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شكر وتقدیر 
تم إعداد ھذه الوثیقة من قبل جوانا إي ماكلین، دكتورة في الطب، وحاصلة 

على درجة الدكتوراه، وزمیلة الكلیة الملكیة لألطباء في كندا، وأخصائیة الجھاز 
التنفسي لألطفال وأخصائیة طب النوم، والمدیرة الطبیة لمختبر النوم لدى األطفال 

في مستشفى ستولري لألطفال، جامعة ألبرتا، إدمنتون، ألبرتا، كندا، وبیث آن 
مالو، دكتورة في الطب، وحاصلة على ماجستیر في العلوم، وأخصائیة األمراض 
العصبیة، ومدیرة برنامج اضطرابات النوم بجامعة فاندربیلت، ناشفیل، تینیسي، 
كمنتج لـشبكة عالج التوحد (ATN)، وھو برنامج تابع لمنظمة التوحد یتحدث 

(Autism Speaks). المساعدة القیمة ألعضاء لجنة النوم بشبكة عالج التوحد 
في مراجعة ھذه الوثیقة، ومن بینھم تیري كاتز، حاصل على درجة الدكتوراه 

وأخصائي علم النفس، كلیة الطب بجامعة كولورادو، وجینیفر أكاردو، دكتورة في 
الطب، مدیرة عیادة ومختبر اضطرابات النوم، معھد كینیدي كریجر، وكریستین 

أ. سول، دكتورة في الطب، زمیلة األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال، مدیرة طبیة، 
مدیرة التبشیر بالصحة في مركز إم یو تومسون سنتر الضطرابات التوحد والنمو 
العصبي، قسم صحة الطفل بجامعة میسوري، ومارجریت ساودرز، حاصلة على 
الدكتوراه، ممرضة ممارسة مسجلة ومعتمدة، مستشفى األطفال بمدینة فیالدلفیا. 

تم تحریر ھذه الوثیقة وتصمیمھا وإصدارھا من قبل شبكة عالج التوحد التابعة 
لمنظمة التوحد یتحدث / شبكة أبحاث التدخل العالجي في التوحد بقسم اتصاالت 
الصحة البدنیة. نشعر باالمتنان لكل من قام بالمراجعة وبتقدیم اقتراحات ونشمل 
في ذلك األسر المتصلة بشبكة التوحد یتحدث وعالج التوحد. یجوز توزیع ھذا 

المنشور كما ھو أو، بدون أي تكلفة، یجوز تخصیصھ كملف إلكتروني الستخدامك 
الخاص أو لنشره، بحیث یشمل مؤسستك والمؤسسات األخرى األكثر ارتباطا بھا. 

للحصول على معلومات المراجعة، یرجى االتصال عبر البرید اإللكتروني 
 .ATN@AutismSpeaks.org

تم دعم ھذا المشروع من قبل إدارة الموارد والخدمات الصحیة (HRSA) التابع 
لوزارة الصحة والخدمات البشریة األمریكیة (HHS) بموجب االتفاق التعاوني 

UA3 MC11054 - شبكة أبحاث التدخل العالجي في التوحد بشأن الصحة البدنیة. 
ھذه المعلومات أو المحتوى واالستنتاجات ھي خاصة بالمؤلف ویجب أال ُتفسر على 

أنھا الموقف الرسمي أو سیاسة إدارة الموارد والخدمات الصحیة (HRSA) أو وزارة 
الصحة والخدمات البشریة األمریكیة (HHS) أو الحكومة األمریكیة ویجب أال یستدل 
بھا على أي مصادقات من قبل ھذه الجھات. تم تنفیذ ھذا العمل من خالل شبكة عالج 
التوحد التابعة لمنظمة التوحد یتحدث التي تعمل كشبكة أبحاث التدخل العالجي المعنیة 

بالصحة البدنیة. 
تم النشر في مایو ۲۰۱٦. 
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مقدمة 
یعاني األطفال المصابون باضطرابات الطیف التوحدي من مشكالت 

في النوم. ویساعد تحسین عادات النوم العدید من األطفال، بما في 
ذلك المصابین باضطرابات الطیف التوحدي، على النوم بشكٍل أفضل. 

تحدث مشكالت النوم لبعض األطفال المصابین باضطرابات الطیف 
التوحدي حتى مع اتباعھم لعادات النوم الجیدة. المیالتونین ھو عالج 
شائع قد یقترحھ علیك الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك 
لیساعدك على تحسین النوم. تم تصمیم ھذه المجموعة من األدوات 

لتزوید الوالدین بمعلوماٍت عن المیالتونین. 

ما ھو المیالتونین؟ 
المیالتونین ھو ھرمون تنتجھ الغدة الصنوبریة في المخ. وھو جزء 

من نظام الساعة الداخلیة للمخ. ویخبر ھذا النظاُم الجسَم بموعد خلوده 
إلى النوم وموعد استیقاظھ. تبدأ مستویات المیالتونین في االرتفاع 
عادًة في بدایة المساء وتصل إلى الذروة في الساعات األولى بعد 

منتصف اللیل. وتبدأ مستویاتھ في االنخفاض ببطء بحلول الصباح 
وتظل منخفضة في أثناء النھار. وُیعد المیالتونین مھًما أیًضا للتغیرات 

األخرى المتعلقة بالوقت مثل التغیرات الموسمیة وسن البلوغ. 

یقوم المخ بإنتاج المیالتونین عندما تحدث تغیرات في الضوء. 
وُیشار إلى المیالتونین أحیاًنا باسم "ھرمون الظالم" حیث ترتفع 

مستویاتھ عند انخفاض مستویات الضوء، كما ھو الحال في المساء. 
وتنخفض مستویات المیالتونین عند ارتفاع مستویات الضوء، كما 

ھو الحال في الصباح. 

لماذا قد یساعد المیالتونین 
التكمیلي األطفال المصابین 

باضطرابات الطیف التوحدي 
(ASD)؟ 

یعاني األطفال والمراھقون المصابون باضطراب الطیف التوحدي 
(ASD) غالًبا من مشكالت في النوم؛ حیث یعاني حوالي الثلثین منھم 

من صعوبات في النوم. وقد یشمل ذلك مشكالت في الشعور بالنعاس، 
واالستیقاظ لیالً، واالستیقاظ في وقٍت مبكٍر جًدا من الصباح. وقد ترجع 

ھذه المشكلة جزئًیا إلى انخفاض مستویات المیالتونین أو تفاوتھا في 
األشخاص المصابین باضطرابات الطیف التوحدي، على الرغم من أن 

ھذه المسألة تحتاج إلى مزیٍد من الدراسة. 

ویساعد تناول المیالتونین التكمیلي بعض األطفال المصابین 
باضطرابات الطیف التوحدي على النوم بشكٍل أفضل. وبالنسبة 

لألطفال الذین یعانون من قلة النوم وال یشعرون بتحسن عند اتباعھم 
نة، فقد یقلل المیالتونین من الوقت الذي یستغرقونھ  لعادات النوم المحسَّ

حتى یغلبھم النعاس. 

ال توجد معلومات حول تأثیر المیالتونین على النوم لدى األطفال 
الذین یعانون من اضطرابات الطیف التوحدي وھم في سن أقل من 

عامین. 

كیف ُیستخدم المیالتونین 
لعالج مشكالت النوم؟ 

یتم تناول المیالتونین عن طریق الفم للمساعدة في عالج مشكالت 
النوم. ُیستخدم المیالتونین لیساعد في عالج االضطراب الناتج عن 

ُؤ الَنفَّاَثِة) وُیستخدم أحیاًنا من قبل عمال  الرحالت الجویة الطویلة (َتَلكُّ
المناوبات لیساعدھم على أال یغلبھم النعاس خالل ساعات النھار. 

كما ُیستخدم أیًضا من قبل األشخاص الذین ال یستطیعون النوم حتى 
أوقاٍت متأخرة جًدا من اللیل. والسر في ھذا ھو أن تناول المیالتونین 
سیساعد في إعادة ضبط الساعة الداخلیة للمخ أو تعزیز المیالتونین 

الطبیعي لیساعد على تحسین النوم. 

یبقى المیالتونین في الدم لفترة قصیرة ولھذا فإنھ یؤخذ عن طریق 
الفم كل لیلة. ویؤخذ قبل وقت النوم المراد بمقدار ۳۰ دقیقة ویبدأ 
بجرعة منخفضة (من ۰٫٥ ملجم إلى ۱ ملجم) بغض النظر عن 
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العمر أو الوزن. قد یتم زیادة الجرعة إذا لم تساعد الجرعة المنخفضة 
في تحسین النوم. وُتظھر معظم الدراسات بأن ٦ ملجم أو أقل تكون 
مفیدة. یوصي بعض الخبراء بإعطاء المیالتونین بجرعات منخفضة 
(۰٫٥ ملجم) قبل وقت النوم بفترة تتراوح من ۲-٥ ساعات إلعادة 
ضبط الساعة الداخلیة. تحدث إلى الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة 

حول الوقت المناسب لیتناول فیھ طفلك المیالتونین. 

ما ھي المخاطر الناجمة عن 
استخدام المیالتونین؟ 

یتحمل معظم األطفال المیالتونین بشكٍل جید. ال یسبب المیالتونین 
اإلدمان. 

قد یعاني بعض األطفال من الكوابیس أو الُنعاس أو الصداع أو 
اضطراب في المعدة أو ُدوار في أثناء النھار، أو انخفاض ضغط 

ُل ِفي الِفراش أو الترنُّح عند استیقاظھم من النوم. وقد  َبوُّ الدم، أو التَّ
انتھى أحد التقاریر إلى أن المیالتونین قد یؤثر على التحكم في 

النوبات إال أن الدراسات الحدیثة أظھرت بأن المیالتونین ال یؤثِّر على 
النوبات وقد یقللھا. فھو ال یتداخل مع أدویة النوبات. قد یصبح قلیل 
من األطفال أكثر نشاًطا ویعانون من مشكالت أكثر في النوم أثناء 

تناولھم للمیالتونین. قد ال یكون تناول المیالتونین آمنا في أثناء الحمل 
أو الرضاعة. 

ما الذي یجب علي فعلھ
إذا كنت أظن بأن المیالتونین 
قد یساعد في عالج مشكالت 

النوم لدى طفلي؟ 
أول خطوًة للحصول على نوٍم أفضل ھي العمل على تغییر عادات النوم. 
حدد وقًتا منتظًما للنوم واالستیقاظ. استخدم روتیًنا ھادًئا لوقت النوم. 

تأكد من أن لدیك استجابة متسقة لالستیقاظ في أثناء اللیل. یجب 
استخدام ھذه الممارسات مع أي دواٍء أو مكمٍل یساعد على النوم. 

من الضروري التحدث إلى الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص 
بھ قبل بدء استخدام أي دواء أو مكمٍل جدید لعالج طفلك. وھذا یشمل 

المیالتونین. وھذا ألن المیالتونین ال یساعد في عالج كل مشكالت النوم. 
قد یتفاعل ویتداخل مع أدویة أو مكمالت أخرى یتناولھا طفلك بالفعل. 

یمكن للطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة الخاص بھ مراجعة السجل الطبي 
لطفلك وعادات النوم الخاصة بھ. قد یساعد عالج بعض الحاالت الطبیة 
مثل مشكالت المعدة أو الشخیر في عالج مشكالت النوم. ویمكن لتغییر 
عادات النوم أن یساعد في التغلب على مشكالت النوم. من الضروري 

التفكیر بشأن ھذه األشیاء قبل البدء في استخدام المیالتونین. 

كیف سأعرف إذا ما كان 
المیالتونین قد نجح؟ 

إذا أقر طبیب طفلك أو مزود الرعایة الصحیة الخاص بھ على أن 
المیالتونین قد ینجح مع طفلك، فمن الضروري أن تكون لدیك خطة 

حتى تعلم ما إذا كان المیالتونین مفیًدا. اعمل مع طبیبك أو مزود 
الرعایة الخاص بك على وضع خطة. یجب أن تكون لدیك یومیات 

خاصة بالنوم لتعقب األوقات التي ینام فیھا طفلك لمدة أسبوع أو 
أسبوعین قبل بدء استخدام المیالتونین ثم تفعل ذلك مرًة أخرى بعد 
بدء استخدام المیالتونین. من المفید أیًضا أن تفكر في الطریقة التي 

یتصرف بھا طفلك في أثناء النھار. 

 ۲



 (ASD) المیالتونین ومشكالت النوم في اضطرابات الطیف التوحدي

فالنوم الجید یمكن أن یساعد في عالج مشكالت النعاس في أوقات 
النھار، وفي تحسین مستوى النشاط واالنتباه. ال یغیِّر بعض األطفال 
الطریقة التي یتصرفون بھا في أوقات النھارعند تناولھم للمیالتونین، 

حتى وإن كانوا ینامون نوًما جیًدا. 

ھل توجد أنواع مختلفة من 
المیالتونین؟ 

یوجد نوعان من المیالتونین: مستحضر قیاسي ومستحضر بطيء االنطالق. 
واالنطالق البطيء یعني أن المیالتونین ینطلق على مدى ساعات 

عدیدة. قد یساعد النوع ذو االنطالق البطيء بشكٍل أفضل في عالج 
االستیقاظ أثناء اللیل رغم أننا نحتاج إلى دراسة ذلك بشكٍل أكبر 

لنرى ما إذا كان ھذا ھو الحال. یأتي المیالتونین على شكل أقراص 
أو كبسوالت أو سائل. یجب بلع األقراص المعیاریة االنطالق كاملًة أو 
تكسیرھا أو وضعھا في سائل من قبل الصیدالني. ویجب بلع األقراص 

البطیئة االنطالق ومعظم الكبسوالت كاملًة فقط. یمكن فتح بعض 
الكبسوالت لُتوضع في مقداٍر قلیٍل من السائل أو الطعام. استشر الطبیب 

أو مقدم الرعایة الخاص بك بشأن نوع المیالتونین الذي یجب على 
طفلك أن یستخدمھ. ال تتوفر التركیبات البطیئة االنطالق والتركیبات 

السائلة في كل المناطق. تحدث إلى الصیدالني عن الخیارات المتوفرة 
في منطقتك وما إذا كان من الممكن تركیب نوٍع خاص من المیالتونین 

یناسب احتیاجات طفلك. 

ھل أحتاج إلى وصفة طبیة 
لطفلي لیتناول المیالتونین؟ 

في بعض األماكن بالعالم، ُیعتبر المیالتونین دواًء ُیوصف طبًیا من قبل 
طبیب أو مقدم رعایة صحیة معتمد آخر. في كندا والوالیات المتحدة، 

ُیعتبر المیالتونین منتًجا صحًیا عادًیا أو مكمالً غذائًیا وھو متوفر بدون 
وصفة طبیة. قد یستطیع الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة أن یزودك 

بوصفة طبیة حتى تغطي شركة التأمین الخاصة بك تكلفة المیالتونین. 

ھناك جانب سلبي لشراء المیالتونین بدون وصفة طبیة على أنھ مكمٌل 
غذائي. تختلف لوائح المكمالت الغذائیة عن لوائح األدویة التي تتطلب 
وصفة طبیة. وال یمكن ضمان مقدار المیالتونین ونقائھ. وھذا یعني أن 

۱ ملجم في إحدى العالمات التجاریة قد ال یماثل ۱ ملجم في عالمة 
تجاریة أخرى. اطلب من الصیدالني مزیًدا من المعلومات قبل شراء 

المیالتونین بدون وصفٍة طبیة. 

كم ھي المدة التي سیتناول فیھا 
طفلي المیالتونین؟ 

توقف عن استخدام المیالتونین على الفور إذا عانى طفلك من أیة 
آثار جانبیة خطیرة. أبلغ الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة بكل اآلثار 
الجانبیة لیقرر ما إذا كان االستمرار في تناول المیالتونین مناسباً لھ. 

توقف عن استخدام المیالتونین إذا لم یتحسن النوم بالجرعة القصوى 
الموصى بھا من قبل الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة. توجد طرق 

أخرى لتحسین النوم إذا لم ینجح المیالتونین. 
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یمكنك االستمرار في استخدام المیالتونین طالما أنھ یساعد طفلك على 
النوم. وألن النوم یتغیر مع تقدم عمر الطفل، یمكنك تخفیض الجرعة 

أو إیقاف استخدام المیالتونین من حیٍن آلخر. وأفضل وقٍت إلیقاف 
استخدام المیالتونین ھو عندما یكون طفلك بصحة جیدة ولن تكون 

ھناك مشكلة من تقلیل ساعات النوم. إذا ظھرت مشكالت النوم مرًة 
أخرى بعد تخفیضك أو توقفك عن استخدام المیالتونین، یمكنك البدء 
من جدید بآخر جرعة ساعدت طفلك على النوم جیًدا. على الرغم من 

أن العالج بالمیالتونین لم یخضع لدراسات طویلة األجل، إال أنھ یعتبر 
آمًنا بشكٍل عام. في دراسٍة أجریت على األطفال في سن یتراوح ما 

بین ۳-۹ سنوات، لم یؤثِّر المیالتونین على ھرمونات المخ األخرى. 
وھناك حاجة إلى إجراء مزید من الدراسات حول اآلثار الطویلة 

األجل للمیالتونین وكیفیة عملھ في المراھقین. 

ماذا لو أن المیالتونین لم 
ن من النوم لدى طفلي؟  یحسِّ

ن النوم لدى طفلك بعد بدء استخدام المیالتونین، یجب أن  إذا لم یتحسِّ
تستشیر الطبیب أو مقدم الرعایة الصحیة. لن یساعد المیالتونین في 
عالج كل مشكالت النوم، ولذا فمن الضروري أن تخبر الطبیب أو 

مقدم الرعایة الصحیة إذا ما كان طفلك یعاني من الشخیر أو مشكالت 
في التنفس أو سلوكیات أخرى في أثناء النوم. یمكن للمشكالت الطبیة 
أن تتسبب في مشكالت في النوم ولذا فمن الضروري مراجعة السجل 
الصحي لطفلك لترى ما إذا كانت ھناك أسباب أخرى تمنع طفلك من 

النوم بشكٍل جید. توجد أدویة أخرى یمكن استخدامھا لتحسین النوم 
لدى األطفال. قد یطلب منك الطبیب أو مقدم الرعایة أن تعرض طفلك 

على أخصائي في طب النوم قبل تجربة أدویة أخرى لتحسین النوم 
لدى طفلك. 

الموارد 
م منظمة التوحد یتحدث موارد ومجموعات أدوات ودعًما للمساعدة في  تقدِّ

مواجھة التحدیات الیومیة للتعایش مع التوحد. اطلع على المزید على عنوان 
 .AutismSpeaks.org/Family-Services الموقع اإللكتروني

إذا كنت مھتًما بالتحدث إلى عضو في فریق استجابة التوحد بمنظمة 
التوحد یتحدث (ART)، اتصل على الرقم ٤۷٦۲-۸۸۸-۲۸۸ 

(En Español al ۸۸۸-۷۷۲-۹۰٥۰) أو عبر البرید اإللكتروني 
 .FamilyServices@AutismSpeaks.org

قراءات مقترحة للوالدین

ATN/AIR-P مجموعة أدوات النوم
ھي مجموعة أدوات تھدف إلى تزوید الوالدین باالستراتیجیات الالزمة 

لتحسین النوم لدى أبنائھم وبناتھم من األطفال والمراھقین الذین یعانون من 
اضطرابات الطیف التوحدي وتساعد في معالجة مشكالت الشعور بالنوم 

واستمرار النوم طوال اللیل. 
AutismSpeaks.org/ScienceResources-Programs/

Autism-Treatment-Network/Tools-You-Can-Use/
 Sleep-Tool-Kit

الجمعیة الوطنیة للتوحد 
یعاني العدید من األطفال من مشكالت في النوم. لكن النوم الجید بالنسبة 

للمصابین بالتوحد، قد یشكِّل صعوبة خاصة. 
وھنا ندرس كیف یمكن لألسرة أن تساعد طفلھا على النوم بشكٍل جید. 

 Autism.org.UK/About/Health/Child-Sleep.aspx

بحث 

روزیجنول دي إیھ، فراي دي إي. المیالتونین في اضطرابات الطیف 
التوحدي: تقریر منھجي وتحلیل إحصائي. الطب النمائي وطب 

أعصاب األطفال ۲۰۱۱؛ ٥۳(۹): ۹۲-۷۸۳. 

أندرسن آي إم، كاكامارسكا جیھ، ماكجرو إس جي، مالو بي إیھ. دوریة 
طب أعصاب األطفال ۲۰۰۸؛ ۲۳(٥): ٤۸۲-٤۸٥. 

 ٤



 (ASD) المیالتونین ومشكالت النوم في اضطرابات الطیف التوحدي

ھل لدیك مزید من األسئلة أو تحتاج لمساعدة؟ 
یرجى االتصال بفریق استجابة التوحد للحصول على المعلومات 

والموارد واألدوات. 

 AUTISM2 (۸۸۸-۲۸۸-٤۷٦۲) :رقم الھاتف المجاني
 EN ESPAÑOL: ۸۸۸-۷۷۲-۹۰٥۰

البرید اإللكتروني: 
 FAMILYSERVICES@AUTISMSPEAKS.ORG

 WWW.AUTISMSPEAKS.ORG
رسالة نصیة إلى فریق استجابة التوحد على الرقم ۳۰٦٤٤ 

منظمة التوحد یتحدث ھي المنظمة الرائدة عالمًیا في مجال علم ومناصرة التوحد. وتكرِّس المنظمة جھودھا لتمویل األبحاث في مجال أسباب التوحد والوقایة منھ وعالجھ؛ 
وزیادة الوعي باضطرابات الطیف التوحدي؛ ومناصرة احتیاجات األفراد المصابین بالتوحد وأسرھم. تم تأسیس منظمة التوحد یتحدث في فبرایر من عام ۲۰۰٥ من قبل 

ان لطفل مصاب بالتوحد. وكان السید رایت ھو نائب الرئیس األسبق لشركة جنرال إلكتریك والمدیر التنفیذي لھیئة اإلذاعة الوطنیة إن بي سي  سوزان وبوب رایت، وھم جدَّ
وإن بي سي یونیفرسال. ومنذ إنشائھا، قدمت منظمة التوحد یتحدث أكثر من ٥۰۰ ملیون دوالر لنشر رسالتھا، وذھب الجزء األكبر من ھذا المبلغ إلى العلوم والبحث الطبي. 
وفي كل عام تنعقد فعالیات منظمة امش اآلن لفائدة التوحد یتحدث في أكثر من ۱۰۰ مدینة بأمریكا الشمالیة. وعلى الصعید العالمي، أقامت منظمة التوحد یتحدث شراكاٍت في 

أكثر من ٤۰ دولة بخمس قارات لتعزیز األبحاث والخدمات والوعي على مستوى العالم. 

 .AutismSpeaks.org للتعرف على المزید حول منظمة التوحد یتحدث، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

 ٥


