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في حاالت والكاسين الحمية الخالية من الغلوتن 

التوّحدواضطرابات طيف التوّحد   
 

 
 
 

 ما هو الموضوع؟
 

 األدوية يعانون من التوّحد الذين طفالاأل عائالت تستخدم
. على نطاق واسع )CAMS( لة والبديلةالمكمّ  والعالجات

أو /والمقيدة الحمية تتعلق بأنواع  التي يكثر ورودهاالتقارير و
0Fحمية اإلقصاء

1،
1F

2،
2F

مواد الغلوتن  إقصاء كانومن بين هذه  3
خالية من الغلوتن، ال’ الحميةتعرف بـ(وهي  الكاسينومواد 

  ).أكثر ما استرعى االنتباه )GFCF‘ (الكاسينخالية من وال
 

 ما هي الفرضية؟
 َشيلَمد في الحبوب بما فيها القمح، الوالغلوتن هو البروتين الموج

د في والموجهو البروتين  الكاسينشعير، بينما الو الشوفانو
 وراءالنظريات  عددتت. األخرى األلبان الثّدييّة ومنتجاتالحليب 

3Fالكاسينالغلوتن وات الخالية من حميالاستعمال 

 هاولكن أبرز ،4
 بِْبتيدازال أنزيم نشاط وتقلّص،  ‘اإلفراط في األفيونيّات’تشمل 

 ةَمِعديال والشواذاتمناعة وخلل في وظائف ال، المحلل للببتايد
 .ةِمعَويال
 

يتّم تمثيلها  الكاسينإن الفرضية الرئيسيّة هي أن الغلوتن و
 ذات يةديِ تبْ بِ  مركبات إلى كافٍ بشكل غير  (األيض) الغذائي

عند بعض الناس الذين يعانون من  4‘محفّزة لألفيون’خصائص 
 قدالناس الذين يعانون من التوّحد  نإ هناك نظرية تقول. التوّحد
ً يعانو حجمها  اتيئجز بتسّرب يسمح‘ ويعَ ب مِ تسرّ ’من  ن أيضا

 مجرى إلى داخل) يةديِ تبْ بِ ال مركباتمثل ال( المعتادأكبر من 
4Fالدم

ً بعضإن النظرية وتقول . 5 عبر بعد ذلك تجزيئات المن هذه  ا
فيوني على النشاط األ يشبه التأثير اً تأثيرتحدث و خداخل المإلى 

 .العادي
 

 ماذا تقول األبحاث؟
 

لحمية ل الداعمةبخصوص النظريات  ةتّسقغير م اتهناك بيّن
ودور  ‘ب المعويالتسرّ ’، مثل الكاسينلية من الغلوتن والخا
وجود أدلّة على لم تجد األبحاث أي فمثالً . ةالبولي اتديالببت

5Fألطفال الذين يعانون من التوّحداد في بول ايبتالب أفيونيات

6 .
من أنواع مختلفة  منمن وجود عدد من الدراسات  بالرغمو
نتائج عن منها  عدد غأبل ،من التوّحد للذين يعانون اتلحميا

األبحاث عالية الجودة  من عدد محدودأن هناك إال  إيجابية،
ضطرابات ال العالمات السلوكيةر الحمية على يتأثير تغي حول

 دراسات سبعلأجريت مراجعة  42006في عام . التوّحدطيف 
اً عيوبكلها أظهرت  إال أنهابعض الفوائد،  قد ذكرتكانت كلها 

من األطفال،  قليالً  اً عدد ية الدراسات شملتأغلب. هامة منهجية
أو /بشكل مستقل واألطفال  ؤكد تشخيصتلم  امعظمهمو

تألفت من أطفال  اتمجموع مثالً (مجموعات مختلطة  تستعملا
ذين ال :التشخيصات ط بينيخلو ضمن نطاق واسع من العمر

ر غأسبرومن متالزمة دي، االضطراب التوحّ يعانون من 
من  العديدكما استعمل و) للغةاالستخدام  -ة داللالاضطراب و

األطفال  سلوكيات صفي فح موّحدةغير  تقييمات هذه الدراسات
تصرفهم قبل وبعد لم يكن باإلمكان مقارنة ومهاراتهم بحيث 

عدة دراسات  ت، تضّمنإلى ذلك إضافة. بشكل جّديالمعالجة 
لة يمن الغلوتن، قل ةخالي مثالً (حميات مختلفة  نع مواضيع
من الغلوتن  ةخالي ،، قليلة الغلوتنالكاسينمن  ةخالي ،الكاسين

الوجبات لحساسية معينة؛  قصائيةوجبات اإلال ،الكاسينو
 نغير أنّها لم تفحص أو تفيد ع) غذائية التمع مكمّ  قصائيةاإل
 .على حدةكل واحدة  اتمجموعال ههذ
 

الدراسات تصاميم منهجيّة  عدد قليل مناستعمل  ولغاية اآلن
ً  أقوى وجدت . مجموعات مقارنةالعشوائية و ةستخدممما،  نوعا

20026Fدراسة في 

هامة على األطفال الذين العض التأثيرات ب 7
تأثيرات ، بما فيها  الكاسينبعون الحمية الخالية من الغلوتن ويتّ 

التواصل واإلدراك غير ونتباه، االالقدرة على  في مجاالت
لم ( التعميةأحادي تصميم الوصغيرة النات العيّ إال أن  ،لفظيال

األهل مجموعات األطفال ولكن يكن يعلم الُمقَّيِمون بتركيبة 
استعملت . أنه يجب تفسير النتائج بحذر انيعني) كانوا يعلمون

7Fخرىأدراسة 

لم يكن ال األهل وال (مزدوجة  تعميةمنهجيّة  8
ً يعلمون أيمون قيّ مال  ولم تجد أي فرق) الحمية اتّبعاألطفال  من ا

العالج  ومدة الصغير العينة وقد يكون حجمبين المجموعتين، 
) الكاسينالحمية الخالية من الغلوتن و منأسابيع  6(قصيرة ال

 .يجةفي هذه النتساهما 
 

8Fوفي اآلونة األخيرة

 ةعشوائيو ةواسعت تجربة استُكمل، 9
 ،في دراسة تمت على مرحلتين طفالً  72 تضمّ   ةومراقب

د، مصحوبة من التقييمات القياسية للتوحّ مجموعة  ااستعملت فيه
ً األهل يفيد عنها بإجراءات  اقترحت هذه . وتتضمن استطالعا
األولى  أشهرفي الثمانية  لوحظت هامة استفادة الدراسة أن

لحمية أن ا وهذا يؤدي إلى اقتراحطفال من مجموعة الحمية، ألل
ل تكون مفيدة لبعض األطفاقد  الكاسينالخالية من الغلوتن و

مراجعة  إال أن. التوّحدطيف  اتالذين يعانون من حالة اضطراب
20119F سنةجرت  منهجيّة

تتعلق  تساؤالت، أظهرت 10
والتي  9الواسعةفي هذه الدراسة  تالتي استعمل باإلحصائيات

بالنسبة  وكانت هناك أمور مثيرة للقلق. أثرت على النتائج
الدراسة  أثناء) العدد الذي انسحب(المشتركين  لتضاؤل عدد

أن  ذكرالبكما إنه من الجدير ). األولى شهراً  12الـفي % 21(
 منّوهينأهلهم من مجموعة الحمية،  سحبهممن األطفال % 11
األطفال هؤالء  إدراجعدم  إن . ‘ال مفعول بل لتدخّ اأن ’ إلى
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مجموعة أفضل ل جنتائ ، مظهراً يهاعل ال شك أثّرالنتائج  ضمن
10Fجريبية عشوائيةظهر دراسة تلم تُ  .الحمية

قارنت بين مجموعة  11
 الكاسينالحمية الخالية من الغلوتن ومن األطفال يتبعون 

قليلة السكر أي فرق صحية تبعون حمية ياألطفال  مجموعة منو
 خالل  الرئيسية التوَحدميزات لتواصل و، واذكر في التصرفيُ 

قد الدراسة  مدةها اقترحت أن نغير أ ،ختباراللالثالثة شهر األ
 األهالي وجدوا وقد لُحظ أن. ق النتائجيلتحق كافية تكون غير
 .اً صعب الكاسينالحمية الخالية من الغلوتن وااللتزام ب

 
 الخالصة

 
 ،عاليةجودة ذات دراسات عدم وجود  يعني، هذه المرحلةفي 

، االفتقار إلى اتنمثل حجم العيّ (منهجّي هام  خللخالية من 
 اتبّينأن ليس هناك  ،)التجريبي التعمية وعدم استعمال التصميم

كمعالجة  الكاسينواضحة الستعمال الحمية الخالية من الغلوتن و
11Fلتوّحدلمعيارية 

12،10،
12F

13. 
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