الصحي للراشدين
مقومات أسلوب الحياة
ّ
ّ
يؤدي تشخيص متالزمة برادر-ويلي ( )PWSفي مراحل الطفولة المبكرة عاد ًة إلى منح الفرصة لألهل ليتعلّموا استراتيجيات جديدة
تساعدهم في التعامل مع المشاكل المحتملة العائدة إلى السلوك الصعب والبدانة .وعلى الرغم من العديد من القدرات الجسدية والذهنية
المتنوعة ،يجب أال ننسى أن مشاكل اإلعاقة اإلدراكية والشعور بالجوع ونقص اإلشباع تالزم المَرضى الذين يعانون من متالزمة
برادر-ويلي ( )PWSطيلة حياتهم .نادرً ا ما يتمكن الطفل الذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSمن اتخاذ قرارات مناسبة
ومستقلة تتعلق بكمية الطاقة التي يحتاج إليها جسمه وخيارات الحياة بشكل عام ،حتى عندما يصبح راش ًدا .وسيبقى األهل ،أو بغيابهم
أي شخص أوكلت إليه مهمة العناية باألوالد المصابين ،دائمًا مسؤولين عن تبني خيارات صحيّة وفرض قيود صارمة بهدف تنظيم
كل ما يتعلق بالطعام والمال والتمارين الرياضية وأسلوب الحياة.
احتياجات الطاقة
تشير عبارة "الطاقة" المُستخدمة في هذا المقال إلى السعرات الحرارية (أو وحدات الكيلو جول) التي يتم جمعها من استهالك
المأكوالت والمشروبات.
ويظل الراشدون ممن يعانون من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSبحاجة إلى استهالك كمية محدودة من الطاقة ،تبلغ نسبتها %06
تقريبًا من استهالك الطاقة اليومي الموصى به للراشدين األصحاء .إليكم تذكير بدليل استهالك السعرات الحرارية 7 :كيلو من
السعرات الحرارية لكل سنتيمتر من الطول ( 81كيلو من السعرات الحرارية لكل بوصة) في حال الحاجة إلى خسارة الوزن ،أو 1
إلى  88كيلو من السعرات الحرارية لكل سنتيمتر من الطول ( 06إلى  01كيلو من السعرات الحرارية لكل بوصة) للمحافظة على
الوزن الحالي .والجدير بالذكر أن هذه األرقام ال تتغير وتنطبق على مَرضى متالزمة برادر-ويلي ( )PWSمن كل الفئات العمرية.
كيف يتم االلتزام بهذه األرقام من استهالك الطاقة؟
بهدف تحديد كمية الطاقة المستهلكة ،نحتاج إلى نظام متوازن للتنسيق بين الوجبات األساسية والوجبات الخفيفة .وهذا يعني أن كل
مصادر الطعام اإلضافية يجب أن تبقى بعيدة عن متناول الشخص الذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( .)PWSمن المصادر
المحتملة الستهالك الطاقة "اإلضافي" نذكر المطابخ والمخازن والبرّادات وخزائن حفظ الطعام وأطباق الفاكهة وسالل المهمالت
والمتاجر ومنا زل األقارب واألصدقاء والجيران وأماكن العمل والبرامج اليومية وقاعات الطعام في األمكنة العامة ولقاءات الكنيسة
واألحداث الرياضية ورحالت السفر الفردية .إن معظم من يعانون من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSيكونون مستعدين ألخذ الطعام
أو المال لشراء الطعام ،أو لتناول بقايا الطعام أو المخلّفات من سالل المهمالت ،في حال تسنت لهم الفرصة لفعل ذلك .ويعود السبب
في ذلك إلى أنهم يفكرون في الطعام من دون توقف وال يكتفون بالكميات التي يستهلكونها .وهذه خاصية لمتالزمة برادر-ويلي
( ،)PWSوليس من طبيعة المَرضى الذين يعانون من المتالزمة السابق ذكرها .من هنا تنشأ ضرورة إيجاد بيئة آمنة غير متحوّ لة
وتعزيز األمن الغذائي على الصعيد النفسي ،بهدف تحقيق االستقرار في السلوك وفي العواطف.
من المؤكد أن مَرضى متالزمة برادر-ويلي ( )PWSيحتاجون إلى الخيارات الكثيرة والمتنوعة في ما يأكلونه ويشربونه ،لكن من
الضروري أيضًا تحديد محتوى السعرات الحرارية وف ًقا الحتياجاتهم .وكلما كانت القيود المفروضة أكثر ثبا ًتا ،تأقلم من يعاني من
متالزمة برادر-ويلي ( )PWSمعها بشكل أفضل .من الهام للغاية أيضًا أن نحافظ على استمرار القيود بعد وضعها والبدء في
استخدامها .وال يقتصر الهدف منها على المحافظة على وزن صحيّ ،بل يتعدى ذلك ليشمل تجنب اإلفراط في االستهالك الذي قد
يؤدي بدوره إلى مشاكل صحيّة خطرة في األمعاء.

المساومة على السعرات الحرارية
تشمل هذه الممارسة خفض استهالك الطاقة المعتاد لبضعة أيام قبل حفل ٍة ما أو حدث آخر مماثل غير اعتيادي أو خاص ،حيث سيتم
استهالك أطعمة ذات مستويات أعلى من الطاقة .و ُتعتبر هذه االستراتيجية مفيدة كونها تم ّكن المريض من "االندماج في المجتمع
واالختالط بالناس" ،وتسمح له في الوقت نفسه أن يجد حالً فعاالً للسعرات الحرارية اإلضافية لتجنب زيادة الوزن .على سبيل المثال:
خفض كمية اللحوم أو إلغاء الس ّكريّات من وجبات المساء ليومين أو ثالثة أيام قبل حدث معيّن للسماح بالسعرات الحرارية اإلضافية
التي سيتم استهالكها في الحفلة .حتى لو لم تكن كمية السعرات الحرارية المخفّضة متطابقة تمامًا مع الكمية التي سيتم استهالكها أثناء
الحدث؛ فإن االستراتيجية تد ّل على قدرة من يعتمدها على التحكم بالطاقة المُستهلكة من قِبل المريضً .إذا ،فلتسمح للمريض بحضور
الحدث و"ساوم على السعرات الحرارية" ،أو تج ّنب الحدث .فقد يختار عدم الذهاب كي ال يضطر إلى خفض الكمية المُستهلكة
االعتيادية .هكذا فإن استراتيجية المساومة على السعرات الحرارية تمنح المَرضى حرية االختيار ،مع المحافظة على استهالكهم
الثابت للطاقة .وتساعدهم أيضًا في مهمة وقاية "األمان الذهني" لديهم .إن هذه االستراتيجية تتطلب شرحً ا مسب ًقا ومناقشة وافية مع
الشخص المُصاب بمتالزمة برادر-ويلي ( ،)PWSوهي ال تناسب الجميع.
في حال اعتمدت استراتيجية المساومة على السعرات الحرارية أو لم تفعل ،تذكر بأنه من األفضل دائمًا إجراء نقاش حول كمية
الطاقة المُستهلكة خارج المنزل ،كما يُستحسن التخطيط لها واختيارها بعناية قبل الحدث ،متى أمكن ذلك.

كتب أحد الوالدين في هذا السياق :نمارس في منزلنا استراتيجية "المساومة على الطعام أو على جزء منه" .فتأكل ابنتنا التي
تعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSما نأكله ،ونر ّكز على الوجبات قليلة الدسم والتي تحتوي على كمية قليلة من الس ّكريّات
أيضًا ،وال ننسى إضافة الكثير من الخضار والفواكه المالئمة لوضعها .وعندما تطلب ابنتنا كمية إضافية من الطعام ،تكون
راضية عن إجابتي "ال ،سأحتفظ لك بالطعام ليوم الغد" .عندما نخرج لتناول الطعام ،نتناقش بشأن الطعام الذي سيتم تقديمه ،إذا
أمكن ذلك ،ونذكرها بأننا "سنقدمه لها الح ًقا" .ثم تحصل على قطعة صغيرة من التحلية ،في حال تم تقديمها ،وإذا طلبت قطعة
أخرى ،ما نفعله هو أننا نطلب من مضيفنا أخذها معنا إلى المنزل لتتناولها ابنتنا في اليوم التالي أو في وقت الحق من األسبوع،
كمكافأة لها.
ونسعى إلقناعها بخفض وجبتها التالية بعد الوجبة التي تناولناها في الخارج.

ّ
فتتوطد عالقة الثقة بين
إن االستراتيجيات التي تحدثنا عنها تعطي أفضل نتيجة عندما نمارسها بثبات وبالطريقة نفسها كل مرة،
المريض المُصاب بمتالزمة برادر-ويلي ( )PWSوبين أفراد عائلته .في العديد من الحاالت ،ال يطلب المريض مجد ًدا حتى ما تم
تخزينه له لوقت الحق.

كتب والد/والدة أخرى :عندما نتناول الطعام خارج المنزل ،لدينا "قاعدة" نتبعها عندما نطلب لها الطعام وهي أن تطلب علبة
تأخذها معها إلى المنزل ،ثم أضع نصف كمية الطعام في العلبة قبل أن تبدأ األكل .هي تعلم بأنها ستعيد معها النصف اآلخر إلى
المنزل حيث يمكنها تناوله على العشاء في الليلة التالية .وبالنسبة إليها ،هذا أشبه بتناول الطعام خارج المنزل لليلتين على
التوالي .لم نواجه أي مشكلة باعتمادنا هذه االستراتيجية ،والنتيجة تكون ممتازة في كل مرة.

من الهام أيضًا أن يعرف من هم خارج دائرة العائلة كل ما يلزم بشأن متالزمة برادر-ويلي ( ،)PWSفيتسنى لهم دعمك ومساعدتك
في تطبيق االستراتيجيات الصحية التي تمارسها والتي ينتفع منها الشخص المُصاب بمتالزمة برادر-ويلي ( .)PWSوعندما ّ
يطلع
األشخاص الذين تتواصل معهم على المعلومات المطلوبة ،غالبًا ما تختفي مخاوفهم حول التواجد برفقة الشخص المُصاب بمتالزمة
برادر-ويلي ( .)PWSإن معرفة طبيعة المتالزمة تمكنهم من فهمها بشكل أفضل.

التمارين الرياضية – تفريغ الطاقة
إن كل المصابين بمتالزمة برادر-ويلي ( )PWSهم بحاجة ماسّة إلى التمارين الرياضية الفعالة والمنتظمة ،بقدر احتياجهم إلى تقييد
استهالكهم للطاقة ،وتستمر هذه الحاجة طيلة أيام حياتهم .فنسبة الدهون في أجسامهم تفوق نسبة الكتل العضلية .ويؤدي ضعف
عضالتهم إلى خفض متانة مفاصلهم والح ّد من رشاقتهم وزيادة هشاشة عظامهم .صحيح أن التمارين الرياضية هي مفتاح التحكم
بالوزن وسالمة الجهاز التنفسي القلبي وقوة العضالت ومتانة المفاصل وصحة العظام وصحة العقل وتجنب اإلصابة بداء الس ّكري
لجميع الناس ،لكنها حاجة غاية في األهمية لمن يعانون من متالزمة برادر-ويلي ( .)PWSوتش ّكل التمارين الرياضية أيضًا عامالً
أساسيًا يلهيهم عن التركيز على الطعام ،ويطوّ ر عافيتهم العاطفية ،ويع ّزز احترامهم لذاتهم ،ويحسّن سلوكهم.
إن كان الشخص المقرّب منك ممن يعانون من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSال يمارس التمارين الرياضية ،فقد حان الوقت ليبدأ.
فلتكن متأك ًدا أن األوان ال يفوت أب ًدا لذلك! وإن كان ال يستطيع سوى السير لمسافات قصيرة ،فلتكن هذه نقطة االنطالق .فالسير لمدة
 86دقائق يوميًا كفيل بجعله ينطلق انطالقة ممتازة! إن السر يكمن في إدارة نشاطه الروتيني اليومي ليشمل بعض التمارين الجسدية.
والهدف من ذلك هو مساعدته ليتمكن في نهاية المطاف من ممارسة تمارين هوائية لمدة  06إلى  06دقيقة من  5إلى  0أيام في
األسبوع .ومن األمثلة على هذه التمارين :المشي والسباحة وركوب الدراجة والرقص والتجديف ،باإلضافة إلى تمارين متواصلة
أخرى مشابهة .عندما يبدأ الشخص المعني بالتمارين الرياضية أو األنشطة الجسدية للمرة األولى ،احرص على منحه مكافأة بسيطة
بعد إتمامه التمرين المخطط له لتحفيزه على االستمرار .يمكنك إعداد الطعام أو تقديم وجبة خفيفة له كمكافأة روتينية إلتمامه التمارين
الرياضية .ومن المُستحسن ممارسة الرياضة قبل األكل أو االنتظار لمدة ساعة بعد تناول الطعام ،إال في حال كان الشخص المعني
يعاني من تأخر في عملية إفراغ المعدة .عندها يكون من األفضل ممارسة الرياضة مباشر ًة بعد تناول الطعام لتسريع عملية الهضم.
ً
سهولة ،وستزداد شدّتها تدريجيًا لجعله
عندما يمارس الشخص المعني أي رياض ٍة للمرة األولى ،اشرح له أن التمارين ستصبح أكثر
أقوى بدنيًا .وبهدف تحسين مستوى اللياقة لديه ،من الضروري زيادة شدّة التمارين الرياضية أو مدتها بشكل تدريجي ج ًدا .وتذ ّكر
أيضًا أن تمارس تمارين اإلحماء وأن تحافظ على هدوئك .تتمتع التمارين الرياضية بمزايا إضافية منها :زيادة التيقظ ،والشعور
باالرتياح طيلة اليوم بعد االنتهاء من التمارين ،وعدم الشعور بالتعب كما يحدث عاد ًة في نهاية النهار.
ودعنا ال ننسى مدى أهمية النشاط العَرَ ضي أو الهادف .هنا تأتي أهمية األعمال المنزلية كترتيب األسرّة وتعليق الثياب التي تم غسلها
وإحضار البريد والمساعدة في المسؤوليات المنزلية ،فهي ال تبقيهم فقط في حالة نشطة بل قد تحسّن أيضًا احترامهم لذاتهم ،فقد
أوكلت إليهم مهمات عائلية ألنهم جديرون بالثقة .إن الشعور لدى الراشد بأنه ثمة من يحتاج إليه يمنحه السعادة ،والمسؤوليات التي
ً
نتيجة لذلك يشكالن
ُتلقى على عاتقه تساعده في أن يثبت ما هو قادر عليه .والبراعة في أداء األعمال والمديح الذي يتلقاه المريض
خطوة فعالة ج ًدا في مسار العالج!
من األفضل حتى أن يشارك أفراد العائلة في التمارين ،متى أمكن ذلك ،مما يد ّل على أن الرياضة مفيدة للجميع وليس فقط لمن يعاني
من متالزمة برادر-ويلي ( .)PWSومتى أصبحت التمارين الرياضية جزءًا منتظمًا من نشاطهم اليومي ،ومتى دخلت في روتينهم
المتناغم ،قلّت الحاجة إلى التشجيع.
تش ّكل األنشطة في الهواء الطلق طريقة مدهشة للجمع بين تصريف الطاقة وبين الفوائد العديدة المرجوة من التواجد تحت السماء.
أراض وأسطح مختلفة يزيد أيضًا من قوة العضالت .باإلضافة إلى أن
فالشمس هي المصدر األساسي للفيتامين د! والسير على
ٍ
ّ
ّ
االستمتاع بالمناظر الطبيعية واإلصغاء ألصوات الطبيعة في المتنزهات أو الغابات أو المناطق الريفية يمكن أن يشكل تجربة تثقيفية
ومحفّزة للحواس والعقل.
تش ّكل رياضة المشي واحدة من أفضل األنشطة الهادفة إلى تحفيز الحركة الحسيّة لدى الراشدين المصابين بمتالزمة
برادر-ويلي (!)PWS

كتب أحد الوالدين في هذا السياق :تش ّكل رياضة المشي في الهواء الطلق بالنسبة إلى ابني وسيلة فعالة إلبعاده عن االكتئاب
وصون سالمته العقلية .فهناك ترحّب عيناه بأشعة الشمس ،ويقضي الوقت برفقة آخرين فيقرّر أي طريق يجب أن يسلك ويصغي
إلى العصافير ويراقب الحشرات ،ويعيش تجربة مختلفة يمكنه التحدث عنها الح ًقا ،وكل هذا يجعل من أنشطة الهواء الطلق
تستحق كل العناء .أشرك اآلخرين في حياة الشخص المقرّب منك والذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( ،)PWSمتى أمكن
ذلك .فاإليجابية لدى األصدقاء والجيران وأفراد العائلة اآلخرين تغني حياته .إن مجرد إلقاء التحية عليه أو االبتسام له أو سؤاله
عن حاله هي كلها تفاعالت إيجابية لمن يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( ،)PWSوالذي يواجه عاد ًة مشاكل مع عالقات
الصداقة واالختالط بأفراد المجتمع.
قم بتشجيعه على توسيع دائرة اهتماماته قدر المستطاع!

يميل كل شخص بشكل طبيعي نحو بعض االهتمامات لكن "توسيع آفاق المَرضى" ،متى كان ذلك مناسبًا وممك ًنا ،له الكثير من
الفوائد .شجّعهم على القراءة والكتابة واألنشطة الحرفية واالهتمام باألحداث العالمية والرياضات المختلفة .لكن ال تنسى أن تبقى
حريصًا في حال توفّر السعرات الحرارية اإلضافية في أي حدث يحضرونه ،وأن تناقش مسب ًقا إدارة تفاصيل هذا الحدث .وتش ّكل
فرصة أخرى للتخلّص من الطاقة الزائدة ،حيث يصبح ذلك "جزءًا من يوم العمل" ً
ً
بدال من
الوظيفة التي تحتاج إلى النشاط المستمر
أن يكون عمالً شا ًقا وغير مريح .وفي حال كانوا يحصلون على المال مقابل عملهم ،فال ضرورة لنذكر كم هذا أفضل!

كتب أحد الوالدين في هذا السياق :إن التمرين الوحيد الذي أثبت أنه مفيد البنتنا والذي جعلها تلتزم به بشكل كلي كان
إدارة البريد الترويجي ،وهي الوظيفة التي تشغلها حاليًا .يستغرق العمل ساعتين ،وتحصل مقابله على مبلغ زهيد ً
جدا
(لكنه أفضل من ال شيء) .فالمال الذي تحصل عليه مقابل "الوظيفة" لم يشجعها فقط على االلتزام بالعمل ،بل منحها
أيضً ا القدرة لتقول للجميع "نعم ،لدي وظيفة"! والمدهش أنها تخرج ألداء عملها مهما كانت حالة الطقس .والمدهش
أيضً ا أنها ملتزمة به أش ّد التزام ،والمدهش أخيرً ا وليس آخرً ا أنها خسرت  86كيلوغرامات من وزنها خالل  5أشهر!

ارتداء الثياب المناسبة
نحن نتحدث عن "ارتداء الثياب المناسبة لحالة الطقس" ،لكن يجب أن نتذكر أن األشخاص الذين يعانون من متالزمة برادر-ويلي
( ) PWSال يملكون هذه القدرة .ويلعب األهل واألشخاص المسؤولون عن رعايتهم والعناية بهم دور دليل الطقس ،ومن واجبهم
تشجيع المَرضى على ارتداء ما يالئم حالة الطقس من ثياب وأحذية .فقد يُصاب األشخاص الذين يعانون من متالزمة برادر-ويلي
( )PWSبانخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاعها بشكل مفرط عندما ال يرتدون ثيابًا تراعي درجات الحرارة القائمة.
عندما يعمد الشخص المق ّرب منك والذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSإلى ممارسة التمارين الرياضية واألنشطة اليومية
المنتظمة ،فلتحرص على عدم تعرّضه ألي إصابة أو ألم قد يسبّب له مشاكل أخطر في المستقبل ويمنعه من ممارسة الرياضة كما
يجب .فالتقرحات بفعل كشط الجلد على الساقين أو المعدة قد تستفحل أثناء التمارين الرياضية في حال تم فركها بواسطة قطعة قماش.
وقد يكون من األفضل تغطيتها وحمايتها لمنع تعرّضها لاللتهاب .قد يكون هناك حاجة أيضًا للمفاوضة المسبقة بشأن انتعال الحذاء
المناسب .ففي حال كان الشخص الذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSيملك حذا ًء مفضالً وال يهتم بانتعال حذاء رياضي
مناسب ،قد يمنعه هذا من ممارسة التمارين بالشكل السليم والمالئم .وليس بالضرورة أن يكون الحذاء الرياضي المطلوب باهظ
الثمن ،لكن يجب أن يساعده على احتمال قساوة التمارين وأن يحميه ،خاصة في حال إصابته بداء الس ّكري .من خصائص الحذاء
المناسب للتمارين الرياضية:
 )8يكون مزو ًدا بنعل مرن وبقوس قوي لدعم القدم
 )0يسمح بتمدّد القدم أثناء اإلحماء (األربطة أفضل من أشرطة الفيلكرو)
 )0يكون مزو ًدا بقاعدة تدعم كعب القدم جي ًدا
انتبه عندما يختار الشخص المقرّب منك والذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSتمري ًنا روتين ًيا منتظمًا ويستقر عليه
قد تتغيّر أحواله:
ً
عافية!
قد يزداد مستوى الطاقة لديه! قد يصبح أكثر سعاد ًة! قد تتحسّن صحته ويزداد
ُكن متأك ًدا أن األوان ال يفوت أب ًدا ليستكشف الشخص المق ّرب منك والذي يعاني من متالزمة برادر-ويلي ( )PWSعالم التمارين
الرياضية الواسع .قد يتطلّب األمر منك الكثير من اإلصرار على تشجيع التمارين المنتظمة ،لكن إذا تمكنت من إضافتها إلى نشاطه
الروتيني اليومي وتحويلها إلى تجربة ممتعة أو تجربة يلقى عليها مكافأة بطريقة ما ،فإن الفوائد النهائية المرجوة ستتغلّب بالتأكيد على
الصعوبات التي من المحتمل أن تواجهك في البداية .يجب أال تش ّكل التمارين الرياضية خيارً ا إضافيًا لمن يعانون من متالزمة برادر-
ويلي ( .)PWSفهي هامة بقدر أهمية استراتيجية تقييد استهالك الطاقة.

وتؤدي التجربة اإليجابية إلى نتائج إيجابية يستفيد منها جميع من يعيشون التجربة.
من أقوال ماركوس توليوس شيشرون" :وحدها التمارين الرياضية تدعم الروح وتبقي الذهن في حيوية دائمة".

