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:هدفنا 

.خدمة و تأهيل و تطوير أطفال التوحد و األطفال ذوي االحتياجات الخاصة •

.القيام بدراسات ميدانية و مسوحات اجتماعية ألطفال التوحد و األطفال ذوي االحتياجات •

ات الخاصة وضع الخطط و البرامج الكفيلة بتحقيق مبدأ االندماج التام ألطفال التوحد و االطفال ذوي االحتياج•

.في المجتمع و العمل على تنفيذها 

وي العمل على توعية المجتمع المحلي و تعريفه بطرق و أساليب التعامل مع أطفال التوحد و االطفال ذ•

.االحتياجات الخاصة و دمجهم بالمجتمع المحلي 

.الكشف المبكر لحاالت التوحد من خالل الفحوصات المتعلقة بالتغذية•

.تقديم برامج التغذية المناسبة لتخفيف حدة االضطرابات السلوكية المرافقة للتوحد•

.تشخيص و تقييم الحاالت و وضع الخطط العالجية المناسبة•

ء انتقائية الغذاالتوحد وطرق التعامل مع الطعام لالطفال المصابين باضطراب توضيح حساسية •



د الثالثعمرلوغبقبللديهعادةيظهرللطفلالعصبيالنموفيواضطرابخللعنهوعبارةالتََّوحُّ

نشأةىعليؤثروهوآخرإلىطفلِمناألعراضوتختلف،التوحدمنمختلفةأنواعثمةوسنوات

:طرقبثالثوتطورهالطفل

،التكلمكيفيةأواللغة

معهموالتواصللآلخريناالستجابةكيفيةأواالجتماعية،المهارات

،معينةمواقففيالتصرفكيفيةأوالسلوك.



التوحدطيفأسباب  إضطراب

.التوحدطيفاضطراب باضطراب في الجينات أو أي خلل فيها قد يسبب ذلك اإلصابة  ❖

يق التوحد يؤدي إلى انتقال المرض عن طرطيفضطراببااصابة أحد أفراد العائلة  و
.الوراثة

-:مشكلة في تكوين الدماغ والجهاز العصبي❖

يثير التوحد غير محدد حتى اآلن، وذلكطيففما زال السبب الرئيسي وراء  اضطراب 
اب  وال يوجد عالج محدد  الضطر. ِمن حيرة األطباء بشكل كبير حول هذا  االضطراب 

لمستقبل التوحد، ولكن يمكن مساعدة المريض على التخفيف ِمن مضاعفات المرض في ا
وهناك العديد ِمن طرق عالج  اضطراب،في االندماج في العالم ِمن حولهته ومساعد

.التوحد ولكن نتائجها تختلف ِمن مريض إلى آخر



أعراض  اضطراب  التوحد

الكلماتنفسوتكرارطبيعيبشكلالتكلمصعوبة.

لخطأاِمنالصوابوتعليمهالطفلمعالتفاهموصعوبةاآلخرين،معاالجتماعيالتواصلعدم.

الصراخ.جديدشيأيبتعلماالهتماموعدمباستمراروتكرارها-فقط–محددةبأشياءاالهتمام
.سببوبدونوبسببوالمتواصلالدائم

فوضعوالصداعالبطنآالمتشملأعراضمجموعةبالتوحدالمصابينيعانيماعادة
.الجلدومشاكلالنومواضطراباتاألذن،غراءوالسلوك،التركيز



دراسة الحالة المتبعة لتشخيص الحالة مبدئيا



المركز واالختبارات المقدمة فيات التقييم

.العالج الوظيفي➢

.عالج النطق و اللغة ➢

.السلوكي العالج ➢

.النفسي العالج ➢

.تربية خاصة ➢



األقسامتسلسل العمليات في  



ى تطور المهارات االجتماعية و التواصلية و السلوكية لد”دراسة 

“تباع الحميات الغذائيةإالتوحد بعد المصابين بطاا  األ

االماراتيهاالجتماعيةالشؤونوزارةمعبالتعاونالدراسةطلقتأ.

التالية؟الفرضياتاقترحت

وحدالتوحاالتتشخيصفيذاءغاليحتويهاالتيالبروتيناتدور“األولى▪

”النمائيالتأخر

”التوحدحاالتتحسينفيالغذائيةالحميةدور“الثانية▪



معبالتوحدمعينةأغذيةالرتباطالدراسةهذهبدأتوقد

تأهيلللالطارقمركزوسيفطارقالتغذيةفيالمتخصص

.المجتمعتنميةوزارةمعبالتعاون،التوحدو

جامعةفيالطبكليةطالبمنمتطوعيناختيارتموقد

.وتحليلهاالدراسةبياناتجمعلالشارقة



أهداف الدراسة

ذائي و إنشاء مزيد من األدلة لدعم الدراسات الحالية التي تربط بين عدم تحمل الغ1.
.مرض التوحد

حمل الغذائي تحديد ما إذا كان النظام الغذائي المتبع استنادا إلى نتائج اختبار عدم الت2.

.يمكن أن تؤثر إيجابيا على سلوك وأعراض األطفال المصابين بالتوحد

أجريت معظم الدراسات في هذا المجال على األطفال المصابين بالتوحد في •

ال على الواليات المتحدة أو أوروبا في المقابل هناك القليل من األبحاث في هذا المج

.سكان الشرق األوسط

ق في الشرق األوسط خلالختصاصيون التغذية إن نتائج هذه الدراسة تسمح •

.بروتوكوالت غذائية عالجية محددة لسكان المنطقة



؟ما معنى عدم التحمل الغذائي

من قبل يتم إنتاج أجسام مضادةفإنه بعض األطعمة الطفل استجابة لتناول•

.النظام المناعي 

مناعية هذه األجسام المضادة تتحد مع الغذاء المستضد لتشكيل المعقدات ال•

.في الدورة الدموية، والتي لديها انهيار واضح في الجهاز المناعي

.ويتم إنتاج مزيد من األجسام المضادة في أكبر مجمع المناعي•

.يمكن لهذه المجمعات تتراكم في األنسجة، وكذلك المفاصل•

وكينات هذه المركبات المناعية تؤدي إلى استجابة التهابية من خالل إطالق السيت•
التي تزيد من مستوى االلتهابات في  B-والنووية عامل كابا IL6االلتهابية مثل  

.الجسم



ما هي عوامل الخطر لعدم تحمل الطعام

متالزمة رشح 

المعدة
“LEAKY 
GUT”

(Ventura et al 
2006)

إجهاد

(Buret 2006)

المضادات 

الحيوية
(Myers 2004)

DYSBIOTIC 
GUT FLORA

(Madden & 
Hunter 2002)

سوء التغذية
(Cani et al 2008)

Ventura et al 2006), Intestinal permeability in patients with adverse reactions to food. Digestive and liver disease, 38(10), 732-736.
Madden, J. A. J., & Hunter, J. O. (2002). A review of the role of the gut microflora in irritable bowel syndrome and the effects of probiotics. British Journal 
of Nutrition, 88(S1), s67-s72.
Myers, S. P. (2004). The causes of intestinal dysbiosis: a review. Altern Med Rev, 9(2), 180-197.
Buret, A. G. (2006). How stress induces intestinal hypersensitivity. The American journal of pathology, 168(1), 3.
Cani et al (2008). Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced inflammation in high-fat diet–induced obesity and diabetes in 
mice. Diabetes, 57(6), 1470-1481.



أعراض عدم تحمل الطعام



فحصيعتبر(Nutraways test تقدمااألكثر(400

.نستهلكهاالتيلألطعمةIgGالمضادةاألجساملتحديدوشموال

فيمختلفةجنسياتمنبالتوحدمصابطفل500شارك

.السعوديةالعربيةالمملكةمنطفال120منهموالدراسة

الشؤونلوزارةتابعةخاصةاكزمرفيالفحصجريأ

.االجتماعية

فحص عدم التحمل الغذائي



منهجية الدراسة 

.للتوحدالعينمركزمنطفل100لالفحصإجراء•

التحملعدممستوياتأجلمنغذاءنوع222تحليل•

.الغذائي

ماتكونولمتابعته،مريضلكلتخصيصهايتمفرديةحمية•

.أشهر6منأكثرتأخذأنإحتماليةلوجودشهور9-6بين

.سةالدرافترةونهايةبدايهفياألعراضشدةتقييميتم•



Sample report



تحليل البيانات

ما هي األطعمة المحددة التي تسبب الحساسية عند األطفال الذين•

يعانون من التوحد؟

؟هل ترتبط عدد األطعمة بشدة األعراض•

فرد محلي غير 34النتائج تقارن بالمجموعة الضابطة التي تتكون من •
.الذين لديهم سبب التخاذ اختبار( للبالغين واألطفال)معروف 



عدمالنتائج اإليجابية األولية ألغذية معينة نسبة 

عند األطفال الذين يعانون من التوحدتحمل 
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المقارنة مع مجموعة المراقبة االيجابيةنسبة 

(المجموعة الضابطة )
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رحليب البق بازيال فاصوليا 
حمراء

كازيين محليب الغن حليب 
الماعز 

قمح  فستق فاصوليا 
بيضاء

بياض 
البيض

جوز الكوال شعير Gliadin

Autistic Group Control Group

Autistic group n=100, control group n=34
Control group represent adults/children who have taken FIT 



جنسياتمنبالتوحدالمصابيناألطفالمنمجموعةالدراسةهذهفيشارك

:كاآلتيقسمت،مختلفة

.االماراتيةالجنسيةذويبالتوحدالمصابيناألطفال:األولىالمجموعة▪

.فةمختلعربيةجنسياتمنبالتوحدالمصابيناألطفال:الثانيةالمجموعة▪

وزارةلتابعةخاصةاكزمرفيالتغذيةوالمعادنوللجيناتطبيةاتصوفحاءجرإ

.اإلجتماعيةالشؤون

طالبقبلمنالدراسةلهذهبياناتكقاعدةإعتمادهاوالفحوصاتنتائججمع

.الشارقةجامعة-الطبكليةمنمتطوعين

لألطفالالغذائيالتحملعدمنتائجإستخالصوإحصائياتإجراءوالبياناتتحليل

.بالتوحدالمصابين

البحثاآلليات المتبعة في



oاألوليةالمجموعات:

oالحبوب –1لمجموعة ا
المحتوية على مادة الجلوتين

oمنتجات –2المجموعة
األلبان

o الحبوب التي -3المجموعة

.ال تحتوي على مادة الجلوتين

المجموعة األولى–النتائج األولية

النسبة المئوية األطعمة

95% شوفان

89% شعير

89% جلوتين

89% الجاودارحبوب

89% حنطة

89% قمح

76% (بقر)مخثر جبن

73% فطر هندي

71% حليب البقر

66% فاصولياء خضراء

60% حليب و جبن الغنم

60% زيتون

58% حليب و جبن الماعز

58% بيض الدجاج

55% برتقال 

53% بازالء خضراء



المجموعة األولى–النتائج األولية

(االمارات)
لمنتجات الجلوتينالتوحد لألطفال المصابين بعدم تحمل نسبة 

الجلوتين
92%

طبيعي
8%



المجموعة األولى–النتائج األولية

بمنتجات الحلي
63%

طبيعي
37%

يبلمنتجات الحلالتوحد األطفال المصابين بعدم تحمل نسبة



لبيض الدجاجالتوحد األطفال المصابين بعدم تحمل نسبة 

بيض الدجاج
58%

طبيعي
42%

المجموعة األولى–النتائج األولية



oاألوليةالمجموعات:

o الحبوب –1المجموعة
.المحتوية على مادة الجلوتين

oمنتجات –2المجموعة
.األلبان

o الحبوب التي -3المجموعة
.ال تحتوي على مادة الجلوتين

(ربالع)المجموعة الثانية–النتائج األولية

المئويةالنسبة األطعمة 

85% حليب البقر

75% كازيين

75% حليب الغنم

72% حليب الماعز

قمح 72%

64% بياض البيض

60% شعير

45% شوفان

43% يكسكس



لقمحلالتوحد األطفال المصابين بعدم تحمل نسبة 

قمح
72%

طبيعي
28%

(عرب)المجموعة الثانية–النتائج األولية



حليب البقر
85%

طبيعي
15%

رحليب البقلالتوحد األطفال المصابين بعدم تحمل نسبة 

المجموعة الثانية–النتائج األولية



لبيض الدجاجالتوحد األطفال المصابين بعدم تحمل نسبة 

بيض الدجاج
64%

طبيعي
36%

المجموعة الثانية–النتائج األولية



األلبانمنتجاتفيةالموجودالكازيينمادةبينعالقةوجودعلىالدراسةكدتأ

.التوحدوإضطراب

التوحدبالمصابينطفالأللالغذائيالتحملعدمنسبةقلةعامبشكلالدراسةظهرتأ

قدتينالالكمثلاألخرىالقمحبروتيناتأنإلىيشيرممابالقمح،مقارنةالجلوتينمن

.الجلوتينجانبلىإIgGارتفاعفيسببايكون

3المجموعةفيبالتوحداإلصابةىعلسلبيأثرذاتأطعمةعلىالعثوريتملم

.(الجلوتينمادةعلىتحتويالالتيالحبوب)

نتائج الدراسة



التغييرات الغذائية الموصى بها

بقار تجنب الحليب ومنتجات األلبان مثل الجبن واللبن من األ•

لمن يعاني عدم التحمل الغذائيواألغنام وحليب الماعز

الكازين منخفضة مثل حليبويكون البديل عن الحليب هو •

إن لم تكن )فول الصويا حليب الجاموس، حليب النوق، و

واألرز والشوفان وحليب اللوز( متعصبة

ز، فولخبهاينز تجنب البازالء والفاصوليا، بما في ذلك الفول •

.مدمس 



التغييرات الغذائية الموصى بها

حيان تجنب األطعمة المصنعة التي تحتوي على كثير من األ•

ثلالجوز ومسحوق حليب البقر موالكوال والقمح والبيض 

حلويات الخبز والبيتزا والمعجنات، والكعك، والالمضاف في 

والبسكويت

.تناول طعام المنزل بشكل رئيسي•

.تقشير الفاكهة قبل األكل•



بالدراسةالمشاركةالفئات التخصصيه

 أخصائي العالج الوظيفي.

 أخصائي النطق.

 أخصائي تربية خاصة.

 أخصائي التغذية.

 كلية الطب –طالب جامعة الشارقة.



تسلسل العمليات في قسم التغذية

(Referral)التحويل •.1

 (Case Study)دراسة الحاله•.2

(Medical Tests)اجراء التحاليل الطبية •.3

(Nutrition Plan)برنامج تغذية •.4

(Nutrition Plan Follow-up)متابعة التغذية •.5

(Documentation)التوثيق •.6

 (Discharge)انهاء الخدمة  •.7

تقبل أطفال قسم الغذائي في المركز والذي سيسالالشرح المختصر و الذي يوضح سير العمل في 
.الخ...توحد, تأخر في النمو ,  ذهنيه, سلوكيه, يعانون من مشاكل عقليه 



”  ة االستبيان المتبع لمعرفة درجة تغير الحالة بعد اتباع الحمية الغذائية حسب الدراسة العلمي

” تطور المهارات السلوكية و التواصلية و اإلجتماعية بعد إتباع الحمية الغذائية 
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microflora in irritable bowel syndrome and the effects of probiotics. British 
Journal of Nutrition, 88(S1), s67-s72.
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• Cani et al (2008). Changes in gut microbiota control metabolic 
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diabetes in mice. Diabetes, 57(6), 1470-1481.



Human population groups adapt 
to specific diets



Alternatives to Cow’s milk
• Milk is good source of protein, calcium and 

Vitamins A, D & B

• Camel milk may be suitable alternative –
– does not contain Beta-lactoglobulin which is main 

cause of cows milk allergy (Sawaya et al 1984, El Sayed El Agamy et al 

2009, Ehlayel et al 2011)

– different form of Beta Casein A2 which is more 
tolerable than A1 B casein found in cows milk (Sawaya et al 

1984)

– contains high concentrations of anti-inflammatory 
compounds such as lactoferrin, immunoglobulins, 
lysozyme and lactoperoxidase (Konuspayeva et al 2007)

– Also contains less lactose than cows milk.

– Buffalo, sheep and goat milk also good alternatives 



Dairy free options

Foods to 
Avoid

Alternatives

Milk Oat, Soy, Rice, Flaxseed, Coconut milk, 
nut milks – Almond, cashew
Camel milk

Cheese Cashew nut cheese, soy cheese

Butter Olive oil or vegetable spreads, nut 
spreads, tahini, coconut oil

Yoghurt Soy, coconut milk yoghurts

Icecreams Soy, coconut milk or fruit sorbets

Chocolate Dairy free versions, camel milk chocolate



Dairy free sources of calcium

• Soya milk, Tofu
• Chickpeas and other legumes
• Almonds
• Sesame seeds & Tahini
• Canned oily fish – Salmon, Mackeral, Sardines
• Blackstrap molasses
• Dried figs 
• Vegetables – broccoli, kale, squash, chard, spinach *
• Grains – Oats and Brown rice
• Fortified foods:

– Cereals
– Bread
– Orange Juice



Wheat is not the only grain!



Gluten free/low gluten diet
Foods which contain 
gluten

Alternatives

Wheat based cereals Oats, puffed rice, corn cereals, 
buckwheat, millet flakes

Flours & Breads Rice, tapioca, chickpea, potato 
flours, corn wraps, oatcakes, rice 
cakes and corn cakes, 

Pasta, pastries Rice, millet, quinoa, polenta, soba 
noodles 

Soy Sauce Tamari

Thickeners Cornstarch, Potato starch, 
Arrowroot

Malt, Malt flavouring, 
malt vinegar

Lemon juice, wine or cider 
vinegar, balsamic vinegar, herbs 
and spices

SOURDOUGH 
FERMENTED BREAD


