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التشنجات الالإرادية واضطرابات التشنجات الالإرادية ومتالزمة توريت

التشنجات الالإرادية هي حركات وأصوات ال 
إرادية ومفاجئة ومتكررة. إنها السمة المميزة 

لمجموعة من حاالت النمو العصبي التي 
تبدأ في الطفولة والمعروفة مجتمعة باسم 
اضطرابات التشنج العصبي، وبشكل فردي 
باسم متالزمة توريت، واضطراب التشنج 

الالإرادي المزمن )النوع 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 كانت فيها التشنجات الالإرادية 
موجودة. األفراد المصابون بمتالزمة توريت 

)TS( لديهم ما ال يقل عن اثنين من 

التشنجات الالإرادية الحركية وتشنج صوتي/
كالمي واحد على األقل في بعض األمزجة على 

مدار أكثر من عام واحد. على النقيض من ذلك، يعاني األفراد المصابون باضطراب التشنجات الالإرادية 
المزمن إما من التشنجات الالإرادية الحركية أو التشنجات الالإرادية الصوتية التي كانت موجودة منذ أكثر 
من عام، واألفراد المصابون باضطراب التشنجات الالإرادية المؤقت لديهم التشنجات الالإرادية التي كانت 

موجودة منذ أقل من عام. 

التشنجات الالإرادية الحركية

التشنجات الالإرادية الحركية هي التشنجات الالإرادية التي تسبب الحركة. تشمل التشنجات الالإرادية 
البسيطة الرمش بالعين، وتكشير الوجه، وحركات الفك، وتمايل/اهتزاز الرأس، وهز الكتفين، وشد الرقبة، 

ورجفة الذراع. تتضمن التشنجات الالإرادية المعقدة مجموعات عضلية متعددة أو مجموعات من 
الحركات وتميل إلى أن تكون أبطأ وأكثر تعمداً في المظهر )على سبيل المثال، الحجل والدوران والقفز(. 

التشنجات الالإرادية الصوتية/الكالمية

التشنجات الالإرادية الصوتية )الكالمية( هي التشنجات الالإرادية التي تنتج صوتاً. تشمل التشنجات 
الالإرادية الصوتية البسيطة االستنشاق وتنظيف الحلق والشخير والصياح والصراخ. التشنجات الالإرادية 

المعقدة عبارة عن كلمات أو عبارات يمكن التعرف عليها أو ال يمكن التعرف عليها ولكنها تحدث باستمرار 
خارج السياق. في 10–15% من الحاالت، قد تكون الكلمات غير مناسبة )على سبيل المثال، األلفاظ النابية 

أو اإلهانات العرقية أو غيرها من الكلمات أو العبارات غير المقبولة اجتماعياً(. غالباً ما يتم تصوير هذا 
النوع من التشنج الالإرادي الصوتي، المسمى )coprolalia(، أو السخرية منه في وسائل اإلعالم على أنه 

أحد األعراض الشائعة لمتالزمة توريت؛ ومع ذلك، فإن ظهور تشنج )coprolalia( ليس بالضرورة مرتبطاً 
بتشخيص متالزمة توريت، وعندما يكون موجوداً، ال يكون دائماً سمة مستديمة للحالة. 



ظهور متالزمة توريت وشدتها

تظهر التشنجات الالإرادية عادةً بين سن 5 و7 سنوات، وغالباً ما تكون مصحوبة بتشنج حركي في منطقة 
الرأس والرقبة. وتميل إلى الزيادة في وتيرتها وشدتها بين سن 8 و12 سنة. يُظهر معظم األشخاص المصابين 
بمتالزمة توريت تحسناً ملحوظاً في أواخر مرحلة المراهقة، ويصبح البعض خالياً من التشنجات الالإرادية. 

ال تزال أقلية من المصابين بمتالزمة توريت يعانون من التشنجات الالإرادية الشديدة والمستمرة في مرحلة 
البلوغ.

يمكن أن تتراوح التشنجات الالإرادية من خفيفة إلى شديدة، وفي بعض الحاالت، يمكن أن تكون ضارة 
بالنفس وموهنة. تتغير التشنجات الالإرادية بانتظام من حيث النوع والتكرار والشدة — أحياناً ألسباب 
غير معروفة وأحياناً يكون ذلك استجابة لعوامل داخلية وخارجية محددة، بما في ذلك التوتر والقلق واإلثارة 

والتعب والمرض. 

كم عدد األشخاص المصابين بمتالزمة توريت؟

على الرغم من أنه كان يُعتقد أن متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية نادرة، فقد أصبح من 
الواضح بشكل متزايد أنها حاالت شائعة. تختلف نتائج الدراسة، لكن التقديرات الحالية تشير إلى أن طفالً 

واحداً من بين كل 160 طفالً )0.6%( تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً في الواليات المتحدة مصاب 
بمتالزمة توريت، وأن 1 من كل 100 طفل )1%( لديه متالزمة توريت أو اضطراب تشنج الإرادي آخر. تؤثر 
متالزمة توريت على جميع األجناس والمجموعات العرقية واألعمار، ولكنها أكثر شيوعاً بين األوالد بنسبة 3 

إلى 4 مرات منها لدى الفتيات. 

ما الذي يسبب متالزمة توريت؟

ال تزال أسباب متالزمة توريت واضطرابات 
التشنجات الالإرادية األخرى غير معروفة. هذه 

الحاالت وراثية، لذا من الواضح أن الجينات تلعب 
دوراً في العديد من حاالت حدوث هذه الحاالت، 
إن لم يكن معظمها أو جميعها. 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. لذلك، من المحتمل 

أن يكون سبب متالزمة توريت واضطرابات 
التشنجات الالإرادية هو التفاعالت المعقدة بين 
العوامل الوراثية وعوامل أخرى قد تختلف فيما 
بين األفراد المختلفين. الدراسات جارية للعثور 

على الجينات والعوامل األخرى الكامنة وراء تطور 
هذه االضطرابات.

كيف يتم تشخيص متالزمة توريت؟

يتم التشخيص من قِبل الطبيب أو غيره من أخصائيي الرعاية الصحية بناًء على تاريخ األعراض. ال يوجد 
اختبار بيولوجي لتأكيد تشخيص متالزمة توريت، ولكن في حاالت نادرة، قد تكون االختبارات ضرورية 

الستبعاد الحاالت األخرى التي تحاكي متالزمة توريت. 



ما الحاالت األخرى التي من المحتمل أن تحدث مع متالزمة توريت؟

تحدث متالزمة توريت بشكل شائع مع عدد 
من الحاالت العصبية النمائية والعصبية 
والنفسية األخرى، التي قد يكون بعضها 
موجوداً من قبل ويسبب ضعفاً أكثر من 

التشنجات الالإرادية نفسها. تشمل الحاالت 
المتزامنة األكثر شيوعاً ما يلي:

اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه   •
)ADHD( — مشكالت التركيز والنشاط 

الزائد والتحكم في االنفعاالت. 

اضطراب الوسواس القهري ]أو   •
السلوكيات[ )OCD/OCB( — األفكار 
المتكررة أو غير المرغوب فيها أو المتطفلة 

و/أو السلوكيات المتكررة. هناك أنواع 
عديدة من األفكار أو الحوافز الوسواسية، 

بما في ذلك القلق المفرط بشأن القيام 
بشيء "صحيح تماماً"، باإلضافة إلى األفكار 
المتطفلة الدينية أو الجنسية أو العدوانية. 

تؤدي هذه األفكار إلى اإلكراهات، وهي 
سلوكيات غير مرغوب فيها يشعر الفرد أنه 

يجب عليه القيام بها مراراً وتكراراً أو بطريقة معينة. 

صعوبات التعلم — الصعوبات المتعلقة بالقراءة والكتابة والرياضيات و/أو معالجة المعلومات التي ال   •
تتعلق بالذكاء العام.

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

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

مشكالت المزاج — فترات االكتئاب أو المزاج المرتفع التي تؤدي إلى تغيير في السلوك أو األداء، والتي قد   •
تختلف بشكل كبير عن الذات المعتادة للطفل.

قصور المهارات االجتماعية واألداء االجتماعي — الصعوبة في تطوير المهارات االجتماعية، والحفاظ على   •
العالقات االجتماعية مع األقران وأفراد األسرة واألفراد اآلخرين، والتصرف بطريقة مناسبة للعمر.

مشكالت النوم — صعوبة النوم أو البقاء نائماً، التبول الالإرادي، المشي أو التحدث في أثناء النوم.  •
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كيف يتم عالج متالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية األخرى؟

في أغلب األحيان، تكون التشنجات الالإرادية خفيفة، والعالج غير مطلوب. في جميع الحاالت، من 

الضروري تثقيف الفرد واآلخرين في حياته حول متالزمة توريت وتوفير الدعم المناسب في جميع األماكن 

)المدرسة والعمل والمنزل(. 

عندما تصبح التشنجات الالإرادية مشكلة أو تتداخل مع الوظائف اليومية، يمكن التفكير في العالج السلوكي 

أو الدواء. نظراً إلى أن كل مريض فريد من نوعه، يجب على الفرد أو العائلة العمل مع طبيب لتحديد خطة 

العالج المناسبة. قد يستغرق األمر بعض الوقت والصبر لتحديد النهج األكثر فعالية. قد يوصي الطبيب أوالً 

بمعالجة إحدى الحاالت المتزامنة إذا كانت أكثر إزعاجاً أو إشكالية من التشنجات الالإرادية. من األفضل 

عادةً البدء بعالج فعال ال يُرجح أن يسبب أي آثار جانبية. 

ما هو التدخل السلوكي الشامل للتشنجات الالإرادية )CBIT(؟

تم اختبار التدخل السلوكي الشامل 

للتشنجات الالإرادية )CBIT( في 

تجربتين سريريتين عشوائيتين 

متوازيتين متعددتي المواقع، وهو عالج 

غير دوائي يجمع بين عناصر التدريب 

على عكس العادة والتثقيف النفسي 

والتدخالت السلوكية القائمة على 

الوظيفة. يتكون التدخل السلوكي الشامل 

للتشنجات الالإرادية )CBIT( من ثالثة 

مكونات أساسية:

)أ(  تدريب المريض ليكون أكثر وعياً بالتشنجات الالإرادية؛   

)ب(  وتدريب المرضى على القيام بسلوك منافس عندما يشعرون بالحاجة إلى التشنج الالإرادي؛   

)ج(  وإجراء تغييرات على األنشطة اليومية بطرق يمكن أن تساعد في تقليل التشنجات الالإرادية  

العالج الصيدالني )األدوية( للتشنجات الالإرادية والحاالت المتزامنة

هالوبيريدول )هالدول( وبيموزيد )أوراب( وأريبيبرازول )أبيليفاي( هي األدوية الوحيدة المعتمدة حالياً من 

 )FDA( إدارة الغذاء والدواء األمريكية

لعالج التشنجات الالإرادية. ومع ذلك، 

نظراً إلى أن جميع األدوية الثالثة لديها 

القدرة على التسبب في العديد من 

اآلثار الجانبية غير المرغوب فيها، فإن 

معظم األطباء يبدؤون باستخدام دواء 

"خارج نطاق االستخدام الموصى به" 

)أي غير معتمد من إدارة الغذاء والدواء 

خصيصاً لعالج التشنجات الالإرادية( مثل 

جوانفاسين أو كلونيدين، وكالهما من 



األدوية الناهضة األلفا أدرينالية التي تمت الموافقة على استخدامها في عالج ارتفاع ضغط الدم. ثبت أن 
هذه األدوية فعالة بشكل معتدل في تقليل التشنجات الالإرادية ويمكن تحملها بشكل أفضل. 

غالباً ما تتطلب مشكالت الحاالت المتزامنة، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه والوسواس القهري، 
دواًء لتحسين نوعية الحياة لدى مرضى متالزمة توريت. ليس من غير المعتاد أن يؤدي عالج هذه الحاالت 

أيضاً إلى تقليل التشنجات الالإرادية. غالباً ما تسبب أعراض اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط 
)ADHD( المتمثلة في عدم االنتباه واالندفاع وفرط النشاط مشكالت لألطفال 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 )SSRIs(، مثل فلوكستين وسيرترالين وفلوفوكسامين، 
فعالة في الشباب والبالغين المصابين بالقلق/الوسواس القهري. اآلثار الجانبية يمكن تحملها بشكل عام. في 

حالة التوصية باألدوية، تأكد من أن الطبيب يجيب عن جميع األسئلة حول الفوائد والمخاطر.

)DBS( التحفيز العميق للدماغ

بالنسبة للحاالت الشديدة من متالزمة توريت، يمكن التفكير في التحفيز العميق للدماغ )DBS( بعد 
استخدام جميع العالجات األخرى المناسبة وفشلها. يظل التحفيز العميق للدماغ إجراًء جراحياً تجريبياً وال 

يزال قيد الدراسة كعالج فعال. 

هل الطالب المصابون بمتالزمة توريت لديهم حاجة إلى الحصول على خدمات 
التعليم لذوي االحتياجات الخاصة؟

األفراد المصابون بمتالزمة توريت 
أذكياء مثلهم مثل عامة الناس ولكن 
قد تكون لبعضهم احتياجات تعليمية 
خاصة. يمكن أن تتداخل التشنجات 

الالإرادية، واضطراب فرط الحركة 
ونقص االنتباه، والوسواس القهري، 

وصعوبات التعلم، والسلوك التخريبي، 
والقلق، واضطرابات المزاج مع التعلم. 
يمكن أن يؤدي استخدام خطط العالج 

الفعالة والتسهيالت المناسبة في 
الفصل الدراسي إلى تحسين األداء 

األكاديمي للطالب المصابين بمتالزمة توريت بشكل كبير. غالباً ما يستفيد أولئك الذين يعانون من 
مشكالت تعليمية محددة من استخدام تقنيات تعليمية متخصصة تناسب سماتهم التعليمية الشخصية.

عندما ال يمكن حل مشكالت المدرسة أو استيعابها بسهولة، قد تكون هناك حاجة إلى إجراء تقييم تعليمي. 
قد يستفيد الطالب المصاب بمتالزمة توريت من وجود خطة تعليمية متخصصة، مثل خطة تسهيالت 

الفقرة 504 أو برنامج التعليم الفردي )IEP(. تخضع كلتا الخطتين للقوانين الفيدرالية، مع خطة الفقرة 
504 التي تتعلق بالفقرة 504 من قانون إعادة التأهيل وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة وبرامج التعليم 

الفردي )IEPs( المتعلقة بقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة )IDEA(. إذا كان الطفل يعاني من إعاقة ولكنه 
ال يحتاج إلى خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة )ليست مثل فصول التعليم لذوي االحتياجات 

الخاصة(، فلن يكون مؤهالً للحصول على برنامج للتعليم الفردي )IEP( ولكنه سيظل مؤهالً لتلقي 
التسهيالت والتعديالت من خالل خطة تسهيالت الفقرة 504. 



في حين أن التشنجات الالإرادية تحدث بطريقة ال إرادية، قد يتم تفسير بعض التشنجات الالإرادية على 
أنها سلوك سيئ أو أحد أعراض التربية األبوية السيئة. يجب أن يعمل األطفال الذين يعانون من التشنجات 

الالإرادية مع مقدم رعاية صحية وأخصائي تعليمي لتعلُّم استراتيجيات إدارة التشنجات الالإرادية في 
الفصل وفي المدرسة.

ما هي جمعية )TOURETTE ASSOCIATION of AMERICA(؟

تأسست جمعية )Tourette Association of America( )كانت تُعرف سابقاً باسم 
.Tourette Syndrome Association, Inc أو TSA( في عام 1972، وهي مكرسة لجعل الحياة 

أفضل لجميع األفراد المصابين بمتالزمة توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية. وهي المنظمة 
الرائدة على الصعيد الوطني التي تخدم هذا المجتمع، وتعمل الجمعية على رفع مستوى الوعي وتطوير 
البحث وتقديم الدعم المستمر للمرضى واألسر. تدير جمعية )Tourette Association( شبكة 
من 32 فرعاً وأكثر من 80 مجموعة دعم في جميع أنحاء البالد. لمزيد من المعلومات حول متالزمة 

توريت واضطرابات التشنجات الالإرادية، اتصل برقم الهاتف 4TOURET-888-1، وقم بزيارة الموقع 
اإللكتروني www.tourette.org، وتابع "Tourette Association" على مواقع فيسبوك وتويتر 

وإنستغرام ويوتيوب.

تم دعم المعلومات الواردة في هذه المادة من خالل رقم اتفاقية المنحة/التعاون INU38DD005375-01-00 من 
مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )CDC(. المحتويات هي مسؤولية المؤلفين فقط وال تمثل بالضرورة وجهات 

النظر الرسمية لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )CDC(. المعلومات الواردة هنا مخصصة للرجوع إليها 
واستخدامها من قِبل المهنيين الطبيين. يتم عرض هذه المواد بإذن من المؤلفين/الناشرين. 
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