اتيغن يک اختالل ًبفز سؽذ ثب ًؾبًَ ُبي
هتفبّت اعت کَ ًبتْاًبيي ُبيي دس صهيٌَ ُبي
هختلف اص قجيل هِبستِبي استجبط اجتوبػي ،هِبستِبي
حشکتي دسؽت ّ ظشيف ّ حتي گبُي هِبستِبي
رٌُي ايجبد هي کٌذ.
اتيغن عيفي اص اختالالت اعت .دس اصغالح
کلي ،ثَ ايي هؼٌي اعت کَ فشد هي تْاًذ داساي
يک اتيغن خفيف يب خيلي ؽذيذ ثبؽذ .دس ثبالتشيي
اًتِبي عيف عٌذسم آعپشگش ّجْد داسد ،کَ ثؼضي
اص اّقبت عٌذسم پشّفغْس کْچک ًبهيذٍ هي ؽْد.
پبييي تشيي اًتِبي عيف اغلت اتيغن کالعيک
ًبهيذٍ هي ؽْد کَ هؼوْال ُوشاٍ ثب ػقت هبًذگي
رٌُي اعت.
چه کسي به عنوان اتيسن شناخته هي
شود؟
1000
هتخصصيي تخويي هي صًٌذ کَ اص ُش
کْدک 3 ،تب ً 6فش آًِب اتيغن هتْلذ هي ؽًْذ (
ثؼضي هٌبثغ  1ثَ  166تْلذ سا رکش هي کٌٌذ) .هشداى
 4ثشاثش ثيؾتش اص صًبى هجتال هي گشدًذ .ثَ ًظش هي
سعيذ کَ اتيغن دس ثؼضي خبًْادٍ ُب ثيؾتش ديذٍ
هي ؽْد ،اهب قبثل عشايت ًيغت.
ُويؾَ تؾخيص فشد هجتال ثَ اتيغن آعبى
ًيغت .افشاد اتيغتيک هوکي اعت ُْػ ثبال يب
پبييي داؽتَ ثبؽٌذ .افشاد اتيغتيک هوکي اعت
عبکت يب پش حشف ،خجبلتي يب خْػ ثشخْسد ،خْة
يب ثذ دس صهيٌَ تحصيلي ثبؽٌذ .ثؼضي اص آًبى خْػ
سفتبس ُغتٌذ ،دس حبلي کَ ثشخي ديگش هؾکالت
سفتبسي ؽذيذي داسًذ .دس ّاقغ فشدي ثب تؾخيص
آعپشگش هوکي اعت ًغجت ثَ فشدي ثب
تؾخيص ،NOS-PDDهؾکالت اضغشاثي يب حغي
داؽتَ يب ًذاؽتَ ثبؽذ.
افراد هبتال به اتيسن چه اشتراکاتي دارنذ؟
آًچَ دس توبم افشاد ثب تؾخيص اختالل عيف
اتيغن هؾتشک اعت ،تبخيش يب ًبتْاًي دس هِبستِبي
اجتوبػي اص قجيل هکبلوبت سّصهشٍ ،توبط چؾوي ّ

دسک ُيجبًي ديگشاى اعت .ايي هؾکالت هٌجش ثَ
ًقص دس تؼبهالت اجتوبػي ،دؽْاسيِبي کالهي،
اختالل دس استجبعبت غيش کالهي ّ هحذّديت ؽذيذ ّ
غيش عجيؼي دس اًجبم فؼبليت ُب ّ کبسُبي سّصاًَ هي
ؽْد  .اغلت افشاد هجتال ثَ اتيغن تبخيش دس سؽذ
حشکبت دسؽت ّ ظشيف ًيض داسًذ .تْجَ ثَ ايي ًکتَ
دس ثيي ًؾبًَ ُب ثغيبس هِن اعت.گبُي هوکي
اعت يک کْدک هجتال ثَ اتيغن دس هؾبُذٍ ثِتش اص
کْدکبى ُن عي ّ عبل خْد ثَ ًظش ثشعذ.
بطور کلي عالئن و نشانه ها به
اصلي تقسين هيشونذ:

 3دسته

ً -1ؾبًَُبي استجبعي-اجتوبػي :دس ثيؾتش
هْاقغ ،يک کْدک يب فشد ثضسگغبل ثَ دليل ًقص يب
تفبّتِبي کليؾَ اي دس هِبست ُبي استجبعي ّ
اجتوبػي هؾکْک ثَ اتيغن هيؽْد .ثشخي اص ايي
تفبّتِب ػجبستٌذ اص:
 تبخيش يب الگُْبي غيش عجيؼي دس گفتبس (ثشايهثبل ثشخي اص کْدکبى اتيغتيک هتي ًْاسُبي ّيذئْ
سا حفظ هي کٌٌذ ّ آًِب سا کلوَ ثَ کلوَ ثب ُوبى
صذايي کَ ؽخصيت فيلن حشف هي صًذ تکشاس هي
کٌٌذ).
 تْى صذاي يکٌْاخت يب ثغيبس ثلٌذ -.فقذاىصثبى خْدهبًي يب ثچَ گبًَ -.دؽْاسي دس دسک تْى
صذا ّ صثبى ثذًي ثَ ػٌْاى ؽيٍْ اي ثشاي ثيبى
گْؽَ کٌبيَ; ؽْخي; عؼٌَ ّ غيشٍ.
 کوجْد توبط چؾوي. ػذم تْاًبيي دس تجغن.دس حبلي کَ ثشخي اص افشاد اتيغتيک هِبست
ُبي صثبًي جبلجي داسًذ تؼذادي اص آًِب اصال حشف
ًوي صًٌذ .دس ايي ثيي افشادي ُغتٌذ کَ هِبست
ُبي کالهي آًِب هٌحصش ثَ فشد اعت .ثشخي هوکي
اعت کبهال ثتْاًٌذ حشف ثضًٌذ اهب دؽْاسي صيبدي دس
هحبّسٍ داؽتَ ثبؽٌذ هثال کْتبٍ حشف ثضًٌذ.
ً-2ؾبًَ ُبي حغي ّ حشکتي:

اکثش افشاد اتيغتيک حغبعيت کن يب ثيؼ اص
حذ ثَ ًْس ،صذا ،ؽلْغي ّ هحشکبت خبسجي داسًذ.
ثشخي اص آًِب حغبعيت کن ّ صيبد سا ثب ُن ًؾبى
هي دٌُذ .ايي اهش ثبػث هي ؽْد افشاد اتيغتيک
ثؼضي اّقبت گْؽِبي خْد سا ثپْؽبًٌذ ،اص
هحيغِبي پش ًْس فشاسي ثبؽٌذ ; خْدؽبى سا هحکن
سّي کبًبپَ پشت کٌٌذ يب هيل ؽذيذي ثَ حول
ثبسُبي عٌگيي داؽتَ ثبؽٌذ.دس حبلي کَ پيذا کشدى
يک فشد اتيغتيک کَ ثَ دليل ثيوبسي اػ اختالل
جغوبًي داؽتَ ثبؽذ هؾکل اعت اهب ثيؾتش ايي
افشاد دسجبتي اص دؽْاسي حشکتي دس حشکبت دسؽت
ّ ظشيف ًؾبى هي دٌُذ .اکثشا دس ًْؽتي ّ حشکبت
ُوبٌُگ هؾکل داسًذ.
 -3هؾکالت ؽخصيتي:
غلت افشاد اتيغتيک تفبّتِبيي سا ثب ديگشاى
داسًذ کَ ؽبهل هْاسد صيش هي ثبؽذ:
اًجبم سفتبسُبي تکشاسيداؽتي ػالئق ّ احغبعبت هحذّددؽْاسي دس دّعت ؽذى ّ تذاّم دّعتيتوبيل ثَ فؼبليتِبيي کَ ًيبص کوتشي ثَ تؼبهالتکالهي داسد.
علل اتيسن چيست؟
دس ايي صهيٌَ اختالف ًظشُبي صيبدي دس ثيي
هتخصصيي ّ غيش هتخصصيي ّجْد داسد.دس هقبالت
ًظشات هختلفي دس ايي ثبسٍ اص قجيل هغبئل ژًتيکي،
ّجْد عن ،آلشژيِبي غزاييّ ،الذيي ًبهٌبعت ،ػذم
سؽذ هغضً ،قبئص عيغتن ايوٌي ّ عْ» تغزيَ
آهذٍ اعت.
ثب ّجْد اختالف ًظشُب ،ثيؾتش هتخصصيي
تْافق داسًذ کَ دس اتيغن يک عبختبس ّ ػولکشد
هغضي هتفبّت ّجْد داسد کَ ثَ دليل تشکيجي اص
ػْاهل ژًتيکي ّ هحيغي ثشّص هي کٌذ .تبکٌْى
ُيچکظ قبدس ثَ تؾخيص دقيق ژى ّ ػْاهل
خبسجي هغئْل اتيغن ًجْدٍ اعت.

غربالگري و تشخيص اختالالت طيف اتيسن
گام اول:
ثيؾتش هتخصصيي هؼتقذًذ کَ ُش چَ صّدتش
ثبيذ ثَ فکش دسهبى ثْد .ثب ّجْد آًکَ ػالج قغؼي
ثشاي ايي اختالل ّجْد ًذاسد ،اهب داهٌَ ّعيؼي اص
ؽيٍْ ُبي دسهبًي ثشاي کبُؼ ػالئن ،آهْصػ
هِبستِب ّ ثِجْد پيؼ آگِي ّجْد داسد .ثَ ُش حبل
ثبيذ ّالذيي ّ هؼلويي هؾکالتي سا کَ هوکي اعت
هٌجش ثَ تؾخيص اتيغن هي ؽًْذ ،ثؾٌبعذ.
اص ًؾبًَ ُب ّجْد داسد کَ تحت ػٌْاى پشچن
قشهض ًبهيذٍ هي ؽًْذ کَ ثبيذ ّالذيي ّ هؼلويي دس
جغتجْي آى ثبؽٌذ ،ايي ػالئن هوکي اعت دس يک
کْدک يک عبلَ يب تب عي عَ عبلگي ظبُش ؽْد.
ثشخي اص ايي ػالئن ػجبستٌذ اص- :ػذم پبعخ ثَ هشدم
يب توشکض سّي يک ؽي» ثَ جض» افشاد ثَ هذت
عْالًي.
ػذم پبعخ ًغجت ثَ صذا صدى ًبهؾبى-.فقذاى توبط چؾوي.
دؽْاسي دس تفغيش آًچَ ديگشاى دس هْسدػحشف هي صًٌذ يب احغبط هي کٌٌذ.
تبخيش دس گفتبس يب الگُْبي گفتبسي ػجيت-.حشکبت تکشاسي اص قجيل چشخيذى يب جٌجبًذى ثذى ّ يب
سفتبسُبي خْد تخشيجي اص قجيل کْثيذى عش-.حشف
صدى يکٌْاخت ّ يب آٌُگيي.
حغبعيت کوتش يب ثيؾتش اصحذ هؼوْل ًغجتثَ دسد ،صذاًْ ،سيب ؽلْغي.
گام دوم:
يبفتي افشاد هٌبعت ثشاي تؾخيص اختالالت
عيف اتيغن:
ثشاي تؾخيص دسعت اتيغن ،ثبيذ ثَ يک
پضؽک هتخصص هشاجؼَ ًوْد .دس هشحلَ اّل ثِتش
اعت ثَ يک هتخصص اعفبل هشاجؼَ کشد .اگش
پضؽک هتخصص اعفبل الصم ديذ کْدک سا ثَ يک
هتخصص هغضّ اػصبة ّ يب هتخصص سّاًؾٌبعي
جِت تؾخيص قغؼي اسجبع هي ًوبيذ.
پظ اص هؼبيٌبت ّ اسصيبثي ُبي کبهل ثبيذ غشثبلگشي

ُبي اّليَ تْعظ يک پضؽک يب سّاًؾٌبط هبُش کَ
ثب سؽذ گفتبس ّ هِبستِبي حشکتي دسؽت ّ ظشيف
آؽٌب اعت ،اًجبم ؽْد.
گام سوم:
غشثبلگشي کْدک ثشاي اثتال ثَ اختالالت عيف اتيغن:
قجل اص ايٌکَ خبًْادٍ خيلي ًگشاى ؽْد هِن
اعت کَ کْدک اص هٌظش اثتال ثَ اتيغن غشثبل ؽْد.
اثضاسُبي غشثبلگشي هتؼذدي ثشاي جوغ آّسي
اعالػبت دس صهيٌَ سؽذ اجتوبػي ّ استجبعي کْدکبى
دس هشاکض پضؽکي ّجْد داسد.
عالج قطعي وجود نذارد اها گسينه هاي زيادي
وجود دارد
حبل حبضشُ ،يچ ػالج قغؼي ثشاي دسهبى
اتيغن دس دعتشط ًيغت .الجتَ ثَ ايي هؼٌي
ًيغت کَ ػالئن اتيغن ًوي تْاًٌذ تؼذيل ؽًْذ.
گفتَ هي ؽْد ؽيٍْ ُبي اصلي دسهبى
اتيغن کَ ثَ اغلت ثيوبساى تْصيَ هي ؽْد هحذّد
اعت .الجتَ ،اًْاع گًْبگًْي اص گضيٌَ ُبي دسهبًي ثب
دعتَ ثٌذي ُبي سؽذي ،سفتبسي ،داسّيي،
ثيْهذيکبل ّ آهْصػ ّجْد داسد .ثشخي اص ايي ؽيٍْ
ُب ثخْثي جب افتبدٍ اًذ ّ ثؼضي خْة ؽٌبختَ ؽذٍ
اًذ .هؼِزا عبيش سّؽِب ٌُْص ثحث اًگيض ُغتٌذ ّ
تحقيقبت کبفي دس هْسد آًِب اًجبم ًؾذٍ اعت.
ُشچٌذ کَ ايي هْضْع ثَ هؼٌي ثي اثش ثْدى آًِب
ًيغت.
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