اتیسم
طیفی از اختالالت عصبی -تکاملی است که اهاما ااهکار رو وطا ه
اجتماعی همراه ا اختالالت وفتاوی ط گرایش فعالیتههای تکهراوی ط
محدطر است .ا تشخیص زطر هنگام یماوی ط اوجاع یماو هرای وفتهاو
رومانی ر پیش آگهی کورکان مبتال تأثیر راور.
همه گیرشناسی:
ایوع اطتیسم ر اساس راره های جدید رگرفت از روسی ملی سالمت
کورکان  2100-2102ا تشخیص اطتیسم رو کورکان سنین مدوس ر
اساس گزاوش طالدین 2 ،روصد تخمین زره اده است .اما ابک پایش
ناتوانی های تکاملی ط پیشگیری از اطتیسم طا سهت ه  ( CDCمرکهز
کنترر یماوی ها) ک آزمون های تشخیصی قطعی تری نیاز راور ایوع  ASDرو ایالت متحده آمریکا وا یک
نفر رو هر  88کورک تخمین می زند .ایوع یماوی ،رو پسران یک نفر رو  45ط رو رختهران یهک نفهر رو 242
ذکر می اور .نسبت ا تالی پسران رختران چهاو یک است .این میهزان اهیوع نشهان رهنهده افهزایش 22
روصدی رو مقایس ا تخمین یک نفر رو  001کورک رو سار  2112است.
علل اتیسم:
تا کنون هیچ علت مشخصی رای اُتیسم کشف نشده است طلی مشخص اده است ک عملکرر غیهر عهاری م هز
اعث ایجار عالیم اُتیسم می اور  .اسکن های م زی رو عضی مواور نشان راره است که م هز کورکهان راوای
اتیسم از نظر اندازه ط ساختاو ا م ز کورکان سالم متفاطت است  .رو حار حاضر تحقیقهات فراطانهی رو وا طه ها
احتمار رخالت عواما ژنتیکی ط عواوض راوطئی رو رطز اُتیسم رو حهار انجهام اسهت .رو عضهی از خهانواره هها
مشاهده اده است ک اُتیسم مانند یماویهای ژنتیکی از نسلی نسا ریگر منتقا می اور ک ایهن خهور مهی
تواند تئووی ژنتیکی ورن اُتیسم وا رو عضی مواور ثا ت کند .طلی رو سیاوی از مواور هم مشاهده اده است ک
سا ق اُتیسم روخانواره ط یا اقوام طجور نداات است .همچنین رو عضی از کورکان مشخص اهده اسهت که رو
دط تولد نشان هائی از اُتیسم وا راوا می ااند طلی این موور هم عمومیّت نداور  .هنهوز محققهین نتوانسهت انهد
علت خاصی وا تنهائی رای ایجار اُتیسم کشف کنند ط میتوان یهک سهری علها وا رو هرطز آن مهاثر رانسهت
 .محققین ریگری نیز معتقدند ک تحت ارای خاصی تعداری از ژنهای ناپایداو اعث اختالر رو عملکهرر م هز ط
رو نهایت رطز اُتیسم می اوند .تعدار ریگری از محققین نیهز هر وطی احتمهار هرطز اُتیسهم رو رطوان هاوراوی
تحقیق می کنند  .آنها معتقدند ک یک عاما طیرطسی نااناخت  ،اختالر متا ولیسمی  ،ط یها آلهورگی ه مهوار

ایمیائی محیطی رو رطوان اوراوی می تواند عاما ایجار این یماوی ااد .احتمار رطز اُتیسم رو کورکانی که
یماوی هائی مانند سندوم ژن ایکس حساس  ،تو رطس سلرطسیس  ،سندوم وط هال  ،ط فنیها کتنوویهای رومهان
نشده راات ااند یشتر است  .عضی از موار خطرناک مانند جیوه نیز ک رو رطوان اوراوی طاور دن مارو اوند
می توانند احتمار رطز اُتیسم وا افزایش رهند.
رو سالهای اخیر سئ والی رو موور وا ط طاکسیناسیون ط رطز اُتیسم مطرح اده است که همچنهان مهوور حهث
است ط رو اغلب مواور موور تررید جدی قراو گرفت است .هر حار علت اُتیسم هر چ ک ااد  ،ایهد هدانیم
ک این کورکان یا ا اُتیسم دنیا می آیند ط یا اینک آمارگی نشان رارن عالیم وا راوند.این ارای رخالف آنچه
ک قبال تصوو می اد خاطر دی تر یت ط یا عدم توانائی طالدین رو زوگ کررن کورک نیسهت  .اُتیسهم یهک
اختالر وطانی نیست.
از مشخص اتیسم محهدطریت اهدید ط نیهاری رو چنهدین
زمین مههم واهد مهی ااهد:تعامها ط اوتبهاو ط همچنهین
وفتاومتقا هها اجتمههاعی ط توانههایی هههره گیههری از تخههیالت.
اُتیسم وا می توان یک یماوی ا طیف گسترره معرفی کرر .
ایههن یمههاوی میتوانههد نشههان هههای فراطانههی رااههت ااههد
ک توس این نشان ها اُتیسم وا می توان از روجات خفیهف
تا ادید روج ندی کرر  .اگرچ اُتیسم وامی تهوان توسه
یک سری از وفتاوها تشخیص رار طلی افرار اُتیسهتیک مهی
توانند ترکیبی از این وفتاوها وا راات ااند ط الزاماً نباید وفتاوهای اختاللی تعیین اهده وا ه صهووت یکجها از
خور نشان دهند  .ممکن است رط کورک ک یک تشخیص رای آنها راره اده اسهت  ،از نظهر وفتهاوی ها ههم
تفاطت نشان دهند طاز نظر مهاوت ها نیز ا هم تفاطت راات ااند.
هر اخص اُتیستیک مانند قیه افهرار جامعه راوای اخصهیت مخهتص ه خهور اسهت ط ماننهد تمهامی افهرار
خصوصیات خاصی وا راوا می ااد  .عضی از این کورکان ممکن است ک از نظر گفتاوی تهأخیر کمهی رااهت ط
توانند ا کمی کمک ،اوتباو کالمی مناسبی وا ا ریگران ر قراو کنند طلی همین کورکان ممکهن اسهت از نظهر
اوتباطات اجتماعی وفتاو مناسبی وا از خور نشان ندهند  .گاهی این کورکان رای ارطع صحبت ط تبارر کالمهی
ممکن است مشکا راات ااند  .افرار اطتیستیک معموال رو مکالمات  ،یکطرف وفتاو می کنند یعنهی فقه رو
وا ط ا چیزی ک خور عالق راوند صحبت می کنند ط از صحبتهای طرف رطم چیزی نمی فهمند  .رو عضی از
این کورکان خشونت ط خور آزاوی نیز مشاهده می اور .

رو افرار اُتیستیک ممکن است وفتاوهای زیر نیز رطز کند:
- 0اصراو ر یکنواختی ط مقاطمت رو را ر ت ییرات.
-2رو یان نیاز های خور رچاو مشکا هستندط

جای استفاره از کلمات از اَراها ط اااوه استفاره می کنند.

-2تکراو کلمات ،خنده نا جا  ،گری ی موور  ،نشان رارن استرس ط نگرانی ی علت.
-5ترجیح می رهند ک تنها ااند.
-4پرخااگری
 -2سختی ا ریگران وا ط رقراو می کنند.
-۷رطست نداوند ک کسی وا ا کنند ط یا اینک کسی آنها وا ا کند.
-8تماس چشمی نداوند ط یا اینک سیاو کم است.
 -۹ا وطاهای معمور آموزای نمی توانند چیزی یاموزند.
 -01ازی های غیر عاری انجام می رهند.
- 00اایاء رو حار چرخش وا رطست راوند ط خور نیز سعی می کنند اایاء وا
-02رلبستگی غیر عاری

حالت چرخش رو یاطوند.

عضی از اایاء پیدا می کنند.

-02از نظر احساس رور حساسیت االتر ط یا پائین تری نسبت

افرار عاری راوند.

-05ظاهراً از چیزی نمی ترسند.
-04از نظر فعالیت های فیزیکی  ،فعالیت زیارتر ط یا کمتری نسبت
-02حرکات دنی آنها

کورکان سالم راوند.

صووت نرم ط عاری نیست.

 -0۷اگرچ آزمایشات انوائی ر وطی آنها سالم ورن اهنوائی آنهها وا ثا هت مهی کنهد امها رو را هر نهام خهور ط
رستووات
یکی ریگر از مشخصات کورکان اُتیستیک عدم نشان رارن عالق ط عاطف رو وا ط ا اطرافیان است  .البت ایهن
موور هم مانند سایر مواور می تواند استثناء نیز راات ااد.

رفتار اجتماعی
کورکان اتیستیک ،رو وفتاو اجتماعی کمبور عمیقی از خور نشان می رهنهد.ایهن کورکهان عمومهاً رو گسهترش
اوتباطات ا افرار ریگر اکست می خوورند.کورکان اتیستیک ندوت ا سایرین تعاما راوند.آنها اغلهب عواطهف
خور وا یان نمی کنند از تماس جسمانی جسمانی فعاالن خور راوی می طوزند ط از رخوور نگاهها اجتناب راوند.
طقتی آنها رو کورکی رو آغوش می گیرند کامال خشک اقی می ماننهد ط خوراهان وا وهها مهی کننهد کورکهان
اتیستیک هنگامی ک زوگتر می اوند معموال از طالدینشان انتظاو توج طاسایش نداونهد.رو عهوض تهرجیح مهی
رهند تنها ااند.
تکلم زبان
رآطور می اور ک  41روصد از کورکان اتیستیک رو تکلم کاوکرری نا موفق اند .هر چند عضهی از کورکهان از
نظر فیزیولوژیکی راوای اجزای سالم رای تکلم هستند ،اما فق اصواتی وا از خور خاوج می سازند .این کورکهان
ک قارو تکلم نیستند ممکن است رای رقراوی اوتباو اطواوهایی سبکی سیاو محدطر همچهون ا هزاوی
متوسا اوند.
عالطه ر این،رو کورکانی ک قارو تکلم می اوند( 41روصد)،نا هنجاویهای تکلمهی خهاو ط مشخصه اتیسهم
اایع است.کورکان اتیستیک کالمی تمایا پژطاک گویی راوند ط ل ات یا عباوات یان اده ریگران وا تکراو می
کنند
رفتار تشریفاتی و اصرار بر یکنواختی
این مقول چاو وفتاو اایع وا رو خور جای می رهد.نخست اینک کورکان اتیستیک ممکهن اسهت از خهور هازی
ضعیف یا خشکی نشان رهند.یعنی ،آنها ممکن است گون ای تکراوی قطعات یا سهایر لهوازم منهزر وا وریهف
کنند یا اایایی وا ا جنس یا اکا خاو جمع آطوی کننهد.رطم اینکه  ،کورکهان اتیسهتیک غالبهاً طا سهتگیهای
ادیدی ه ااهیای خاصهی پیهدا مهی کننهد.آنهها ممکهن اسهت رو هاوه ااهیایی نها معمهور هماننهد کاوتههای
تجاوی،جاوطهای رقی ط اسباب ازیهای خاو طسواس فکری راات ااند .سوم اینک ،کورکان اتیستیک ممکن
است ذهنشان ادیداً مفاهیمی  ،نظیر ونگها،مسیر اتو وسها،اعدار ط الگوهای هندسهی مشه ور ااهند.چههاوم
اینک  ،یشتر کورکان اتیستیک اموو وطزمره یکنواختی وا رو نظر راوند ک اید رقیقاً رنبار اوند.

نابهنجاریهای در پاسخ به محیط فیزیکی
کورکان اتیستیک وطیدارها یا محرکهای محیطی پاسخ رهی نامعمور نشان می رهند.معموالً ایهن کورکهان از
سوی طالدینشان عنوان«رو الک خور فرط وفت »یا «غرق اده رو رنیای خور»توصیف مهی اهوند.آنهها ممکهن
است نامشان وا ک صدا زره می اور نشنوند یا نظر نمی وسد ک اخصهی وا که مسهتقیماً رو ریهدوس آنهها
اصطالح«انتخاب مفهرو محهرک»مشهخص اهده
ایستاره است بینند.کورکان اتیستیک همچنین آنچ وا ک
عنوان اکست رو پاسخدهی اوائ همزمان نشان های چنهد گانه
است از خور نشان می رهند.این مسئل
تعریف اده است.
تمامی متخصصین رو امر اُتیسم معتقدند ک تشخیص زطرهنگام ط ارطع رومان رو سنین کهم هتهرین نتهایا وا
رو ر خواهند راات  .اگر کورک هر چ زطرتر رو رنام رومانی قراو گیرر  ،زطرتر هم سطح وفتاوههای عهاری
خواهد وسید  .همچنین افرار متخصصی ک ر وطی کورکان اُتیستیک سالها کاو کرره اند معتقدند هر چ رنام
رومانی منظم تر ط راوای ساختاو رقیقتری ااد می توان نتایا هتری وا دست آطور  .ها توجه ه مشهکالت ط
اختالالت خاصی ک رو یماوان اُتیستیک مشاهده می اور یک رنام رومانی مناسب اید این نیازها وا هرآطوره
کند  :واد ط هبور وفتاوهای اجتماعی کورک  ،توانائی رقراوی اوتباو  ،تصحیح وفتهاوی  ،ط هبهوری مشهکالت
مجموع حواس پنجگان  .گاهی یک رنام از متعلقات زیاری رای کمک فرر اُتیستیک رخووراو است  .هرای
مثار رنام رومانی یک کورک می تواند ااما گفتاو رومانی  ،واد ط هبور وفتاوهای اجتمهاعی ط راوط رومهانی
ااد ط رنام رومانی کورک ریگر از واد ط هبور وفتاوهای اجتماعی  ،هبور مجموع حواس پنجگان ط ت ییرات
وژیم غذائی تشکیا اده ااد .
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