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ABSTRACT
Introduction: Autism spectrum disorder is one of the serious developmental disorders that
usually diagnosed before the age of three years. Although the symptoms and severity vary
in different individuals, all types of autism affect the ability to communicate with others.
Poor maturation-related changes of the brain are effective in the development of autism.
The number of children with autism is on the rise. Although there is no definite treatment
for autism, acute and timely treatment of autism creates great changes in the lives of children
with this disease. Autism causes impairment of social behaviors and communication skills.
Children and adults with autism have difficulties in verbal and non-verbal communication,
as well as in fun activities. Conclusion: In this review, we describe the importance of the
issue of autism, definition, symptoms and diagnosis as well as its evolution and provide a
comprehensive plan of therapeutic intervention strategies.
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زهرا اکبری بیاتیانی
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اختالل طیف اتیسم از تشخیص تا درمان

*

گروه روانشناسی بالینی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ايران

چــــــــكيده
مقدمه :اختالل طيف اتيسم يكي از اختالالت جدي در زمينة رشد است كه معموالً قبل از سه سالگي
تشخيص داده شده است .هرچند عاليم و شدت آن در افراد مختلف ،متفاوت است ،همة انواع اتيسم بر
توانايي برقراري ارتباط با ديگران تأثير ميگذارد .تغييرات مرتبط با بلوغ ناچيز مغز در رشد اتيسم مؤثر
هستند .تعداد کودکان مبتال به اتیسم در حال رشد است .هرچند درمان قطعي براي اتيسم وجود ندارد،
اما درمان جدي و بهموقع اتيسم تغييرات بزرگي در زندگي كودكان مبتال به اين بيماري ايجاد ميكند.
اتيسم موجب اختالل در رفتارهاي اجتماعي و مهارتهاي ارتباطي ميشود .كودكان و بزرگساالن مبتال
به اتيسم در ارتباطات كالمي و غيركالمي و همچنين در فعاليتهاي سرگرم كننده داراي مشكل هستند.
نتيجهگيري :در اين مقاله مروري به اهميت مسئلة اتيسم ،تعريف ،عاليم و تشخيص و نيز سير تحولي آن
ميپردازيم و برنامة جامع راهبردهاي مداخلة درماني ارائه میشود.
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تــا اواســط قــرن بيســتم ميــادي ،هيــچ نامــي بــراي اختاللــي
کــه هماکنــون تحــت عنــوان اختــال اتیســم يــا درخودماندگي
ش�نـاخته میش�وـد ،وجـ�ود نداش��ت .در اواســط قــرن بيســتم
يعنــي ســال  ،1943دکتــر لئــو کانــر 2در بيمارســتان هاپکينــز،
يــک گــروه  11نفــري از کــودکان را مــورد مطالعــه قــرار
داد کــه داراي ویژگیهایــی چــون تنهايــي ،درخودماندگــي،
ناتوانــي در ارائــة ژســتهای بدنــي خــاص و قابــلانتظــار،
تأخيــرات تحولــي ،تکــرار يــا پــژواک کالم ،وارونگــي ضميــر،
يکنواختــي صــدا و کالم ،حافظــة طوطـیوار و عالــي ،رفتارهای
کلیشـهای ،اصــرار بــر يکنواختــي محيــط و ممانعــت از تغييــر
در آن ،تمــاس چشــمي ضعيــف ،رابطــة غيرطبيعــي بــا ديگران،
تصاوي��ر و اش��ياء بیج��ان بودن��د .هرچنــد کــه در آن ســالها
کانــر ،بــه ايــن کــودکان برچســب اتیســم يــا درخودماندگــي را
داد امــا تــا ســالهای  1980ميــادي ،ايــن کــودکان در طبقــة
عقبماندگــی ذهنــي 3و يــا اســکيزوفرني کودکــي 4جــاي
میگرفتنــد .بعدهــا مشــخص شــد ( ،)2گرچــه ايــن اختــال
میتواندــ هم��راه ب��ا اســکيزوفرني کودکــي باشــد امــا دو پديــدة
مجــزا از يکديگــر هســتند .در ســالهای آينــده ،محققيــن
چنديــن نــوع اختــال ديگــر را کــه هرکــدام در يکســري عاليم
و نشــانگان شــبيه اتیســم بودنــد ،ارائــه دادنــد نظيــر آســپرگر،5
ســندروم رت ،6اختــال فروپاشــندة دوران کودکــي و اختــال
اتیســم کــه بــهگونــهای ديگــر مشــخص نشــده اســت ()3
در واقــع ،تمامــي محققيــن بــا توجــه بــه تغييــرات عاليــم
و وجــود عاليــم شــبيه بــه هــم و نيــز بــا توجــه بــه اينکــه،
ايــن اختاللهــا ،تمامــي جنبههــای تحولــي کــودک يعنــي
جنبههــای شــناختي ،ادراکــي ،عاطفــي ،رفتــاري ،زبانــي،
ارتباطــي ،اجتماعــي و بــازي را درگيــر میکننــد ،بــه آنهــا
اختــاالت فراگيــر تحولــي ،7اختــاالت نافــذ رشــدي 8و نيــز
Asperger syndrome
Rett syndrome
7
Ervasive developmental disorder
8
Pervasive developmental disorders

بــه نظــر میرســد اتیســم از عواملــی رشــدی ناشــی میشــود
کــه بــر همــه یــا بســیاری از سیســتمهای عملکــردی مغــز
اثــر گذاشــته و رونــد رشــد و تحــول مغــز را دچــار تغییــر
مینماینــد .مطالعــات نوروآناتومیــک قوی ـاً حکایــت از آن دارد
کــه تغییــر یــا اختــال در رشــد مغــز مبتالیــان بــه اتیســم ،در
هفتههــای اول بــارداری شــروع میشــود .ظاهــرا ً ایــن تغییــرات
رشــدی ،حوادثــی پاتولوژیــک در مغــز پدیــد میآورنــد کــه مغز
را بهشــدت تحــت تأثیــر عوامــل محیطــی قــرار میدهــد .بــا
توجــه بــه اینکــه اغلــب مطالعاتــی کــه پــس از مــرگ مبتالیــان
بــه اتیســم روی مغــز آنهــا صــورت گرفتــه بــه مــواردی مربوط
میشــود کــه اتیســم بــا عقبماندگــی ذهنــی همــراه بــوده
اســت نتیجهگیــری قطعــی از ایــن مطالعــات دشــوار اســت.
بــا آنکــه میدانیــم وزن و حجــم مغــز کــودکان اوتیســتیک
بیشــتر از همتایــان ســالم ایشــان اســت .ولــی اســاس ســلولی
و مولکولــی ایــن رشـ ِد بیــش از انــدازه شــناخته شــده نیســت
( .)5فرضیاتــی در زمینــة ســاختار مغــز مبتالیــان بــه اتیســم
مطــرح میباشــد کــه بــه طــور خالصــه بــه برخــی اشــاره
مینماییـ�م (نمــودار.)1

نمودار  -1فرضیات ساختار مغز مبتالیان به اتیسم.

تعامــات میــان سیســتم ایمنــی و سیســتم عصبــی از
همــان مراحــل اولیــة رشــد جنینــی آغــاز میشــود و رشــد
عصبــی موفقیتآمیــز ،بــه پاســخ متعــادل سیســتم ایمنــی
بــدن بســتگی دارد .ایــن احتمــال وجــود دارد کــه فعالیــت
غیرعــادی سیســتم ایمنــی در طــی مراحــل حســاس رشــد
عصبــی بــه بــروز شــکلهایی از اختــال طیــف اتیســم
بینجامــد .چندیــن ناهنجــاری نوروترانســمیتری در مبتالیــان
بــه اتیســم تشــخیص داده شــده کــه مهمتریــن آنهــا افزایــش
ســطح خونــی ســروتونین اســت .برخــی یافتههــا هــم از
افزایــش هورمونهــای رشــد و برخــی از کاهــش فاکتورهــای
Autism spectrum disorder
Leo Caner
3
Mental retardation
4
Childhood schizophrenia
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اختــال طیــف اتیســم ( ،1)ASDحداق��ل ب��ا تأخي��ر ي��ا كاركــرد
ناهنج��ار در یک��ی از حوزهه��ای تعام��ل اجتماع��ي ،زب��ان مــورد
اس��تفاده در ارتباطــات اجتماعـ�ي و باــزي تخيلـ�ي يـ�ا نماديـ�ن
ظه��ور مییاب��د .ك��ودك مبتلـا ب��ه اخت�لال طي��ف اتیس��م در
دنی��ای درون خ��ود زندگ��ی میکن��د و از آنجاــ ک��ه برقـ�راري
ارتباط��ات مناس��ب اجتماع��ي نيازمن��د درياف��ت و پـ�ردازش
صحيـ�ح اطالعــات حسـ�ي و اتخــاذ رفتــار مقتضـ�ي ،مبتنـ�ی بـ�ر
اي��ن اطالع��ات اس��ت ،در ای��ن دنی��ای درونی ش��ده ،ارتب��اط وی
ب��ا دنی��ای بی��رون قط��ع میش��ود و نقص��ان دریاف��ت و ادراک
محرــکات حس��ی خارجـ�ی ،فراین��د یادگیـ�ری و ارتباطـ�ات
مناسـ�ب اجتماع��ی وی را مخت��ل میکن��د .در ســال  2010در
آمریــکا آمــار ک��ودکان مبتـلا بـ�ه اختــال طی�فـ اتیسـ�م یـ�ک
نفـ�ر از هـ�ر  110نف��ر اع�لامش��ده اس��ت .در ایــران ،میـ�زان
ش��یوع اخت�لاالت طي��ف اتیس��م را  95/2در  10هــزار نفــر
گــزارش کردهانــد (.)1

پاتوفیزیولوژی اتیسم
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تعريف و عاليم اختالالت طيف اتیسم
اصالحيــة جديــد قانــون آمــوزش افــراد داراي ناتوانــي
( 9)IDEAتعريــف اتیســم را بــه شــرح زيــر ارائــه داده اســت.
اتیســم ،نوعــي ناتوانــي تحولــي اســت کــه بهطــور چشــمگيري
در ارتبــاط کالمــي و غيرکالمــي و تعامــل اجتماعــي تأثيــر
میگــذارد و معمــوالً پيــش از  3ســالگي پديــد میآیــد .ايــن
ناتوانــي ،در عملکــرد تحصيلــي کــودک تأثيــر منفــي میگــذارد
و ديگــر ویژگیهــای آن شــامل :فعالیتهــای تکــراري و
حــرکات کلیشــهای ،مقاومــت در برابــر تغييــرات محيــط يــا
تغييــر در روال عــادي زندگــي روزمــره و تجربههــای حســي
غيرطبيعــي( )5اســت .نکتــه ايــن اســت کــه اگــر عملکــرد
تحصيلــي کــودک بــه دليــل آشــفتگي هيجانــي آســیبدیده
باشــد ،از اصطــاح اتیســم اســتفاده نمیشــود؛ امــا در تعاريــف
جديــد؛ امــروزه بــه اتیســم ،اختــال آســپرگر ،ســندروم رت،
اختــال فروپاشــندة دوران کودکــي و اختــال فراگيــر تحولــي
کــه بهگونـهای ديگــر مشــخص نشــده اســت ،اختــاالت طيــف
اتیســم گفتــه میشــود و منظــور ايــن اســت کــه در تعريــف،
تمامــي ايــن کــودکان از خصوصيــات اصلــي ماننــد نقــص در
ارتبــاط اجتماعــي ،وجــود رفتارهــا ،عالئــق و فعالیتهــای
کلیشــهای ،محــدود و تکــراري و نيــز نقــص در مهارتهــای

( )DSM-5

الــف :فــرد بــهطــور دايــم در موقعیتهــای مختلــف ،در
ارتبــاط اجتماعــی 10و تعامــل اجتماعــی مشــکل دارد و ایــن
موضــوع را معیارهــای زیــر نشــان میدهنــد:
 .1فــرد در تقابــل اجتماعــی -هیجانــی 11نقــص دارد .نقــص در
تعامــل اجتماعــی -هیجانــی متقابــل یــک پیوســتار اســت کــه
از نزدیــک شــدن بــه دیگــران بــهصــورت غیرعــادی و عــدم
مصاحبــت نوبتــی شــروع میشــود ،از عالقــۀ انــدک بــه اشــتراک
گذاشــتن عالیــق ،هیجانهــا و عواطــف خــود و واکنــش
نهچنــدان زیــاد و مناســب بــه عالیــق ،هیجانهــا و عواطــف
دیگــران عبــور میکنــد و بــه بیاعتنایــی کامــل بــه تعامــل
اجتماعــی و پیشقــدم شــدن در آن خاتمــه مییابــد.
 .2فــرد در رفتارهــای ارتباطــی غیرکالمــی کــه بــرای تعامــل
اجتماعــی ضــرورت دارد ،نقــص دارنــد .نقــص در رفتارهــای
ارتباطــی غیرکالمــی یــک پیوســتار اســت کــه از ضعــف فــرد
در ادغــام روشهــای ارتباطــی کالمــی و غیرکالمــی شــروع
میشــود ،از ناهنجــاری در تمــاس چشــمی و زبــان بــدن،
یــا نقــص در درک روشهــای غیرکالمــی و اســتفاده از آنهــا
عبــور میکنــد و بــه فقــدان کامــل حــاالت هیجانــی صــورت
یــا ژســتهای بدنــی خاتمــه مییابــد.
 .3فــرد در ایجــاد ،حفــظ و درک روابــط میــان فــردی نقــص
دارد .نقــص در ایجــاد و حفــظ روابــط میــان فــردی یــک
پیوســتار اســت کــه از دشــواری در تنظیــم رفتــار بــرای
مطابقــت داشــتن بــا موقعیتهــای اجتماعــی مختلــف شــروع
میشــود ،از دشــواری در بازیهــای تخیلــی بــا دیگــران و
دوســت پیــدا کــردن عبــور میکنــد و بــه عــدم عالقــۀ ظاهــری
بــه مــردم خاتمــه مییابــد( .بــه نظــر میرســد کــه فــرد بــه
دیگــران عالقــه نــدارد).
ب :مجموعــهای از رفتارهــا ،عالیــق و فعالیتهــای محــدود
و تکــراری کــه حداقــل دو مــورد از مــوارد زیــر آن را نشــان
میدهنــد:
 .1فــرد حــرکات فیزیکــی کلیشــهای و تکــراری دارد ،یــا
از اشــیا همیشــه بــه یــک شــکل اســتفاده میکنــد (مثــ ً
ا
حــرکات کلیش ـهای ســاده ،اکواللیــا (تکــرار گفتــار) ،اســتفادۀ
تکـ�راری از اشـ�یاء یـ�ا عبـ�ارات).
 .2فــرد بهشــدت پایبنــد روتیــن اســت .رفتارهــای کالمــی
و غیرکالمــی او نظــم و ترتیــب خاصــی دارنــد و بهشــدت
در مقابــل تغییــر مقاومــت نشــان میدهنــد (مثــ ً
ا :حــرکات
Individuals with disabilities education improvement act
Pragmatic
11
Social emotional reciprocity
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نمودار  -2علل بروز اتیسم در مراحل اولیة رشد جنینی.

عاليــم اختــال طیــف اتیســم طبــق نســخة پنجــم
راهنمــای تشــخیصی و آمــاری اختــاالت روانــی
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رشــد حکایــت دارد .نظریــة دیگــری کــه در بــاب مشــکالت
عصــب شــناختی در اتیســم مطــرح اســت ،نظریــة سیســتم
نورونهــای آینــهای اســت .مطابــق ایــن نظریــه ،اختــال در
تحــول سیســتم نورونهــای آین ـهای ،بــه اشــکال در توانایــی
تقلیــد میانجامــد و در نهایــت بــه پدیــد آمــدن اشــکاالت
ارتباطــی و اجتماعــی منجــر میگــردد .یافتــة دیگــری کــه در
مطالعــات سیســتم عصبــی کــودکان مبتــا بــه اتیســم حاصــل
شــده اســت بــه ارتباطــات شــبکههای عصبــی درگیــر در
پردازشهــای عاطفــی و اجتماعــی مربــوط میشــود .بــه طــور
مثــال ،در جدیدتریــن مطالعــه در اینبــاره در تصویربــرداری
مغــزی از مبتالیــان بــه اختــال طیــف اتیســم ،الگــوی خاصــی
از ســیگنالها در قشــر ســینگولیت مشــاهده شــد کــه متفــاوت
از الگــوی طبیعــی عملکــرد ایــن بخــش از قشــر اســت (.)5

کالمــي رنــج میبرنــد .افــزوده شــدن اصطــاح «طيــف» در
تعريــف مذکــور ،بــه ايــن موضــوع اشــاره دارد کــه عاليــم
ايــن اختــال بســته بهشــدت آنهــا ،ســطح تحولــي و ســن
تقويم��ي بس��يار متغي��ر هس��تند (.)6

مقاله مروري

 .3فــرد عالیقــی بســیار محــدود و ثابــت دارد کــه از لحــاظ
شــدت یــا میــزان توجــه غیرعــادی هســتند (مثـ ً
ا دلبســتگی
شــدید بــه اشــیای غیرمعمولــی ،یــا اشــتغال ذهنــی در مــورد
موضوعــات غیرعــادی ،دایــرۀ عالیــق فــرد بســیار محــدود
اسـ�ت ،یـ�ا عالیقـ�ش را اصـ ً
لا تغییـ�ر نمیدهـ�د).

ج :عاليــم بایــد در نــوزادی و خردســالی حضــور داشــته باشــند
(هرچنــد ممکــن اســت فقــط زمانــی بــه چشــم بیایــد کــه
الزامهــای اجتماعــی از تواناییهــای محــدود فــرد فراتــر
میرونــد ،یــا ممکــن اســت راهبردهايــي کــه فــرد در
دورههــای بعــدی زندگــی یــاد گرفتــه اســت آنهــا را پنهــان
کننــد).
د :عاليــم در عملکــرد اجتماعــی ،شــغلی یــا ســایر زمینههــای
عملکــردی مهــم اختــال ایجــاد میکننــد.
و :معلولیــت ذهنــی یــا تأخیــر رشــدی کلــی نمیتوانــد علــت
بهتــری بــرای ایــن عاليــم باشــد.
توجــه :افــرادی کــه طبــق معیارهــای  12DSM-IVمبتــا
بــه اختــال اتیســتیک ،اختــال آســپرگر یــا اختــال رشــدی
فراگیــر نامشــخص شــناختهشــدهاند ،اکنــون بایــد مبتــا
بــه اختــال طیــف اتیســم تشــخیص گــذاری شــوند .افــرادی
کــه در ارتبــاط اجتماعــی نقصهــای شــدید دارنــد ،امــا
عاليــم آنهــا معیارهــای الزم بــرای اختــال طیــف اتیســم را
بــرآورده نمیکننــد ،بایــد بــرای اختــال ارتبــاط اجتماعــی
معاینــه شــوند.
تشخیص اتیسم
بــراي تشــخیص ای��ن بیمــاري هیـ�چ آزمـ�ون پزشـ�کی وجـ�ود
نــدارد .بــرای تشـ�خیص اتیس��م در ی��ک کـ�ودک بای��د رفتـ�ار،
ارتب��اط و س��طح رش��د ذهن��ی کـ�ودك بـ� ه دق��ت بررس��ی ش��ود.
از آنجای�یـک��ه بعض��ی از عالي��م ای��ن بیم��اري ب��ا بعض��ی از
بیماریهـ�ای دیگ��ر مشــترك اس��ت ممک��ن اس��ت متخصصـ�ان
آزمایشه��ا و آزمونه��ای پزش��کی متفاوت��ی را بـ�راي کـ�ودك
تجوی��ز کنن��د ت��ا از وج��ود ی��ا ع��دم وج��ود مش��کالت دیگ��ر در
کوــدك مطمئـ�ن شوــند .بـ�ا یـ�ک بررسـ�ی کوتــاه در یک جلسـ�ه
ممک��ن نیس��ت ک��ه بتوــان بــهط��ور قط��ع وج��ود اتیس��م را

روشهای تشخیص
عالي��م و نشاــنههای اتیس��م ممکنــ اس��ت در زم��ان نـ�وزادي
ب��روز کنن��د و ش��اید ه��م ای��ن اتف��اق نیافت��د ولـ�ی نشـ�انههای
ایـ�ن بیماــري حتمــاً بیـ�ن  ۲۴ماهگـ�ی الـ�ی  ۶ساــلگی خـ�ود
را نش��ان خواهنـ�د داد .یـ�ک دکتـ�ر متخص�صـ بایســتی یـ�ک
ســري س�ؤـاالت مش�خـص و دقیقـ�ی در رابطـ�ه بـ�ا چگونگـ�ی
رش��د جس��می و ذهن��ی ک��ودك تهی��ه ک��رده و ج��واب آنه��ا را
از طری��ق والدی��ن و مش��اهدات دقی��ق ب��ه دس��ت آورد.
انجمـ�ن ملـ�ی پ�رـورش و س�لامت ک��ودکان در آمریــکا ایـ�ن
پن��ج س��ؤال اولی��ه را بـ�راي ی��ک معاین��ه از کـ�ودك اتیسـ�تیک
تهیهکرــده اســت:
 -۱آی��ا ک��ودك ش��ما ت��ا قب��ل از  ۱۲ماهگ��ی صداســازی و نجــوا
داش��ته است؟
َ
 -۲آی��ا ک��ودك ش��ما ت��ا قب��ل از  ۱۲ماهگـ�ی از اش�اـره ،اداهـ�ا
و یـ�ا گرفت��ن دس��ت دیگـ�ران و همینط��ور ب��اى ب��اى کـ�ردن
اســتفاده کــرده اســت؟
 -۳آی��ا ک��ودك ش��ما ت��ا قب��ل از  ۱۶ماهگـ�ی از کلمــات تنهـ�ا
اس�تـفاده کرــده اســت؟
 -۴آی��ا ک��ودك ت��ا قب��ل از  ۲۴ماهگـ�ی از ترکیـ�ب دو کلمـ�ه
اس�تـفاده کرــده اســت؟
 -۵کوــدك هیچکدــام از مهارتهــای کالمـ�ی و اجتماعـ�ی
خ��ود را از دســت داده اس��ت؟ در صوــرت جوــاب منفـ�ی بـ�ه
چهـ�ار ســؤال اول و جــواب مثب��ت ب��ه ســؤال آخ��ر احتمـ�ال
وج��ود اتیس��م در کـ�ودك داده میشــود ( .)8البتـ�ه بازهـ�م
ی��ادآورى میشــود کـ�ه برــاي تشخــیص قطعـ�ی نیــاز بــه
بررس��یهای بسیــار دقیـ�ق و جامعـ�ی اسـ�ت کـ�ه بایـ�د توسـ�ط
افرــاد متخصـ�ص و آگاه صوــرت بگیــرد .برــاي یـ�ک بررسـ�ی
دقیـ�ق و کام��ل یـ�ک کوــدك مظنون به اتیسـ�م بایســتی توسـ�ط
متخص��ص اطفـ�ال ،روانشنــاس ،مشــاور آمــوزش و یادگیـ�ری
ک�وـدکان ،متخصـ�ص اعصـ�اب ،متخص��ص گفتاردرمان��ی و سـ�ایر
متخصصـ�ان در زمینةــ اتیس��م معاین��ه شـ�ود.
Diagnostic and statistical manual of mental disorder-4th editıon
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 .4واکنــش افراطــی یــا تفریطــی در مقابــل محرکهــای
حســی یــا عالقــۀ غیرمعمولــی بــه بعضــی جنبههــای حســی
محیــط (مثــل :فــرد ظاهــرا ً بــه درد /گرمــا /ســرما بیتفــاوت
اســت ،بــه بعضــی صداهــا یــا بافتهــای اشــیا واکنــش
خصمانــه نشــان میدهــد ،بعضــی اشــیاء را ب ـه طــور افراطــی
بــو یــا لمــس میکنــد ،بــه بعضــی نورهــا یــا اشــیای چرخــان
عالقــۀ بســیار شــدیدی نشــان میدهــد).

در کودکـ�ی ثابـ�ت کــرد .مش��اهدات والدیـ�ن و بررسـ�ی کامـ�ل
مراحـ�ل رشـ�د کوــدك از الزامــات تشخــیص اتیسـ�م در یـ�ک
کـ�ودك اس��ت .در نـ�گاه اول ممک��ن اس��ت کـ�ودك اتیسـ�تیک
ب��ه نظ�رـ عقبمان��دة ذهن��ی ،داراي اخت�لال رفت��اري ،داراي
مشــکل ش��نوایی و یـ�ا داراي رفتارهــاي عجیـ�ب بـ�ه نظـ�ر
برس��د .البتـ�ه ممک��ن اس��ت تم��ام ای��ن عالي��م در ی��ک کـ�ودك
اتیستــیک وجــود داشــته باشــند کـ�ه ایـ�ن امـ�ر خــود باعـ�ث
مشکــلتر ش��دن تشخــیص میش��ود .اتیس��م ی��ک بیمـ�اري
روان��ی نیس��ت .کـ�ودکان اُتیس��تیک قابلدرم��ان هس��تند و
نبایـ�د از آنهـ�ا قطـ�ع امیـ�د شــود و نیـ�ز بهتـ�ر اسـ�ت بدانیـ�د
کـ�ه هیـ�چ عامـ�ل روانـ�ی شـ�ناخت ه نشــده اسـ�ت کـ�ه باعـ�ث
برــوز اتیسـ�م در ک��ودکان شــود .ب�� ه ه��ر حــال در ابتدــاي امـ�ر
بایسـ�تی معاین��ة دقی��ق و کامل��ی از کــودك ب��ه عم��ل آی��د زیــرا
ب��ه ای��ن ترتی��ب میتـ�وان ی��ک برنام��ة مناسـ�ب و دقی��ق بـ�راي
کم��ک ب��ه کـ�ودك اُتیسـ�تیک و درم��ان او تهی��ه کــرد (.)7
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فیزیکــی بانظــم و ترتیــب خــاص ،پافشــاری بــر یــک مســیر
همیشــگی ،پافشــاری بــر یــک غــذای همیشــگی ،ســؤاالت
پیدرپــی و تکــراری یــا ناراحتــی شــدید در مقابــل
کوچکتریــن تغییــرات).
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همــة کــودکان از هــر نــژاد و يــا مليتــى ممکــن اســت دچــار
بيمــاری اتیســم شــوند ،امــا عواملــى خــاص کــه در ادامــه
گفــت میشــود میتوانــد خطــر ايــن بيمــارى را افزايــش
دهــد ،ايــن عوامــل شــامل:
جنســيت کــودك  -پســرها چهــار تــا پنــج برابــر بيشــتر در
خطـ�ر ابتـلا بـ�ه بيمـ�اری اتیسـ�م هسـ�تند.
ســابقة خانوادگــى  -در خانوادههایــی کــه يــک کــودك
مبتــا بــه اتیســم وجــود دارد ،خطــر اینکــه کودکــى ديگــر بــا
ايــن بيمــارى داشــته باشــند بيشــتر اســت .همچنيــن خيلــى
غيرمعمــول نيســت کــه پــدر و مــادر و يــا ســاير اقــوام نزديــک
کوــدك مبتــا ب��ه اتیسـ�م ،در ارتبــاط ب��ا ديگرــان و  ...مشــکالتى
داشــته باشــند.
ســاير اختــاالت  -کودکانــى کــه بيمــارى خاصــى دارنــد
بيشــتر از ک��ودکان س��الم در خطــر ابتــا بــه بيمــاری اتیســم
هسـ�تند.
ســن والديــن  -ممکــن اســت بيــن ســن والديــن و ابتــاى
کــودك بــه اتیســم رابطـهای وجــود داشــته باشــد .اعتقــاد بــر
ايــن اســت کــه فرزنــدان والديــن بزرگســال بيشــتر از ديگــران
در خطــر ابتــا بــه ايــن بيمــارى هســتند .بــا ایــنحــال
تحقيقــات بيشــترى در ايــن رابطــه موردنیــاز اســت (. )9
مداخالت درمانی ،توانبخشی و آموزشی
از آنجایــیکــه اتیســم یــک طیــف از بیماریهــای مشــابه
اســت ،نمیتــوان گفــت کــه یــک درمــان خــاص بــرای همــۀ
ایــن طیــف ممکــن اســت مؤثــر باشــد .ولــی بــههــر حــال
متخصصــان و خانوادههــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بــا
اســتفاده از چنــد روش درمانــی یــا ترکیبــی از آنهــا ،میتــوان
بــه کــودکان اتیســتیک کمــک کــرد تــا رفتارهــای اختاللــی
آنه��ا بهت��ر ش��ود و عملک��رد کل��ی آنه��ا پیش��رفت کن��د.
ایــن ترکیــب درمانــی ممکــن اســت ترکیبــی از روشهــای
روانشناسـ�ی و دارویـ�ی باشـ�د.
مداخل��ة تحلی��ل رفت��ار کاربـ�ردی( : 13)ABAشــامل
راهبردهــاي مختلفــی مثـ ً
ا اســتفاده از تقویــت و پــاداش بــرای
Floortime
Social stories
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در روش تيــچ 14ســعی بــر ایــن اســت ،بــه جــای اینکــه بــه
کــودک یــک مهــارت و توانایــی خــاص آمــوزش داده شــود ،بــه
کــودک مهارتهایــی آمــوزش داده شــود تــا بتوانــد محیــط
اطــراف خــود و رفتارهــای اطرافیــان خــود را بهتــر درک کنــد.
ایــن کار از طریــق تطبیــق محیــط زندگــی کــودک بــا وی
ص��ورت میگی��رد .مراحــل اجــرای ایــن روش بــهاختصــار در
ذیــل ذکــر شــده اســت:
 .1بهبــود ســازگاری از طریــق آمــوزش مهارتهــا بــه کــودک
و تغییــر محیــط زندگــی وی
 .2همکاری کردن خانواده
 .3ارزیابی کودک برای درمان انفرادی
 .4آموزش سازمانیافته
فلورتایم
روش فلورتايــم 15شــباهت زیــادی بــا بازیدرمانــی دارد و در
آن ســعی بــر ایــن اســت کــه ارتبــاط کــودک بــا یــک فــرد
دیگــر از طریــق برنامههــای دقیــق بــازی ،بیشــتر و مؤثرتــر
شــود .ایــن روش شــامل شــش مرحلــه اســت کــه در آن
ط��ی مراحلــی ،کــودک از یــک بزرگتــر تقلیــد میکنــد و
چگونگـ�ی رفتـ�ار را فـ�را میگیـ�رد (.)11
 .1عالقهمندی به نور و صدا
 .2توانایی در برقراری ارتباط با مردم
 .3توانایی انتخاب کردن از بین اشیاء
 .4توانایــی در اشــارههای پیچیــده کــردن و فهمیــدن
اشــارههای دیگــران و حــل مشــکالت
 .5توانایی بیان کردن نظر و عقیده
 .6توانایی برقراری ارتباط بین اظهارنظر و اجرای آن
روش داستانهای اجتماعی
در روش داســتانهای اجتماعــی ،16مهارتهــای اجتماعــی
بــه کــودکان اتیســتیک آمــوزش داده میشــود تــا از ایــن
طریــق توانایــی درک احساســات و منظــور و برنامههــای
دیگـ�ران را داشـ�ته باشـ�ند ( .)12در ایــن روش ،داســتان بــر
اســاس یــک موقعیــت خــاص بــا اطالعــات فــراوان تهیــهشــده
اســت .بــه کــودک کمــک میشــود تــا از طریــق گــوش کــردن
بــه آن بفهمــد چــه جــواب یــا عکسالعمــل مناســبی بایــد
از خــود نشــان دهــد .ایــن داســتانها معمــوالً از  ۳جــزء
تشکیلشــد ها ند :
Applied behavioral analysis
Teacch (treatment & education of autistic & related
)communication handicapped children
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مشــاوره بــا متخصصــان :اگـ�ر کوــدك از طــرف شــما و یـ�ا
دکت��ر مخص��وص خ��ود مظن��ون ب��ه اتیس��م باش��د ب�ـ ه هـ�ر حال
بایس��تی توس��ط ش��خصی ک��ه در زمین��ة اتیس��م تخص��ص دارد
معاین��ة دقیقــ ش��ود .ممک��ن اس��ت ای��ن ف��رد ی��ک روانشـ�ناس،
روانپزشـ�ک و یـ�ا یـ�ک متخصـ�ص رشـ�د اطفــال باشـ�د .گاهـ�ی
ممکـ�ن اسـ�ت برــاي یـ�ک تشخــیص دقیـ�ق و درمــان بـ�ه یـ�ک
تی��م متخص��ص نی��از ش��ود ای�نـ تی��م میتوان��د از افــراد:
متخص��ص رشــد در اطف��ال ،روانپزش��ک کـ�ودك ،روانشـ�ناس
ک��ودك ،کار درم��ان ،گفت��ار درمـ�ان و مشـ�اور خانــواده تشــکیل
شــود (.)9

رفتــار مثبــت و جداســازی کــودک از محیــط ،در مواقــع بــروز
رفتــار منفــی اســت .ایــن راهکارهــا بــرای افزایــش رفتارهــای
مناســب مثــل ایجــاد ارتبــاط کالمــی و ایجــاد روابــط اجتماعی
اس�تـفاده میش��ود .ایــن راهبــرد بــرای کــم کــردن مشــکالت
رفتــاری کــودک مثــل بیشفعالــی یــا خــودآزاری هــم
اسـ�تفاده میشـ�ود (.)9، 10

مقاله مروري

برنامــۀ آموزشــی ســان رایــز :18در روش ســان رایــز،
«والدیــن» درمانگــران اصلــی و شــکلدهنده بــه برنامــۀ
آموزشــی هســتند .در ایــن برنامــه ،بــه والدیــن آموختــه
میشــود کــه بــه کــودک خــود عشــق بورزنــد و بــه او احتــرام
بگذارنــد و او را «آنچنــانکــه هســت» بپذیرنــد تــا از طریــق
ایــن پذیــرش ،کــودک خــود را بــه برقــراری رابطههــای
دوجانبـ�ه در محیـ�ط آرامشبخـ�ش خانـ�ه تشـ�ویق کننـ�د (.)14
یکپارچگی حسی

بس��یاری از ک��ودکان مبت�لا ب��ه اخت�لال طی��ف اتیس��م ،از نقص
و بدــ عملکرــدی حســی رنـ�ج میبرن�دـ .بدیـ�ن معنـ�ی کـ�ه
هم��ه و ی��ا تع��دادی از  5ح��س آنه��ا نمیتوان��د بـ�ه اطالعـ�ات
م��ورد نیــاز برــای تفکـ�ر و پ��ردازش صحیـ�ح دسـ�ت يابنـ�د تـ�ا
ب��ر اس��اس آن متوج��ه ش��وند چ��ه چی��زی را میشـ�نوند،
میچشنــد ،احســاس و یـ�ا لمـ�س میکننـ�د .در واقــع ،در ایـ�ن
ک��ودکان ،دادههــای حسـ�ی کـ�ه از طریـ�ق گیرندههــای حســی
از محی��ط دریاف��ت میش��وند ،بهدرس��تی در مغ��ز پـ�ردازش
و ادراک نمیشوــند و رفتارهــای خــاص آنهـ�ا مثـ�ل جیـ�غ
کشـ�یدن ،قش��قرق ب��ه راه انداخت��ن ،ب��ه دور خ��ود چرخی��دن و
پی��چو ت��اب خ��وردن ناش��ی از همی��ن مس��ئلة ع��دم یکپارچگی
حســی اســت ( .)15در واقــع ،ک��ودکان اتیس�تـیک ،از ایـ�ن
حرــکات و رفتاره��ا بــرای ســازش بـ�ا محی��ط پیرامـ�ون خـ�ود
اس�تـفاده میکنن��د .روش یکپارچگ��ی حســی بــرای اولی��ن بـ�ار
بهمنظـ�ور ح��ل مشــکالت ک�وـدکان مبت�لا ب��ه اختاللهـ�ای
یادگی��ری ب��وده اس��ت ت��ا ک��ودک بتوان��د در محیط��ش ت��وازن و
تعـ�ادل برقـ�رار نمایـ�د .ای��ن درم��ان کم��ک میکن��د ت��ا کــودک
تعادلـ�ی بیـ�ن درون دادههــای دریافتـ�ی کـ�ه بـ�ر اســاس آنهـ�ا
میتوان��د یـ�اد بگیـ�رد و پاس��خ صحی��ح ب��ه محرکه��ا بدهـ�د،
برقــرار نمای�دـ .در درمانهـ�ای مربـ�وط ب��ه یکپارچگ��ی حسـ�ی،
ب��ه سیس��تمهای حس��ی المس��ه ،عمق��ی و ح��س دهلیــزی
(وســتیبوالر) اهمیـ�ت زیاــدی داده میشــود زیــرا حــس
المسـ�ه کـ�ه گیرندههــای آن در پوسـ�ت وجــود دارنــد ،کمـ�ک

درمانهای رژیمی و دارویی
بــه طــور معمــول دارودرمانــی در مبتالیــان بــه اختــاالت
اوتیســم بــر کاهــش عالیــم رفتــاری نظیــر تحریکپذیــری،
بیشفعالــی ،تهاجــم و ســایر رفتارهــای خــود آزارنــده کــه
بــر توانایــی کــودک در یادگیــری و محیــط خانوادگــی آنهــا
تأثیرگذارنــد ،متمرکــز اســت .درصــدی از مبتالیــان بــه اوتیســم
کــه رفتارهــای تهاجمــی از خــود نشــان میدهنــد ،هنــوز مــورد
بررســی قــرار نگرفتهانــد .هرچنــد ،یــک مطالعــه نشــان داده
اســت نزدیــک بــه  20درصــد از مبتالیــان اختــال تکاملــی
فراگیــر غیراختصاصــی ،تحریکپذیــری متوســط تــا شــدید را
تجربــه میکننــد .هــم اکنــون فقــط دو داروی مــورد تأییــد
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا بــرای درمــان تحریکپذیــری
مرتبــط بــا اوتیســم وجــود دارد .ایــن دو دارو ،یعنی ریســپریدون
و آریپیپــرازول ،هــر دو در گــروه داروهــای آنتیســایکوتیک
آتیپیــک قــرار دارنــد و بــا بلــوک گیرندههــای پسسیناپســی
دوپامیــن و ســروتونین اثــر میکننــد (.)17
ریســپریدون :ایــن دارو در اکتبــر  2006میــادی از ســوی
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا بــرای درمــان تحریکپذیــری
مرتبــط بــا اوتیســم در کــودکان و نوجوانــان  5تــا  16ســال
1. Picture exchange communication system
Son - rise
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سیســتم نظـ�ام تبـ�ادل تصویـ�ری ( :17)PECSایــن روش
بــر ارتبــاط و آمــوزش معنـیدار ،تأکیــد میکنــد ،چــون اعتقــاد
بــر ایــن اســت کــه یــکچیــز معن ـیدار ،در فــرد انگیــزه بــه
وجــود مــیآورد .ایــن روش بهعنــوان یــک بســتۀ آموزشــی
جایگزیــن و کمکــی بــرای افــراد دارای اختــاالت طیــف
اتیســم ارائــه شــد تــا بــا اســتفاده از آن بــه برقــراری ارتبــاط
اقــدام کننــد .ایــن برنامــه برگرفتــه از دیدگاهــی رفتــاری اســت
و در آغــاز بــه فــرد آمــوزش میدهــد تــا بــا اســتفاده از تصویــر
و بــا مبادلــۀ آن بتوانــد خوراکــی یــا اســباببازی دلخــواه خــود
را بــه دســت آورد .در ایــن روش ،بــرای هــر شــیئی یــک نمــاد
تصوی��ری جایگزی��ن ش��ده اس��ت (.)13

میکنن��د ت��ا ف��رد از درد ،فشـ�ار ،گرم��ا و سـ�رما آگاه شــود.
ح��س عمق��ی ک��ه گیرندههـ�ای آن در مفاص��ل و عضـلات
هس�تـند ،بـ�ه درک حرکـ�ت مفاصـ�ل و بــدن کمـ�ک میکنـ�د
و درک وضعی��ت بـ�دن و ی��ا اجــزاء بـ�دن در فض��ا را ایجـ�اد
مینمایـ�د .در واقــع ،بـ�ه کمـ�ک حـ�س عمق��ی ،فــرد میتوانـ�د
جهتگی��ری فضای��ی ب��دن و ی��ا اجـ�زاء آن در فض��ا ،سـ�رعت
حرــکات ،مق��دار نی��روی عضالن��ی و س��رعت کش��ش عضل��ه را
تعیی��ن کنــد و بــه خاطــر وجــود حــس دهلیــزی اســت کــه در
تاریکــی و بــا چشــمان بســته هــم میتوانیــم تشــخیص دهیــم
اعضــای بدنمــان کجــا هســتند و آنهــا را لمــس کنیــم در غیــر
ایــن صــورت بایــد بــرای تشــخیص مــکان اعضایمــان بــه آنهــا
نــگاه مــی کردیــم و مثـ ً
ا اگــر میخواســتیم پایمــان را لمــس
کنیــم ابتــدا بایــد بــه آن نــگاه مــی کردیــم ســپس بــه کمــک
چشــممان دســتمان را بــه ســمتش هدایــت میکردیــم) هــم
در شــکلدهی معنــای دنیــا و پدیدههــا در ذهــن مــا مؤثــر
اســت .اگــر هــر کــدام از ایــن حــواس درســت کار نکننــد
(یــا اصــ ً
ا کار نکننــد) درک مــا از دنیــا درک ناقصــی اســت
و بــه همــان نســبت واکنــش مــا بــه پدیدههــای جهــان هــم
واکن��ش نامناس��بی خواه��د ب��ود ( .)16ب��ر اسـ�اس مطالعـ�ات
انجامگرفتـ�ه در زمینـ�ة یکپارچگـ�ی حســی ،کـ�ودکان اتیسـ�م
در ای��ن س��ه سیس��تم حس��ی بیشــترین مش��کل را دارن��د و
ای��ن سیســتم هـ�ا در آنهـ�ا یکپارچـ�ه نیسـ�ت .بس�یـاری از ایـ�ن
ک��ودکان دچــار مش��کالتی چ��ون ُکنـ�د حسـ�ی و يـ�ا تند حسـ�ی
هس��تند .برنامهه��ای یکپارچگیــ حس��ی در قال��ب ماسـ�اژهای
لمسـ�ی ،حرــکات تعادل��ی منظ��م و ریتمی��ک روی تــاپ ،تـ�وپ
درمانـ�ی و االکلنـ�گ میتوانـ�د بهــ کوــدک کمـ�ک کنـ�د تـ�ا
بهت��ر از ای��ن اطالعـ�ات حس��ی بهرهمن��د شـ�ود (.)17
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 .2احساسات و افکار شخصیتها.
 .3داســتان؛ جوابهــا و عکسالعملهــای مناســبی کــه بایــد
وجود داشـ�ته باشـ�ند.
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همچنیــن مشــاهده شــده اســت کــه تغییــرات رژیــم غذایــی
و افــزودن برخــی ویتامینهــا و مــواد معدنــی میتوانــد در
بهبــود بعضــی از اختــاالت اتیســم ،مؤثــر باشــد .در طــی
ده ســال گذشــته تحقیقــات زیــادی در اینبــاره انجــامشــده
اســت .نتایــج برخــی از آنهــا حاکــی از ایــن اســت کــه افزودن
ویتامینهایــی ماننــد ب  6و ب  12میتوانــد در بهبــود عملکرد
سیســتم گوارشــی و آلرژیهــا و رفتارهــای کــودک تأثیــر
مثبـ�ت داشـ�ته باشـ�د ( )18و همچنیــن حــذف برخــی مــواد

در ایــن مقالــه بــه بررســی مســئلة اتیســم ،تعاریــف،
عوامــل مؤثــر و ســیر تحولــی و طبقهبنــدی مداخلههــا و
راهبردهــای توانبخشــی ،آموزشــی و درمانــی آن پرداختــه
شــد .آنچــه اهمیــت دارد ،توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه
در بحــث مداخلههــای درمانــی ،بــا توجــه بــه اینکــه بنــا بــر
پژوهشهــا و مطالعــات انجامگرفتــه ،اکثــر ایــن کــودکان بــه
محرکهــای حســی بهتــر از محرکهــای انســانی واکنــش
نشــان میدهنــد ،خــوب اســت بســیاری از مداخلههایــی کــه
بــه آنهــا اشــاره گردیــد ،بــه صــورت ترکیبــی بــهکاربــرده
شــوند .مث ـ ً
ا بــرای بهبــود ارتبــاط و توجــه کــودک ،میتــوان
روشهــاي یکپارچگــی حســی و دارودرمانــی را بــا هــم ترکیــب
نمــود تــا وضعیــت شــناختی -ادراکــی کــودک بهبــود پیــدا
کــرده و ارتبــاط بهتــری نیــز بــا ســایرین برقــرار نمایــد.
روشهــای درمانــی بــرای اتیســم بــه وجــود آمــده اســت کــه
بــه کــودکان اتیســتیک کمــک میکنــد تــا تواناییهــای خــود
را افزایــش بدهنــد و حتــی برخــی نیــز توانســتهاند بــا کمــک
ایــن شــیوههای درمــان اتیســم بــه بهبــودی کامــل برســند.
ایــن رویکردهــای درمــان عــاوه بــر اینکــه کمــک میکننــد
تــا رفتارهــای اختاللــی کــودک کــم شــوند ،همچنیــن کارهای
اســتقاللی را نیــز بــه کــودک میآموزنــد تــا کــودک بتوانــد
بــه طــور مســتقل نیازهــای خــود را بــرآورده و بــه تدریــج بــه
یــک زندگــی عــادی برســد ( .)21نکتــة مهــم دیگــر اینکــه
بهتــر اســت مداخلههــای مذکــور حتیاالمــکان خانــواده
محــور باشــند؛ یعنــی خانــواده بهویــژه والدیــن ،در جلســات
آموزشــی ،روشهــا را فراگرفتــه و در منــزل انجــام دهنــد تــا
بــه نتایــج مطلوبتــری در زمینــة بهبــود عاليــم دســت یابنــد.
نکتــة آخــر؛ علیرغــم مطالعــات و پژوهشهــای انجــامشــده،
هنــوز درمــان قطعــی در زمینــة اتیســم و اختاللهــای طیــف
اتیســم ،بــه دســت نیامــده و تمــام مداخلههــای موجــود،
صرفـاً در زمینــة بهبــود عاليــم اســت.
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آریپیپـ�رازول :در نوامبــر  2009میــادی ،پــس از دو مطالعــة
بالینــی تصادفــی ،ســازمان غــذا و داروی آمریکا آریپیپــرازول را
بــرای درمــان تحریکپذیــری مرتبــط بــا اختــاالت اوتیســم در
بیمــاران  6تــا  17ســال مــورد تأییــد قــرار داد .اولیــن مطالعــه
بــا شــرکت  218بیمــار  6تــا  17ســاله بــود کــه بــه طــور
کامــ ً
ا تصادفــی تحــت درمــان بــا دارونمــا یــا  10 ،5یــا 15
میلیگــرم آریپیپــرازول روزانــه بــرای مــدت  8هفتــه بودنــد.
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد دریافتکننــدگان آریپیپــرازول
کاهــش بــه طــور متوســط 13درصــدی در عالیــم در مقایســه
بــا کاهــش  8درصــدی در دریافتکننــدگان دارونمــا نشــان
دادنــد 84 .درصــد از بیمــاران هــم طــی مطالعــه حداقــل یــک
عارضــة جانبــی گــزارش کردنــد .عــوارض جانبــی گــزارش
شــده از جملــه خــواب آلودگــی ،ضعــف ،افزایــش اشــتها،
ســردرد ،عالیــم اکســتراپیرامیدال و افزایــش وزن ،خفیــف تــا
متوســط بودنــد .در مطالعــة دوم کــه دوز آریپیپــرازول متغیــر
بــود 98 ،بیمــار شــرکت داشــتند .ایــن بیمــاران هــم بیــن 6
تــا  17ســال ســن داشــتند و طــول دورة مطالعــه در ایــن
گــروه هــم  8هفتــه بــود .هــر چنــد نتایــج بــهدســت آمــده از
ایــن مطالعــه نیــز رضایتبخــش بــود امــا همچنــان مطالعــات
بیشــتری بــرای اطمینــان از اثربخشــی و ایمنــی آریپیپــرازول
مــورد نیــاز اســت (.)18
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مــورد تأییــد قــرار گرفــت .آنتیســایکوتیک آتیپیــک
ریســپریدون هــر دو گیرندههــای دوپامینرژیــک و ســروتونینی
را آنتاگونیــزه میکنــد .البتــه گرایــش آن بــه گیرندههــای
ســروتونین بیشــتر اســت .تصمیمگیــری بــرای تأییــد
ریســپریدون در درمــان اوتیســم پــس از انتشــار چنــد مطالعــة
کلیــدی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت .یکــی از ایــن مطالعــات
شــامل بررســی  8هفتــهای تصادفــی بــود کــه بــا یــک دورة
درمانــی  4ماهــه و ســپس فــاز قطــع درمــان  2ماهــه ادامــه
یافــت .در مرحلــة اول درمــان 101 ،کــودک  5تــا  17ســاله
بــه طــور تصادفــی تحــت درمــان بــا ریســپریدون یــا دارونمــا
قــرار گرفتــه بودنــد .ریســپریدون بــا دوز  0/25میلیگــرم شــب
هنــگام بــرای بیمــاران بــا وزن کمتــر از  20کیلوگــرم و 0/5
میلیگــرم بــرای بیمــاران بــا وزن بــاال یــا برابــر  20کیلوگــرم
تجویــز شــد .نتایــج مطالعــات کاهــش  56درصــدی در میــزان
تحریکپذیــری دریافتکننــدگان ریســپریدون در مقایســه بــا
کاهــش 14درصــدی ایــن عالمــت در دریافتکننــدگان دارونمــا
را نشــان دادنــد .شــایعترین عــوارض جانبــی گــزارش شــده در
ایــن مطالعــات شــامل :افزایــش اشــتها ،احتقــان بینــی ،ضعــف،
اســتفراغ ،افزایــش وزن و یبوســت بودنــد (.)18

ماننــد گلوتــن و کازئیــن از رژیــم غذایــی کــودک نيــز مؤثــر
اســت .البتــه تمامــی تحقیقهــا و بررســیها ،ایــن مطلــب
را بــهصــورت علمــی و قطعــی ثابــت نمیکننــد .تعــدادی
از داروهــای بیماریهــای دیگــر وجــود دارنــد کــه دربــارۀ
بعضــی از کــودکان اتیســتیک اثــرات مثبــت نشــان دادهانــد.
ایــن داروهــا معمــوالً در درمــان بیشفعالــی و اختــاالت
توج��ه و نگران��ی در ک��ودکان اتیس��تیک مؤث��ر بودهان��د (.)19
در اصــل میتــوان گفــت هــدف از اســتفادۀ دارو در کــودکان
اتیســتیک ،کاهــش رفتارهــای اختاللــی بــرای اســتفادۀ بهتــر و
بیشــتر کــودک از جلســات درمانــی اســت .نمیتــوان بــهطــور
نظــری مشــخص کــرد کــه کــدام روش درمانــی درســت اســت.
دربــارۀ هــر ناتوانــی ،بایــد تصمیمهــای خاصــی گرفتــه شــود و
بــه گزینههــاي شــدت اختــال ،رفتارهــای شــخص ،پذیــرش
اجتماعــی روشهــای درمانــی از نظــر معلمــان و والدیــن و
وضعیــت محیطــی توجــه شــود .اتیســم طیــف گســتردهای
دارد و بــا رفتارهــای گوناگونــی همــراه اســت؛ بنابرایــن
نمیتــوان فقــط بــا اســتفاده از یــک رویکــرد ،نشــانههای
اتیسـ�م را کاهـ�ش داد (.)20
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