8
صحة

األربعاء  31كانون الثاني  2018العدد 3384

عيادة

النشاط المفرط لدى األطفال :أبعد من «حدود اللياقة»
تتوافر لدى املصاب ستة أعراض ،على
ُ
األق ــل ،أو أكـثــر ،مــن األع ــراض امل ـ ْـد َر َج ــة
ف ــي واح ـ ـ ــدة ،ع ـلــى األقـ ـ ــل ،م ــن الـفـئـتــن
اآلتيتني :فئة نقص االنتباه ،وفئة فرط
ّ
االندفاعي.
النشاط أو السلوك

العالج

ثمة «شعرة» فاصلة بين
الحيوية وفرط النشاط لدى
األطفال .فليس بالضرورة
أن تكون حيوية األطفال
اضطرابًا حركيًا .ولكن ،ال
يعني ذلك أن تتغاضى
عما يمكن يكون
األمهات ّ
اضطرابًا يمكن أن يؤسس
لمرض مزمن إذا لم ُيعا َلج
ٍ
غالبًا ما تواجه األمهات مسألة النشاط
املفرط لدى أطفالهن .هذه املسألة التي
تضع الكثيرات منهن في موقف محرج
أو مزعج عندما يشعرن بأن أطفالهن
َّ
تخطني «حدود اللياقة» .لكن ،ما يفوت
األمهات املنزعجات منهن واملنتقدات
أي ـضــا ،أن مــا يـعــانــي مـنــه األط ـفــال من
النشاط املفرط في الطفولة قد يؤسس
مل ـ ـ ــرض يـ ـحـ ـت ــاج لـ ـلـ ـع ــاج ف ـ ــي ال ـع ـم ــر
الالحق .ولعل السؤال ّ
امللح هنا ،والذي
يجب أن تسأله األمهات هو :هل يعاني
ط ـف ـل ــي مـ ــن اضـ ـ ـط ـ ــراب ف ـ ــرط ال ـن ـش ــاط
ونقص االنتباه؟ أم أنــه مجرد عارض
يخفت روي ـدًا روي ـدًا كلما كبر الطفل؟
وغالبًا ما تكون اإلجابة عن السؤال في
ّ
«تفحص» العوارض وتقييمها.
ل ـ ـك ـ ــن ،ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ت ـف ـص ـي ــل
ال ـع ــوارض ،مــن املـفـيــد الـتـعــرف ،طبيًا،
إلى مصطلح اضطراب نقص االنتباه
وفرط النشاط ،فما هو؟
أول مــا يمكن الـبــدء بــه فــي وصــف هذا
ّ
االضـطــراب ،أن عــدم اكتشافه في وقت
مـبـكــر س ـيــؤســس ـ ـ ـ ال م ـحــالــة ـ ـ ـ لـحــالــة
مزمنة .أمــا الخطر اآلخــر ،فيتمثل في
شـ ـي ــوع هـ ــذا «املـ ـ ـ ــرض» الـ ـ ــذي يـصـيــب
ماليني األطفال ويالزمهم حتى مرحلة
البلوغ .قد يثير تشخيص االضطراب
مشاعر الخوف لدى األهل ،وقد تشكل
األع ـ ــراض ال ـتــي تـصــاحــب االض ـط ــراب
ّ
تحديًا يحتم عليهم وعـلــى أطفالهم،
على حد سواء ،مواجهته.

أما ما هي أعراضه؟
ت ـعــانــي غــال ـب ـيــة األطـ ـف ــال م ــن أع ــراض

االض ـ ـطـ ــراب ب ـح ـ َّـدي ــه :فـ ـق ــدان الـتــركـيــز
وفرط النشاط .نادرًا ما تأتي األعراض
ب ـ ـجـ ــانـ ــب واحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،إال أن ال ـ ـعـ ــامـ ــات
واألع ـ ــراض تـتـبـلــور قـبــل بـلــوغـهــم سن
ال ـســاب ـعــة .ح ـتــى أن األعـ ـ ــراض األول ــى
يمكن أن تـظـهــر ،ل ــدى بـعــض األط ـفــال،
ف ــي س ــن أص ـغ ــر ،ك ــأن تـظـهــر ف ــي فـتــرة
ً
الرضاعة ،مثال.
ّ
ومن األعــراض التي تدل على اإلصابة
باضطراب نقص االنتباه والتركيز:
ـ فقدان القدرة ،في معظم األحيان ،على
الـبـقــاء منتبهًا ومتيقظًا أثـنــاء القيام
بمهمات معينة ،واجـبــات مدرسية أو
أثناء اللعب ،بحيث يبدو الطفل كأنه
غ ـيــر م ـن ـصــت إلـ ــى م ــا ي ـق ــال لـ ــه ،حـتــى
ً
َّ
ُ
ـوجــه إل ـيــه م ـب ــاش ــرةُ ،يظهر
عـنــدمــا ي ـتـ ً
الطفل صعوبة في تنفيذ التعليمات أو
تتبعها ،وال ينجح ،في معظم األحيان،
في إتمام واجباته املدرسية ،واجباته
البيتية أو واجبات أخرى.
 الـصـعــوبــة فــي التنظيم أث ـنــاء إع ــدادال ــواج ـب ــات املــدرس ـيــة أو خ ــال تنفيذ
مهمات أخرى.
 ال ـتـ َـهـ ّـرب مــن تنفيذ الــواج ـبــات التيال يحبها والـتــي تتطلب بــذل مجهود
ف ـك ــري ،مـثــل ال ــواج ـب ــات املــدرس ـيــة في
املدرسة أو الوظائف البيتية.
 امليل كثيرًا إلى إضاعة األغراض ،مثلالكتب ،األقالم األلعاب واألدوات.
 ي ـم ـكــن إلـ ـه ــاء ال ـط ـف ــل املـ ـص ــاب ب ـهــذااالضطراب ،بسهولة فائقة.
 يميل الطفل إلى اإلجابة قبل االنتهاءمــن س ـمــاع ال ـس ــؤال وال يـسـتـطـيــع ،في
معظم األحيان ،انتظار دوره والتزامه.
 ي ـم ـي ــل إل ـ ــى م ـق ــاط ـع ــة الـ ـح ــدي ــث أوالتشويش عندما يتحدث آخ ــرون أو
يلعبون.
مـ ــن هـ ـن ــا ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار تـلــك
الـعــوارض ملــدة زمنية تزيد على ستة
أش ـه ــر ،وظ ـهــورهــا ف ــي أك ـثــر م ــن إط ــار
واح ــد (ف ــي امل ــدرس ــة وف ــي الـبـيــت على
ح ــد س ـ ــواء) ،يـجــب عـلــى األه ــل التنبه
والـبـحــث عــن األس ـب ــاب ال ـتــي أدت إلــى
ذلك.

ما بين الموروث والمكتسب
يميل كثير من األهالي إلى إلقاء اللوم
عـلــى أنـفـسـهــم عـنــد تشخيص إصــابــة
طـفـلـهــم بــاض ـطــراب ف ــرط ال ـن ـشــاط ،إال
أن ال ـبــاح ـثــن يـ ـ ـ ــزدادون اق ـت ـن ــاع ــا ،مع

مـ ــرور ال ــوق ــت ،ب ــأن ال ـع ــوام ــل املـسـبـبــة
ل ـ ــاض ـ ـط ـ ــراب تـ ـ ـع ـ ــود إلـ ـ ـ ــى الـ ـصـ ـف ــات
الوراثية ،ال إلى االختيارات السيئة ،أو
املغلوطة ،التي يقررها األهل.
وفي الوقت ذاتــه ،هنالك عوامل بيئية
معينة قد تؤثر بتصرفات الطفل أو قد
تفاقم حدتها.
ِ
َ
ورغ ـ ــم أنـ ــه ل ــم ُي ـك ــش ــف إال ع ــن الـقـلـيــل
م ــن خ ـبــايــا اضـ ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه
والتركيز ،إال أن الباحثني قــد تمكنوا
من تحديد بعض العوامل التي يمكن
أن يكون لها تأثير في هذا االضطراب:
 الـتـغـيـيــر فــي بـنـيــة ال ــدم ــاغ أو أدائ ــه:بـ ـيـ ـن ــت م ـ ـسـ ــوحـ ــات ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ حـ ـ ــدوث
تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات مـ ـه ـ ّـم ــة فـ ــي ب ـن ـي ــة ال ــدم ــاغ
وأدائــه لدى األشخاص املصابني بهذا
ً
االض ـط ــراب .فقد لــوحــظ ،مـثــا ،وجــود
ٍّ
ن ـش ــاط م ـت ــدن ف ــي امل ـن ــاط ــق الــدمــاغ ـيــة
املسؤولة عن النشاط واالنتباه.

يجب على األهل المحافظة
على التواصل البصري مع
الطفل لدى إمالء التعليمات
 الـ ــوراثـ ــة :ي ـب ــدو أن هـ ــذا االضـ ـط ــرابينتقل وراثـيــا مــن جيل إلــى جيل .فقد
ّ
ً
دلت األبحاث على أن  1من كل  40طفال
م ــن ال ــذي ــن ي ـعــانــون االضـ ـط ــراب لــديــه
قريب عائلي واحد ،على األقل ،يعاني
من االضطراب ذاته.
 تدخني األم خــال الحمل واستعمالم ـ ـ ـ ــواد تـ ـسـ ـب ــب اإلدم ـ ـ ـ ـ ـ ــان والـ ـتـ ـع ــرض
ل ـل ـمــواد ال ـس ـ ّـام ــة :امل ـ ــرأة ال ـحــامــل الـتــي
تــدخــن تــزيــد م ــن اح ـت ـمــال والدة طفل
ي ـعــانــي م ــن اض ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه
والتركيز .كذلك إن اإلف ــراط فــي تناول
امل ـشــروبــات الــروح ـيــة وتـعــاطــي امل ــواد
التي تسبب اإلدمان أثناء فترة الحمل
من شأنه أن يسبب هبوطًا في نشاط
الخاليا العصبية التي تنتج الناقالت
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ب ــن األع ـ ـصـ ــاب .وت ـك ــون
ال ـن ـســاء ال ـح ــوام ــل ال ـل ــوات ــي يـتـعــرضـ ًـن
مل ـل ــوث ــات ب ـي ـئ ـيــة س ــام ــة أكـ ـث ــر ع ــرض ــة
ل ـ ــوالدة أط ـف ــال م ــع أع ـ ــراض اض ـط ــراب
نقص التركيز واالنتباه.
أمــا عــوامــل الخطر التي تزيد احتمال
اإلص ــاب ــة ب ــاض ـط ــراب ن ـقــص االن ـت ـبــاه

والتركيز ،فهي:
تعرض الجنني ملواد ّ
 ّسامة :التدخني،
ش ــرب ال ـك ـحــول ـيــات أو ت ـعــاطــي امل ــواد
التي تسبب اإلدمان ،في فترة الحمل.
 ت ــاري ــخ ع ــائ ـل ــي م ــن اإلصـ ــابـ ــة ب ـهــذااالضطراب أو باضطرابات سلوكية أو
نفسية أخرى.
 -الوالدة املبكرة

المضاعفات
قـ ـ ـ ــد ي ـ ـج ـ ــاب ـ ــه األطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــال امل ـ ـص ـ ــاب ـ ــون
بــاالضـطــراب الكثير مــن املـصــاعــب في
حياتهم إثر اإلصابة ،ومنها:
 اضطراب املعارضة والتمرد. اضطرابات سلوكية. االكتئاب.ّ
 ُالعسر التعلمي.
 -متالزمة «توريتت».

التشخيص
ليس هنالك اختبار واحــد لتشخيص
هـ ــذا االض ـ ـطـ ــراب ،م ــا ي ـصـ ّـعــب عملية
ت ـش ـخ ـي ـص ــه .ويـ ـع ــد جـ ـم ــع أكـ ـب ــر ق ــدر
م ــن امل ـع ـلــومــات ال ـتــي تـتـعـلــق بــالـطـفــل
امل ـ ـصـ ــاب أفـ ـض ــل ال ـ ـطـ ــرق لـتـشـخـيــص
هــذا االض ـطــراب بــدقــة ولـنـفــي احتمال
اإلصابة باضطرابات أخرى كثيرة قد
تصيب األطفال في مرحلة الطفولة.
ت ـبــدأ املــرح ـلــة األولـ ــى مــن التشخيص
ب ــإج ــراء ف ـحــص ط ـبــي ش ــام ــل لـلـطـفــل،
يتخلله توجيه أسئلة تتعلق بالصحة
العامة للطفل واملشاكل الطبية وظهور
عالمات أو أعــراض ومشاكل ومسائل
أخرى قد تظهر في محيط املدرسة أو
املنزل.
ويـ ـب ــدي األطـ ـف ــال امل ـص ــاب ــون عــامــات
عـلــى ام ـتــداد فـتــرة طــويـلــةُ ،
ويـظـهــرون
صعوبة كبيرة ،وال سيما في الحاالت
ال ـض ــاغ ـط ــة ،أو أثـ ـن ــاء ال ـق ـي ــام بـنـشــاط
ي ـت ـط ـل ــب ق ـ ـ ـ ــدرًا ع ــالـ ـي ــا م ـ ــن االنـ ـتـ ـب ــاه
والـ ـت ــركـ ـي ــز كـ ــال ـ ـقـ ــراءة وح ـ ــل امل ـس ــائ ــل
الحسابية أو األلعاب التفكيرية.
ّ
ي ـع ـت ـقــد م ـع ـظ ــم األط ـ ـبـ ــاء أن مـ ــن غـيــر
الـصـحـيــح تصنيف ط ـفـ ٍـل مــا عـلــى أنــه
يـعــانــي مــن االض ـط ــراب إال إذا ظـهــرت
لـ ــديـ ــه ع ـ ــام ـ ــات وأع ـ ـ ـ ـ ـ ــراض واضـ ـح ــة
وحــاس ـمــة ف ــي ف ـتــرة ال ـط ـفــولــة املـبـكــرة
أسهمت في خلق املشكالت في البيت
أو في املدرسة بنحو دائم.
ولتأكيد اإلصابة من عدمها ،ينبغي أن

ت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن عـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات االض ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراب
لـ ـ ــدى األطـ ـ ـف ـ ــال املـ ـع ــالـ ـج ــة ال ــدوائـ ـي ــة
واالستشارة ،بنحو أساسي.
لـ ـك ــن ثـ ـم ــة عـ ــاجـ ــات أخ ـ ـ ــرى ت ـســاعــد
فــي تخفيف ح ــدة األع ـ ــراض ،تشمل:
تنظيم وتـحــديــد حـ ّـيــز خ ــاص للطفل
في داخل الصف املدرسي ،إضافة إلى
الدعم العائلي والبيئي  -الجماهيري.
الدوائي:
ـ العالج ّ
املنشطة واألدوية ّ
املهدئة هي
األدوية
العالجات الدوائية األوســع انتشارًا،
ال ـ ـي ـ ــوم ،مل ـع ــال ـج ــة االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ل ــدى
األطفال.
وبــالــرغــم مــن أن الـعـلـمــاء ال يـعــرفــون
تـ ـم ــام ــا ،حـ ـت ــى اآلن ،ك ـي ـف ـي ــة ت ــأث ـيــر
الـعـقــاقـيــر ال ــدوائ ـي ــة ،إال أن االنـطـبــاع
الـســائــد بينهم هــو أن األدوي ــة تعمل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـشـ ـي ــط ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــاغ ومـ ـ ــوازنـ ـ ــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة
وت ــرك ـي ــزه ــا ف ــي الـ ــدمـ ــاغ ،وامل ـع ــروف ــة
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـنـ ــاقـ ــات ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة بــن
األعصاب.
ـ املعالجة باالستشارة:
يـ ـجـ ـن ــي األط ـ ـ ـفـ ـ ــال املـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــون ب ـه ــذا
االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ،غ ــالـ ـب ــا ،فـ ــائـ ــدة ك ـب ـيــرة
م ــن م ـح ــادث ــات ال ـع ــاج بــاالس ـت ـشــارة
والـتــوجـيــه ،أو مــن الـعــاج السلوكي.
جميع هــذه الـعــاجــات يمكن تلقيها
من قبل مجموعة من االختصاصيني،
ت ـش ـمــل :ال ـط ـب ـيــب ال ـن ـف ـســي وامل ـعــالــج
ال ـن ـف ـســي أو ال ـع ــام ــل االج ـت ـمــاعــي أو
اخـتـصــاصـيــن مــؤهـلــن فــي مـجــاالت
الصحة النفسية املختلفة ُ
ومجازين
لتقديم هذه العالجات.
ال ــوق ــاي ــة م ــن ق ـص ــور االن ـت ـب ــاه وف ــرط
الحركة:
ليست هنالك أية طريقة ملنع اإلصابة
ب ــاض ـط ــراب ف ــرط ال ـن ـشــاط والــوقــايــة
م ـن ـه ــا تـ ـم ــام ــا ،إال أن هـ ـن ــاك بـعــض
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـط ـي ــع األه ـ ــل
تـتـبـعـهــا مل ـنــع األع ـ ـ ــراض وامل ـش ـكــات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن االض ـ ـطـ ــراب ول ـض ـمــان
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي ـ ــة والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة
والعاطفية للطفل قــدر اإلمـكــان .ومن
بني هذه الخطوات:
 في فترة الحمل :يجب تجنب جميعاملـ ـم ــارس ــات وال ـس ـلــوك ـيــات ال ـت ــي من
شأنها أن تلحق الضرر بتطور سليم
ل ـل ـج ـن ــن ،م ـث ــل االمـ ـتـ ـن ــاع عـ ــن ش ــرب
ال ـك ـحــول ـيــات وت ــدخ ــن ال ـس ـجــائــر أو
استهالك املواد التي تسبب اإلدمان.
 يجب املحافظة على الطفل وحمايتهم ــن الـ ـتـ ـع ــرض مل ـ ــواد مـ ـل ـ ّـوث ــة وس ـ ّـام ــة
ت ـ ـش ـ ـمـ ــل :دخـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـجـ ــائـ ــر واملـ ـ ـ ـ ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـي ــة امل ـص ـن ـع ــة أو امل ـب ـي ــدات
الـحـشــريــة الــزراع ـيــة وال ــده ــان ــات التي
تحتوي على الرصاص.
 ع ـلــى األه ـ ــل االه ـت ـم ــام ب ـب ـنــاء نـظــاميومي ثابت ألطفالهمّ ،
يفصل للطفل
ب ــأق ـص ــى الـ ــوضـ ــوح م ــاه ـي ــة تــوق ـعــات
األهل ومطالبهم منه ،في كل ما يتعلق
ً
مساء وساعة
بساعة اإلخالد إلى النوم
االستيقاظ صباحًا وأوقــات الوجبات
وأوقـ ـ ـ ـ ـ ــات إت ـ ـم ـ ــام امل ـ ـه ـ ـمـ ــات امل ـن ــزل ـي ــة
البسيطة وأوقات مشاهدة التلفاز.
 عـ ـل ــى األهـ ـ ــل االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عـ ــن ال ـق ـي ــامب ــأع ـم ــال م ـت ـع ــددة ع ـن ــد ت ـحــدث ـهــم مــع
ال ـط ـف ــل ،إذ م ــن ال ـ ـضـ ــروري املـحــافـظــة
على التواصل البصري مع الطفل لدى
إمــاء التعليماتُ .
وينصح بأن يتفرغ
األهل لبعض الدقائق ،يوميًا ،من أجل
اإلطراء على الطفل وامتداحه.

