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 اوتیسم چیست؟

سم سیعی از اوتی شود. می تواند طیف و شکالت ارتباطی و رفتاری می  شامل م ست که  ضعیت پیچیده ا ، یک و

باشککد که نیاز به مراتبت تما  ناتوانی نوعی می تواند یک مشکککل ئیئی یا  ASDعالئم و مهارت ها را در برگیرد. 

 وتت در یک مرکی خاص دارد. 

افراد مبتال به اوتیسم در برتراری ارتباط مشکل دارند. آنها در درک آنچه دیگران فکر و احساس می کنند مشکل 

 شود که آنها نتوانند خود را با کلمات یا از طریق حرکات، حاالت چهره و لمس بیان کنند.دارند. این باعث می

ست به طور نابرابر  شند. مهارت های آنها ممکن ا شته با شکالت یادگیری دا ست م سم ممکن ا افراد مبتال به اوتی

رشد کند. به عنوان مثال، آنها ممکن است در برتراری ارتباط مشکل داشته باشند، اما در هنر، موسیقی، ریاضیات 

کن است به ویژه در آزمون های تجییه و تحلیل یا حافظه به طور غیرعادی خوب هستند. به همین دلیل، آنها مم

تهیه شده  پزشکان بهترین آزمایشگاه شمال تهرانیا حل مسئله خوب عمل کنند. در این مقاله که توسط 

 است، به عالئم اوتیسم، انواع و درمان آن می پردازیم 

 عالئم اوتیسم چیست؟

 برخی از افراد از بدو تولد عالئم را نشان می دهند. سالگی کودک ظاهر می شود. 3عالئم اوتیسم معموالً تبل از 

 عالئم شایع اوتیسم عبارتند از:

 عد  ارتباط چشمی 

 طیف محدودی از عالیق یا عالته شدید به موضوعات خاص 

  انجا  کاری بارها و بارها، مانند تکرار کلمات یا عبارات، تکان دادن به ئلو و عقب، یا چرخاندن اهر 

 داها، لمس ها، بوها یا مناظری که برای افراد دیگر عادی به نظر می رسدحساسیت باال به ص 

 نگاه نکردن یا گوش ندادن به دیگران 

 وتتی شخص دیگری به چییها اشاره می کند به آنها نگاه نمی کند 

 عد  تمایل به در آغوش گرفتن یا در آغوش گرفتن 

  یا لحن صدامشکالت در درک یا استفاده از گفتار، حرکات، حاالت چهره 

 صحبت کردن با صدای آواز، صاف یا روباتیک 

 مشکل در سازگاری با تغییرات روال 
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ست تا دوران نوئوانی  شوند. این عالئم ممکن ا شنج  ست دچار ت سم نیی ممکن ا برخی از کودکان مبتال به اوتی

 شروع نشوند.

 انواع اختالالت طیف اوتیسم چیست؟

های هوش در حد متوسط شکلی ندارند. در واتع، آنها تمایل دارند در آزمونسندر  آسپرگر: این بچه ها با زبان م

 یا باالتر از میانگین امتیاز کسب کنند. اما آنها مشکالت ائتماعی و طیف محدودی از عالیق دارند.

الل به آن فکر می کنند. این اخت "اوتیسم"اختالل اوتیسم: این همان چییی است که اکثر مرد  با شنیدن کلمه 

 سال اشاره دارد. 3به مشکالت در تعامالت ائتماعی، ارتباطات و بازی در کودکان کمتر از 

سککال رشککد معمولی دارند و سککپس بخشککی یا  2اختالل تجییه کننده دوران کودکی: این کودکان حداتل برای 

 بیشتر مهارت های ارتباطی و ائتماعی خود را از دست می دهند.

یا اوتیسم غیر معمول(: اگر فرزند شما رفتارهای اوتیسمی مانند تاخیر در مهارت های  PDDاختالل رشد فراگیر )

ستفاده  صطالح ا شما از این ا شک  ست پی سته دیگری ترار نمی گیرد، ممکن ا ائتماعی و ارتباطی دارد، اما در د

 کند.

 چه چیزی باعث اوتیسم می شود؟

ست. این امر  سم رخ می دهد، مشخص نی شد که اینکه چرا اوتی شکالت بخش هایی از مغی با شی از م می تواند نا

 ورودی حسی را تفسیر می کند و زبان را پردازش می کند.

اوتیسم در پسران چهار برابر بیشتر از دختران است. این می تواند در افراد از هر نژاد، تومیت یا پیشینه ائتماعی 

صیالت روی سطح تح سبک زندگی یا  سم تأثیری ندارد. اما  رخ دهد. درآمد خانواده،  خطر ابتالی کودک به اوتی

 برخی از عوامل خطر وئود دارد که عبارتند از:

سابقه اوتیسم در خانواده وئود دارد، بنابراین ترکیب خاصی از ژن ها ممکن است خطر ابتال به کودک را افیایش 

 دهد.

 خطر ابتال به اوتیسم در یک کودک با والدین مسن تر بیشتر است.

 شکننده دارند. Xنوعی اختالل ژنتیکی مانند سندر  داون و سندر   ASDدرصد از کودکان مبتال به  10حدود 
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شتر  شنج ترار می گیرند، بی ضد ت شیمیایی مانند الکل یا داروهای  زنان باردار که در معرض برخی داروها یا مواد 

عبارتند از شرایط متابولیک مادر مانند دیابت  احتمال دارد که فرزندان اوتیسمی داشته باشند. سایر عوامل خطر

، یک اختالل متابولیک PKUو چاتی. تحقیقات همچنین اوتیسکککم را با فنیل کتونوری درمان نشکککده )همچنین 

 ناشی از فقدان آنییم( و سرخجه مرتبط دانسته است.

 هیچ مدرکی مبنی بر اینکه واکسیناسیون باعث اوتیسم می شود وئود ندارد.

سال این بح سرخک،  1998ث در  سن  شر کردند که واک شد، زمانی که محققان بریتانیایی مقاله ای را منت آغاز 

 ( باعث اوتیسم می شود.MMRاوریون، سرخجه )

نا  گرفت، اما بحث های زیادی را در  "تقلب"این مقاله بعداً توسط مشاور عمومی پیشکی انگلیس به طور رسمی 

 خت که تا به امروز ادامه دارد.مورد ایمنی واکسن به راه اندا

کودک را مورد بررسکککی ترار داد، اما تبلیغات زیادی دریافت کرد زیرا در همان زمان، تعداد  12این مطالعه تنها 

 کودکانی که به این عارضه تشخیص داده شدند، به سرعت افیایش یافت.

شکان تحقیقات خود را در م سایر پی شد تا  سن ورد ارتباط بین یافته های این مقاله باعث  و اوتیسم  MMRواک

 مطالعه پیگیری انجا  شد. هیچ مدرکی مبنی بر ایجاد اوتیسم توسط واکسن پیدا نکرد 12انجا  دهند. حداتل 

 اوتیسم چگونه بر مهارت های اجتماعی کودک تأثیر می گذارد؟

عی از شکایع ترین نشکانه ها در تعامل با دیگران مشککل دارد. مشککالت مهارت های ائتما ASDکودک مبتال به 

 هستند. آنها ممکن است بخواهند روابط نیدیکی داشته باشند اما نمی دانند چگونه.

ماهگی برخی از عالئم ائتماعی را نشککان  10تا  8اگر کودک شککما در این طیف ترار دارد، ممکن اسککت در سککن 

 دهد، از ئمله:

 .آنها تا یک سالگی به نا  خود پاسخ نمی دهند 

  کردن، اشتراک گذاری یا صحبت کردن با افراد دیگر برای آنها ئالب نیست.بازی 

 .آنها ترئیح می دهند تنها باشند 

 .آنها از تماس فیییکی از ئمله در آغوش گرفتن ائتناب می کنند یا آن را رد می کنند 

 .از تماس چشمی ائتناب می کنند 

 .وتتی ناراحت هستند، دوست ندارند دلداری بدهند 
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 احساسات خود یا دیگران. -حساسات را درک نمی کنند آنها ا 

  آنها ممکن اسککت دسککت های خود را دراز نکنند تا در آغوش گرفته شککوند یا برای راه رفتن راهنمایی

 شوند.

 اوتیسم چگونه بر ارتباطات تأثیر می گذارد؟

درصد برخی  30تا  25بین کنند و درصد از کودکان مبتال به اختالالت طیف اوتیسم اصال صحبت نمی 40حدود 

دهند. برخی از کودکان ها را از دسککت میهای زبانی را در دوران نوزادی به دسککت می آورند اما بعداً آناز مهارت

 در اواخر زندگی شروع به صحبت می کنند. ASDمبتال به 

 اکثر آنها مشکالتی در ارتباط دارند، از ئمله:

 تاخیر در مهارت های گفتاری و زبانی 

 دای صاف، روباتیک صحبت کردن، یا صدای آوازص 

 تکرار یک عبارت مشابه 

  (من»به ئای « تو»مشکالت ضمایر )مثالً گفتن» 

 استفاده نکردن یا به ندرت از حرکات رایج )اشاره دادن یا دست دادن( و پاسخ ندادن به آنها 

 ناتوانی در ماندن در موضوع هنگا  صحبت یا پاسخ دادن به سؤاالت 

 طعنه یا شوخی را تشخیص نمی دهد 

 مشکل در بیان نیازها و احساسات 

 عد  دریافت سیگنال از زبان بدن، لحن صدا و عبارات 

 اوتیسم چگونه تشخیص داده می شود؟

ستن چگونگی  شود. به همین دلیل دان شود، احتمال مؤثر بودن آن بیشتر می  شروع  هرچه درمان اوتیسم زودتر 

 ها بسیار مهم است. شناسایی عالئم و نشانه

 تشخیص تطعی اوتیسم می تواند سخت باشد. پیشک روی رفتار و رشد تمرکی خواهد کرد.

 برای کودکان، تشخیص معموالً دو مرحله دارد.

غربالگری رشدی به پیشک می گوید که آیا کودک در مسیر مهارت های اساسی مانند یادگیری، صحبت کردن، 

ماهگی،  9ر. کارشناسان پیشنهاد می کنند که کودکان در طول معاینات منظم در رفتار و حرکت ترار دارد یا خی
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شوند. کودکان به طور معمول در معاینات  30یا  24ماهگی و  18 شدی غربالگری  ماهگی از نظر این تأخیرهای ر

 ماهگی به طور خاص برای اوتیسم بررسی می شوند. 24و  18

یی از مشکککل را نشککان داد، به ارزیابی کامل تری نیاز دارد. این ارزیابی اگر کودک در این غربالگری ها نشککانه ها

 های ژنتیکی باشد. های شنوایی و بینایی یا آزمایشممکن است شامل آزمایش

سب کرد اما بعداً آنها را از  ست پیدا نکرد، یا اگر این رفتارها را ک شدی خاص د اگر فرزندتان به این نقاط عطف ر

 تاتی با پیشک اطفال بگذارید:دست داد، ترار مال

  ماهگی لبخند می زند 6در 

  ماهگی حاالت چهره یا صداها را تقلید می کند 9تا 

  ماهگی بغض می کند یا کلمه میگوید 12تا 

  ماهگی 14حرکت کردن در 

  ماهگی از عبارات دو کلمه یا بیشککتر اسککتفاده می  24ماهگی با تک کلمات صککحبت می کند و در  16تا

 کند

  کندباور می»کند یا ماهگی وانمود می 18تا.» 

 اوتیسم چگونه درمان می شود؟

هیچ درمانی برای اوتیسکککم وئود ندارد. اما درمان زودهنگا  می تواند تفاوت بیرگی در رشکککد کودک مبتال به 

شما عالئم  سم ایجاد کند. اگر فکر می کنید کودک  شک اطال ASDاوتی سرع وتت به پی شان می دهد، در ا ع را ن

 دهید.

شما یا  شک باید درمان را برای  ست برای دیگری ئواب ندهد. پی چییی که برای یک نفر ئواب می دهد ممکن ا

 فرزندتان تنظیم کند. دو نوع اصلی درمان عبارتند از:

رفتار درمانی و ارتباط درمانی: تجییه و تحلیل رفتار کاربردی یکی از این درمان ها اسکککت. رفتار مثبت را ترویج 

ی کند و رفتار منفی را منع می کند. کاردرمانی می تواند به مهارت های زندگی مانند لباس پوشکککیدن، غذا م

خوردن و ارتباط با افراد کمک کند. درمان یکپارچگی حسی ممکن است به افرادی که در لمس شدن یا مناظر یا 

 د می بخشد.صداها مشکل دارند کمک کند. گفتار درمانی مهارت های ارتباطی را بهبو

 ، مانند مشکالت توئه، بیش فعالی یا اضطراب نیی تجویی میشوند.ASDداروهایی برای کمک به عالئم 
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درمان های مکمل ممکن است به تقویت مهارت های یادگیری و ارتباطی در برخی از افراد مبتال به اوتیسم کمک 

انند اسککب سککواری و حتی شککنا با دلفین ها کند. درمان های تکمیلی شککامل موسککیقی، هنر یا حیوانات درمانی م

 است.

 آیا کودک مبتال به اوتیسم باید رژیم غذایی: خاصی داشته باشد؟

کمک می کند وئود ندارد.  ASDهیچ مدرک محکمی مبنی بر اینکه رژیم های غذایی خاص به کودکان مبتال به 

ست به نظر  ست. در حالی که ممکن ا سم یک اختالل پیچیده مغیی ا سد که حذف برخی غذاها می تواند اوتی بر

 عالئم کودک شما را تسکین دهد، در واتع ممکن است آسیب بیشتری به همراه داشته باشد.

دارای مواد مغذی به عنوان مثال، کودکان مبتال به اوتیسم اغلب استخوان های نازک تری دارند. محصوالت لبنی 

 هستند که می توانند استخوان های آنها را توی تر کنند. 

برخی شککواهد نشککان می دهد که افراد مبتال به اوتیسککم ممکن اسککت سککطوح پایینی از برخی ویتامین ها و مواد 

د شوند. معدنی داشته باشند. این امر باعث اوتیسم نمی شود. اما ممکن است مکمل ها برای بهبود تغذیه پیشنها

 و منیییم دو مورد از مکمل هایی هستند که اغلب برای افراد مبتال به اوتیسم استفاده می شود.  Bویتامین 

با این حال، برخی تغییرات رژیم غذایی ممکن است به عالئم خاصی از اوتیسم کمک کند. به عنوان مثال، آلرژی 

ست مشکالت رفتاری را بدتر کند. حذف آ ست مشکالت رفتاری های غذایی ممکن ا لرژن از رژیم غذایی ممکن ا

 را بهبود بخشد.

برخی از کودکان مبتال به اوتیسم مشکالت گوارشی مانند یبوست، درد شکم یا تهوع و استفراغ دارند. پیشک می 

 تواند رژیم غذایی را پیشنهاد دهد که آن عالئم را بدتر نکند.

طول زمان تغییر می کند. متخصص تغذیه کودک به شما کمک می و به یاد داشته باشید، نیازهای تغذیه ای در 

 کند تا مطمئن شوید که غذاهایی که کودک می خورد همچنان با افیایش سن نیازهای او را برآورده می کند.

 

 منابع:

society.org-https://www.autism/ 

https://www.webmd.com/ 

asd-disorders-spectrum-https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism 

https://www.autism-society.org/
https://www.webmd.com/
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd
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