
اختالالت طيف اوتيسم 

دكتر مريم كوشا: فوق تخصص روانپزشكی كودك و نوجوان و عضو هيئت
علمی دانشگاه علوم پزشكی گيالن 



اختالالت طيف اوتيسم گروهی از اختالالت روانپزشكی هستند كه با تأخير و انحراف در تكامل

ً از سال اول زندگی شروع ارتباطی، اجتماعی و شناختی مشخص می شوند و عالئم آن عمدتا

ASD) می شوند. اوتيسم اولين بار درسال ۱۹۴۳ توسط لئوكانر توصيف شد. اختالالت طيف اوتيسم

Disorder Spectrum Autism (يك تشخيص بالينی است كه بر اساس معيارهاي زير تعريف
می شود: 

۱_نقص مداوم در ارتباط و رفتار اجتماعی متقابل 
۲_عاليق محدود

۳_رفتارهای تكراری
 

 تعريف : 
اين اختالالت بصورت مجموعه ای از بیماری ها هستند كه از انواع بسيار شديد تا انواع بسيار خفيف

را شامل می شود بنابراين يك سر طيف افرادی هستند كه هيچگونه توانايی كالمی نداشته و
ارتباطی با دنيای اطراف ندارند و رفتارهای خودآزار گرانه دارند و سر ديگر طيف افرادی هستند كه

عملكرد نسبتا طبيعي در جامعه دارند و تنها كمی متفاوت به نظر می رسند. اهميت شناختن اين

اختالالت در تشخيص به موقع و افتراق آن ها از عقب ماندگی های ذهنی و هدايت خانوده به

سمت دريافت درمان های موجود می باشد. همچنين، به دليل كمتر شناخته شدن اين اختالالت در

جامعه، گاه با واكنش های نامناسب خانواده به صورت ترس، خشم و انكار يا احساس گناه مواجه

می شویم كه منجر به مشكل در پذيرش بيماری و تاخير در درمان می شوند. نتايج اين واکنش ها

می تواند  بصورت مراقبت افراطی يا قطع اميد و رها كردن درمان هم باشد كه در هر صورت

سالمت روانی كل خانواده را تحت تاثيرقرار می دهند. 

البته به دليل ماهيت عاليم بيماری و سير دراز مدت آن كه در واقع در تمام طول عمر فرد می باشد،
ناگزيرخانواده اين بيماران تحت تاثيرات جدی قرار می گیرند و متحمل فشارهای زيادی از نظر

عاطفی و مالی شوند كه حتی می تواند منجر به از هم پاشيده شدن خانواده گردد.



متاسفانه حمایت های اجتماعی نيز بسيار محدود می باشد و عمال باری را از دوش اين خانواده ها كم

نمی کند. در اين ميان نقش پزشكان برای كمك به بيماران و خانواده های آن ها در پذيرش بيماری و

مديريت تعارضات و فشارهای ناشی از بيماری، در درك صحيح از ماهيت بيماری و سير آن و داشتن

انتظارات واقعی از درمان بسيار حساس است. به ياد داشته باشيم كه الزم است با خانواده بيمار

همدلی كرده و زمانی را براي تطابق و پذيرش بيماری به آن ها بدهيم. دادن اميد واهی يا نا اميد كردن

خانواده قطعاً جايگاهی در اين ميان ندارد. 
شيوع : 

شيوع اين اختالالت در دهه گذشته در سراسر جهان افزايش يافته است و مطالعات مختلف در اين
زمينه انجام شده كه همگی به افزايش ميزان شيوع هم عقيده می باشند و نتیجه گیری  كلی حداقل

تخمين برای تمام اختالالت طيف اوتيسم را ۷/۱۸ در ۰۰۰/۱۰ اعالم كرده است. 

نكته قابل توجه اين است كه شيوع انواع غير تيپيك كه تشخيص آن ها مشکل تر می باشد، باالتر از انواع
تيپيك و مشخص می باشد. بين اختالالت طيف اوتيسم و طبقه اجتماعی، اقتصادی و وضعيت

مهاجرت و سطح تحصيالت والدين هيچ ارتباطی يافت نشده است. 

شيوع مرد به زن در كل 4-5/3 به ۱ می باشد. 
سبب شناسي : 

تحقيقات زيادی در خصوص علت اختالالت طيف اوتيسم انجام شده و متاسفانه هنوز علت كامال

مشخصی براي اين دسته از اختالالت يافت نشده است. بررسی های ژنتيك يك مدل رواثتی چند عاملی

را با ميزان توارث پذيری۹۰٪ مطرح كرده است و يافته ها بر علت شناسی ناهمگون با اثر متقابل ميان
عوامل ژنتيكی و محيطی داللت دارد. 

خطر وقوع مجدد اين اختالالت در خواهر و برادرهای فرد مبتال اگر دختر باشد، ۴٪و اگر پسر باشد ٪۴

می باشد. 

عاليم و نشانه هاي اختالالت طيف اوتيسم : 

بسياری از اين كودكان در ظاهر سالم بنظر می رسند و شايعترين علت مراجعه والدين، تأخير در كالم

آن هاست. برخی از والدين حتی قبل از ۲ سالگی نگران تأخير در بيان كلمات می شدند و برخي تا سن ۴ يا

۵ سالگس هم مراجعه نمی کنند. 
 



به هر حال، بغير از تأخير كالم، عاليم ديگری هم در اين كودكان يافت می شود. اين عاليم و نشانه ها با
استفاده از شرح حال تفصيلی از والدين و گزارشاتی كه از مربی مهد كودك يا مدرسه و پرستار كودك

دريافت می گردد و مشاهده كودك در هنگام مصاحبه بدست می آید و شامل موارد زير می تواند باشد

 :
الف) اختالل عملكرد اجتماعی در واقع عالمت هسته ای بيماری اوتيسم اختالل در ارتباطات اجتماعی

است . كودكان طبيعی از همان هفته های اول تولد، به طور قابل مالحظه ای اجتماعی هستند. در

واقع نوزاد انسان به طور ذاتی برای ارتباط اجتماعی و تشخيص چهره انسانی آمادگی دارد. در حالی

كه در كودكان اوتيستيك گرايش كمی به چهره انسانی وجود دارد، ارتباط چشمی بسيار محدود
می باشد و رفتارهای اجتماعی مثل اشاره كردن ، عالقه نشان دادن به ساير كودكان و صحبت كردن

مشاهده نمی شود. 

اين مشكالت در مراحل ابتدايی رشد به اشكال زير آشكار می شود: 

• كودك كمتر غان و غون می کند يا اصالً نمی کند.
• وقتي كودك را صدا می زنند پاسخ نمی دهد.

• كودك ارتباط غير كالمی هم برقرار نمی کند، مثالً نمی تواند به اشياء مورد عالقه خود اشاره كند.
ب) اختالل ارتباطي: 

از ديگر مشكالت هسته های در اوتيسم اختالل جدی در برقراری ارتباط است. نيمی از بيماران
اوتيسم هرگز از زبان و گفتار، جهت ارتباط استفاده نمی کنند و در صورت استفاده از كالم ، در گفتار

اين افراد مشكالت زير به چشم می خورد: 

)Echolalia Delay or Immediate) وجود پژواك گفتاری فوری يا تاخيری •
)Reversal Pronounce) ضماير معكوس •

)Prosody Usual of Lack) فقدان آهنگ و ملودی معمول در كالم •
• اختالل در تكامل مفهومی كالم

)Development Semantic Impaired) فقدان وجود معنا و مفهوم در گفتار •
• عدم استفاده از كالم جهت ارتباط

• عدم استفاده از حروف ربط در گفتار
• مشكل در كاربرد كالم



ج) اختالل شناختی : 
• نيمی از بيماران اوتيستيك، بهره هوشی پايينی دارند. 

• در برخی از اين بيماران هوش جزیره ای (توانمندی قابل توجه در يك زمينه خاص مثل نقاشی،
موسيقی) وجود دارد در حالی كه ممكن است از نظر ساير توانايی ها مشكل داشته باشند. 

• تفكر انتزاعی در آنان وجود ندارد. 
هر چه بهره هوشی در اين افراد پایین تر باشد احتمال بروز تشنج مغزی باالتر می رود. توانمندی های

حركتی ودرك لمسی در اين افراد بهتر از توانمندی درك مفاهيم نمادين است. 

د) اختالل رفتاري : 
• افزايش ميزان پاسخ دهی اين كودكان به محركات غيرجاندار مانند درخشش تلويزيون در مقايسه

با محركات اجتماعی بارز است. 
• آن ها به جنبه های ناكارآمد اشيا چسبندگی غيرمعمول دارند. 

• آن ها به اشياء غيرمعمول چسبندگی دارند. 
• حركات تكراری بی هدف مثل تكان دادن دست ها، راه رفتن روی انگشتان پا، رديف كردن يا

چرخيدن اشياء در ايشان ديده مي شود. 

• در اين كودكان پاسخ هاي غيرمعمول هيجاني مانند تجربه وحشت به صورت غيرمعمول در يك
موقعيت جديد گزارش می شود. 

مهارت های بازی خصوصا بازی های اجتماعی در اين كودكان محدود و رشد نيافته است.

بيماری های جسمی همراه : 

در كودكان خرسال دچار ASD ميزان بروز عفونت های دستگاه تنفس فوقانی و ساير عفونت های جزئی
باالتر از حد مورد انتظار است. عاليم گوارشی شايع در كودكان در خود مانده عبارتند از آروغ زدن مفرط ،

يبوست و حركات آرام روده ها. همچنين ميزان بروز حمالت تشنجی توام با تب در اين كودكان بيشتر

است. در برخی كودكان مبتال، هنگام عفونت های جزئی دمای بدن باال نمی رود و اين كودكان حاالت

كسالت معمول كودكان بيمار را نشان نمی دهند. در اينگونه حاالت ممكن است مشكالت رفتاری و

ارتباط در خالل بیماری های خفيف به نحو چشمگيری بهبود يابد و در برخی چنين تغييراتی نشان دهنده ی

وجود يك بيماری جسمی است. 



عملكرد هوشی : 

تقريبا در ۷۰ تا ۷۵ درصد كودكان ASD عملكرد هوشی در حد كم توانی ذهنی است. حدود ۳۰ درصد اين
كودكان كاركردی در حد كم توانی ذهنی خفيف تا متوسط و حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد كاركردی در حد كم توانی

ذهنی عميق دارند. مطالعات بالينی و همه گير شناسی نشان می دهد كه با كاهش بهره هوشی خطر ابتال

به اختالالت ASD بيشتر می شود. حدود يك پنجم تمام كودكان ASD ، هوش غير كالمی طبيعی دارند. 
درمان : 

هدف اصلی درمان، نزديك كردن عملكرد اين كودكان به طيف طبيعی عملكردی می باشد. توجه داشته

باشيم كه درمان ریشه کنی و از بين بردن بيماری

 امکان پذیر نمی باشد. برای اين منظور از درمان های دارويی، آموزش های رفتاری و مداخالت اجتماعی
می توان  كمك گرفت. 

اهداف درمان های غيردارويی، پرداختن به شکل دهی رفتارها به منظور كمك به شركت در مدرسه و

تشكيل روابط معنادار با همساالن و تقويت رفتارهای قابل قبول اجتماعی و كاهش عاليم رفتاری عجيب

و تشويق مهارت های رشد ارتباط كالمی و غير كالمی، اصالح زبان و مراقبت از خود برای افزايش احتمال
زندگی مستقل در بزرگسالی مي باشد. 

برنامه هاي آموزشي براي اين كودكان بسيار سخت و فشرده می باشد و مستلزم صرف وقت قابل

مالحظه از سوی والدين است. 

به عالوه والدين اين كودكان معموال دچار پريشانی هستند و نياز به حمايت و مشورت دارند تا بتوانند از
سردرگمی و سوگ مربوط به بيماری فرزندشان به سمت كمك به آن ها پيش بروند. 

مهم ترین داروهای مورد استفاده در اين كودكان داروهای آنتی سايكوتيك مثل رسپريدون و هالوپريدول

هستند كه در تخفيف عالئمی چون پرخاشگری، قشقرش شديد، رفتارهای جرح خويش، بيش فعالی و

رفتارهای تكراری و وسواسی مورد استفاده هستند. 

استفاده از محرك ها در كاهش پرفعاليتی و افزايش توجه و تمركز در برخي از موارد موثر می باشد. 

روند درمان اين كودكان طوالنی می باشد و در واقع در تمام طول زندگی ادامه پيدا می کند. پيش آگهی به

شدت بيماری، ميزان اختالل شناختی، توانايی كالمی و همراهی بیماری های ديگر مثل تشنج بستگی دارد. 

الزم به ذكر است كه در روند طوالنی درمان، ارتباط خوب درمانگر با بيمار و خانواده موجب كمتر شدن بار
سنگين ناشی از بيماری می شود


