أن يؤدي استخدام التسهيالت   •

المناسبة في الفصل الدراسي إلى تحسين األداء األكاديمي للطالب الذين يعانون من التشنجات 
الالإرادية بشكل كبير.

اإلحالة إلى الخدمات المساعدة إذا كان ذلك مناسباً.  •

ً التشنجات الالإرادية هي األكثر إزعاجا
إذا كان المريض ينزعج من تشنج الإرادي واحد أو عدة تشنجات الإرادية:

فقد تكون العالجات السلوكية والدوائية مفيدة في إدارة التشنجات الالإرادية، خاصة عندما تصبح   •
التشنجات الالإرادية مشكلة أو تتداخل مع الحياة اليومية. نظراً إلى اختالف كل مريض عن اآلخر، فقد 

يستغرق األمر بعض الوقت والصبر لتحديد نهج العالج األكثر فعالية. 
فحص االضطرابات المتزامنة التي قد تعوق نجاح المريض في العالج السلوكي، مثل اضطراب فرط الحركة   •

 .)ODD( غير المعالج أو اضطراب التحدي المعارض )ADHD( ونقص االنتباه
تحديد ما إذا كانت بعض العالجات مجدية من منظور لوجستي. هل هناك مزود خدمة متاح محلياً؟ هل المريض لديه وسيلة نقل؟ هل يغطي تأمين   •

المريض العالجات؟
اإلحالة إلى العالج السلوكي إذا كان المريض مرشحاً جيداً لذلك وكان ذلك ممكناً.  •

)CBIT( التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT، يُنطق "سي-بت"( هو عالج سلوكي غير طبي مصمم لتعليم المريض وعائلته مجموعة محددة من 
المهارات لتقليل وتيرة التكرار الكلي، والشدة، وتأثير التشنجات الالإرادية الحركية والصوتية. يمكن أيضاً تجربة العالج المعرفي السلوكي كخيار عالج أولي 
 )CBIT( حتى بالنسبة ألولئك الذين ال يعانون من ضعف وظيفي، إذا كان لديهم الدافع إلى ذلك. يحتوي التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

على مكونين عالجيين أساسيين: التدريب على عكس العادة )HRT( والعالج القائم على الوظيفة )FBT(. أفاد العديد من األفراد أن التشنجات الالإرادية 
تتفاقم بسبب القلق والتوتر. لذلك، عادةً ما يتم استخدام تقنيات االسترخاء في أثناء التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( لتقليل القلق 

والتوتر واإلجهاد بشكل عام. األنشطة العالجية األولية المستخدمة في التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( موصوفة في الجدول أدناه. 

عنصر التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
)CBIT( الالإرادية

الغرضالنشاط

التدريب العكسي للعادة

التدريب على الوعي
ِّم المريض أن يتعرف على التشنجات الالإرادية  عل
وعالمات التحذير من التشنجات الالإرادية )مثل 

الحافز األولي(.

ِّم المريض مقاطعة التشنجات الالإرادية باستخدام تدريب االستجابة المتنافسة عل
سلوك معين ال يتوافق مع أداء التشنجات الالإرادية.

ِّم أفراد األسرة كيفية تحفيز وتعزيز استخدام الدعم االجتماعي يعل
مهارات عكس العادات.

العالج القائم على الوظيفة

التقييم القائم على الوظيفة
راقب تفاقم التشنجات الالإرادية من يوم إلى آخر 

وحدد األماكن واألنشطة وردود الفعل والحاالت 
المزاجية التي تؤدي إلى تفاقم التشنجات الالإرادية.

ِّم المريض إجراء تغييرات على روتينه اليومي لتقليل التدخل القائم على الوظيفة يعل
تأثير تفاقم التشنج الالإرادي.

استرخاء العضالت التدريجي والتنفس التدريب على االسترخاء
الحجابي

ِّم مهارات استرخاء المريض لتقليل التوتر والقلق  يعل
واإلجهاد، ما قد يؤدي إلى تفاقم التشنجات الالإرادية 

على المدى القصير.
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 )CBIT( جدول التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
عادةً ما يتضمن التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( من 8 إلى 10 جلسات عالج أسبوعية مدتها ساعة واحدة، جنباً إلى جنب مع الممارسة 
المنزلية لمهارات التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( بين الجلسات، مع المرضى وعائالتهم. يجب أن تدار هذه التقنية من قِبل متخصص 
مدرب على التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(، مثل طبيب نفساني أو أخصائي اجتماعي أو معالج مهني أو أخصائي طبي مدرب على التدخل 

السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(. تحتفظ جمعية )Tourette Association of America( بقائمة من المهنيين المدربين على أسلوب 
.tourette.org/find-a-doctor يرجى زيارة الرابط .)CBIT( التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية

)CBIT( تجارب أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
فعالية أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( راسخة. يأتي أقوى دليل من تجربتين كبيرتين عشوائيتين أُجريتا تحت السيطرة )تجربة 
للبالغين وتجربة لألطفال( تقارنان أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( بالعالج النفسي الداعم. أظهرت النتائج من كلتا التجربتين 

أن أسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( كان مرتبطاً بانخفاض أكبر بشكل ملحوظ في شدة التشنجات الالإرادية في مرحلة ما بعد 
العالج مقارنة بمجموعة التحكم. في تجربة األطفال، تم تصنيف 53% من األطفال الذين يتلقون التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( على 
أنهم مستجيبون للعالج مقابل 19% في مجموعة التحكم، وحافظ 87% من المستجيبين على مكاسب العالج في متابعة لمدة 6 أشهر. في تجربة البالغين، تم 

تصنيف 38% من المرضى الذين يتلقون التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( كمستجيبين للعالج مقابل 6% في مجموعة التحكم، و%80 
من المشاركين الذين تلقوا التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( حافظوا على مكاسب العالج في 6 أشهر من المتابعة بعد العالج. كانت درجة 

انخفاض األعراض مماثلة لما تم اإلبالغ عنه في تجارب األدوية. التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( ليس عالجاً شافياً ونادراً ما ينتج عنه 
انحسار كامل للتشنجات الالإرادية.

)CBIT( ما ال يعالجه التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية
من المهم مالحظة أن التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( مصمم خصيصاً لتقليل شدة وتأثير التشنجات الالإرادية الحركية والصوتية.  على 

الرغم من أن األبحاث تُظهر أن بعض المرضى قد يعانون من تحسن طفيف في األعراض األخرى )على سبيل المثال، القلق، المعارضة( بعد التدخل السلوكي 
الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(، فإنه لم يتم تصميمه لمعالجة عدد ال يحصى من الحاالت واألعراض النفسية األخرى التي تحدث بشكل شائع مع 

اضطرابات التشنجات الالإرادية )على سبيل المثال، اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه، أو الوسواس القهري، أو اضطراب التحدي المعارض، أو اضطراب 
المزاج، أو االندفاع(. بالنسبة لهذه الحاالت المتزامنة يوصى بالعالج الدوائي و/أو المعالجات النفسية القائمة على التجربة والخاصة باالضطرابات )التي تتضمن 

عادة شكالً من أشكال العالج السلوكي المعرفي(.

أدوية التشنجات الالإرادية
إذا كان المريض منزعجاً من التشنجات الالإرادية المتعددة بالقدر نفسه، أو لديه تشنجات الإرادية مؤذية للذات، أو ليس مرشحاً 

جيداً للعالج بأسلوب التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(، أو فشل في تجربة التدخل السلوكي الشامل للتشنجات 
الالإرادية )CBIT(، ففكر في الدواء بدالً من التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( أو باإلضافة إليه.

ناقش اآلثار الجانبية المحتملة للعالج قبل البدء في تناول دواء جديد.   •
ضع في اعتبارك أي حاالت متزامنة أو عوامل صحية قد تؤثر على أفضل الخيارات )مثل السمنة(.   •

راقب تقدم المريض فيما يتعلق باألدوية وردود الفعل السلبية إن ُوجدت.  •
من المهم توضيح أن األدوية قد تستغرق بعض الوقت لتعمل. قد يتطلب األمر أيضاً بعض التجربة والخطأ لتحديد أفضل دواء )أو مجموعة أدوية( للمريض،   •

حيث سيستجيب كل مريض بشكل مختلف. 
تأكيد أن األدوية ليست عالجاً وأن التشنجات الالإرادية قد ال تُحل تماماً. الهدف من العالج هو تقليل التشنجات الالإرادية إلى درجة أنها لم تعد تسبب   •

ضائقة/تداخالً مع الوظيفة. ال تزال التشنجات الالإرادية تتفاقم وتنحسر من حيث الوتيرة والحدة، فسوف تستمر التقلبات في الحدوث سواء تم استخدام 
الدواء أم ال. في بعض األحيان، إن ما قد يبدو استجابة أولية لدواء ما، قد يكون مجرد مصادفة إذا بدأت التشنجات الالإرادية في التالشي في الوقت نفسه 

الذي تم فيه تقديم الدواء.  

هالوبيريدول )هالدول( وبيموزيد )أوراب( وأريبيبرازول )أبيليفاي( هي األدوية الوحيدة المعتمدة حالياً من إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( لعالج 
التشنجات الالإرادية. ومع ذلك، فقد يبدأ األطباء باستخدام دواء "خارج نطاق االستخدام الموصى به" )غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية على وجه 

التحديد لعالج التشنجات الالإرادية( مثل جوانفاسين أو كلونيدين، وكالهما من األدوية الناهضة األلفا أدرينالية المعتمدة لالستخدام في عالج ارتفاع ضغط 
الدم وخيارات غير منشطة لعالج اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه. ُوجد أن هذه األدوية تكون فعالة بشكل معتدل في تقليل التشنجات الالإرادية، ويمكن 

تحملها بشكل أفضل، ويجب أخذها في االعتبار عند وجود اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه. تحتفظ جمعية )Tourette Association( بقائمة من األطباء 
.tourette.org/find-a-provider المطلعين على هذه األدوية والذين يمكنهم تقديم االستشارات. يرجى زيارة الرابط

عالجات أخرى لمتالزمة توريت
التحفيز العميق للدماغ هو عالج استقصائي لجراحة األعصاب لمتالزمة توريت الشديدة والمقاومة للعالج الدوائي، ويمكن اعتباره مع فريق خبراء متعدد 

التخصصات. يمكن اعتبار حقن توكسين البوتولينوم مع توكسين البوتولينوم )أ( للمراهقين والبالغين الذين يعانون من التشنجات الالإرادية البسيطة والمزعجة 
عندما تفوق فوائد العالج مخاطره. كثيراً ما يتم االستفسار عن القنب/الماريجوانا الطبية فيما يتعلق بفعاليتها في عالج حاالت متالزمة توريت. يمكن العثور 

على مزيد من المعلومات حول األدلة المتاحة لهذه األساليب على موقع جمعية )TAA( اإللكتروني وفي إرشادات الممارسة األكاديمية األمريكية لطب األعصاب.
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العالجات الدوائية للحاالت المتزامنة
غالباً ما تتطلب الحاالت المتزامنة، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه والوسواس القهري، دواًء يمكنه تحسين نوعية الحياة لدى مرضى متالزمة 

توريت. ليس من غير المألوف أن تؤدي معالجة هذه الحاالت إلى تقليل التشنجات الالإرادية. تُعد قلة االنتباه واالندفاع وفرط النشاط من األعراض 
الشائعة التي تظهر في مرضى اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه ويمكن أن تكون عقبة أمام األطفال في سن المدرسة. يمكن أن تكون األدوية المنشطة، 

مثل ميثيلفينيديت، فعالة في األطفال المصابين بمتالزمة توريت وفرط الحركة ونقص االنتباه. قد تكون األدوية األخرى غير المنشطة، مثل جوانفاسين 
وكلونيدين وأتوموكسيتين مفيدة أيضاً.

مثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية )Selective serotonin reuptake inhibitors, SSRIs(، مثل فلوكستين وسيرترالين وفلوفوكسامين، 
فعالة في الشباب والبالغين المصابين بالقلق/الوسواس القهري. اآلثار الجانبية يمكن تحملها بشكل عام. كن على دراية بمخاطر هذه األدوية وفوائدها، 

وشارك هذه المعلومات مع مرضاك وعائالتهم.

القلق والحالة المزاجية والتشنجات الالإرادية
إذا كان المريض يعاني من قلق متوسط إلى شديد وينزعج من التشنجات الالإرادية:

فعالج قلق المريض بالعالج السلوكي المعرفي )Cognitive Behavior Therapy, CBT( أو األدوية أوالً.   •
ثم أعد تقييم مستوى االعتالل من التشنجات الالإرادية.  إذا استمرت التشنجات الالإرادية في التدهور بعد السيطرة على قلق المريض بشكل كاٍف، فقد   •

ترغب في التفكير في التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT( أو األدوية لعالج التشنجات الالإرادية.
من المهم أيضاً فحص وتقييم االكتئاب وإيذاء النفس واألفكار/المحاوالت االنتحارية.  •

خدمات إعادة التأهيل والخدمات المساعدة اإلضافية
لطالما كان علم النفس والطب النفسي وعلم األعصاب المصادر األساسية لعالج متالزمة توريت 

واضطرابات التشنجات الالإرادية. ومع ذلك، في اآلونة األخيرة، يتعاون اختصاصيو الرعاية الصحية 
اآلخرون مع التخصصات التقليدية ويتم االعتراف بهم كشركاء مهمين في عالج الحاالت النمائية 

المتزامنة. يتم إنشاء عيادات متعددة التخصصات لتعظيم فوائد هذه الخدمات المساعدة. يمكن 
أن تساهم هذه الخدمات في زيادة جودة الرعاية وتنويعها للمصابين باضطرابات التشنجات الالإرادية:

العالج الوظيفي )OT(: هو عالج لتمكين المشاركة في األدوار والعادات والروتين في المنزل   •
والمدرسة ومكان العمل والمجتمع، وغيرها من األماكن.

العالج الطبيعي )PT(: هو عالج الستعادة الوظيفة الجسدية والحفاظ عليها وتعزيزها.  •
عالج عيوب النطق واللغة )SLP(: هو عالج الضطرابات النطق واللغة والتواصل االجتماعي   •

والتواصل المعرفي واضطرابات البلع.

المعالجون الذين يديرون هذه األنواع من الخدمات لديهم القدرة على معالجة هذه الحاالت 
المتزامنة دون تدريب متخصص على عكس األنواع األخرى من المعالجين. يمكن إدارة الحاالت 
المتزامنة من خالل االستفادة من خدمات إعادة التأهيل والمساهمة في تحسين األعراض ألولئك 

الذين يعانون من متالزمة توريت أو اضطرابات التشنجات الالإرادية األخرى.  

إذا كان مرضاك الذين يعانون من التشنجات الالإرادية يعانون من أي من الحاالت المتزامنة 
المذكورة أعاله، فقد يستفيدون من خدمات إعادة التأهيل. من المهم مالحظة أنه ال يتأثر جميع 

األشخاص المصابين بمتالزمة توريت بهذه الحاالت المتزامنة.

أسئلة لطرحها على مرفق إعادة التأهيل أو مقدم الرعاية الصحية عند تحديد عيادة مناسبة 
لإلحالة:

هل تقدم عيادتك رعاية متعددة التخصصات مع العالج الوظيفي والعالج الطبيعي وعالج عيوب   •
النطق واللغة؟

ما شهادة التدريب التخصصي التي حصلت عليها لتطوير مهاراتك السريرية؟   •
ألديك أي تدريب مصمم خصيصاً لعالج المرضى الذين يعانون من متالزمة توريت )أو أي من   •

الحاالت المتزامنة التي تتعامل معها(؟
• هل أنت مهتم بالتحدث إلى شخص ما و/أو رؤية بعض الموارد المفيدة من جمعية 

)Tourette Association of America( للحصول على معلومات حول العمل مع 

األفراد المصابين بمتالزمة توريت؟
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الوظائف التنفيذية 

التأتأة

التكامل الحسي 

مشكالت صحة الحوض

تدريب االنتباه

عدم التنسيق

إدارة األلم

الحركة الدقيقة 

المهارات االجتماعية والبراغماتية 

الحركة الجسيمة

نشاطات الحياة اليومية

فهم القراءة

الكتابة اليدوية

عسر القراءة

النفور من الطعام

النوم الصحي

المهارات المهنية

االستعداد للقيادة 

األجهزة المساعدة

محرك العين أو الرؤية

العالج 
الوظيفي

العالج 
الطبيعي

عالج عيوب 
النطق 
واللغة

التحكم في اإلثارة واالندفاع 
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