
چهارمين كنگره علوم اعصاب پايه و بالينى سوم دى ماه با عنوان نشست تخصصى اوتيسم و به ميزبانى انجمن 
اوتيسم ايران و همكارى انجمن علوم اعصاب ايران در مركز همايش هاى رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران 
برگزار شد. در اين نشست پروفسور بنارى، محقق برجسته موسسه انسرم فرانسه سخنرانى را آغاز كرد. در 
ادامه در پنل اول اين نشست، استادان محترمى مانند كتايون رازجويان، فوق تخصص روان پزشكى اطفال، دكتر 
بهروز جليلى، فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان، دكتر تنكابنى، فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان 
و دكتر شيخ االسالم، متخصص اپيدميولوژى تغذيه حضور داشتند كه به تازه هاى اوتيسم و درمان هايش اشاره 
كردند و به سوال هاى شركت كنندگان پاسخ دادند. پنل دوم به درمان هاى مبتنى بر خانواده اختصاص داشت و 
در آن دكتر توكلي، روان پزشك، دكتر كماني، دانشجوى روان پزشكى، مصباح انصاري و زهره اوالدي والدين 

كودكان اوتيستيك سخنرانى كردند.

گزارشى از چهارمين كنگره علوم اعصاب پايه و بالينى با عنوان
نشست تخصصى اوتيسم

تاتازه هاى اوتيسمه هاى اوتيسم
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پروفسور بنارى: تالش براى كنترل اوتيسم با داروهاى مدر
پروفسور بنارى در سخنرانى خود به اين موضوع اشاره داشت كه براى درمان اوتيسم ابتدا بايد متوجه زيرساخت 
اين اختالل رشدى عصبى شد. اوتيسم نوعى اختالل تكاملى است. به اين معنى كه عالئم آن از سنين بسيار 
پايين آغاز مى شود و به مرور در ادامه زندگى كودك خود را بارزتر جلوه مى دهد. اوتيسم را براى اولين بار 
لئو كنر در سال 1943 تشخيص داد و در حال حاضر ميزان شيوع آن در جامعه يك درصد است و نمودار رو 
به افزايشى را دنبال مى كند. بنارى در رابطه با علل بروز اين اختالل تاكيد كرد به تاثير ژنتيك به تنهايى معتقد 
نيست و به نظر او، محيط اثر قابل توجهى بر بروز اين اختالل رشدى عصبى دارد. وى به تحقيقات گسترده 
موسسه انسرم فرانسه در اين زمينه اشاره كرد و گفت: «زنانى كه در 3 ماهه دوم باردارى در معرض آفت كش ها 
قرار مى گيرند، فرزندانشان بيشتر در معرض ابتال به اوتيسم هستند.» پروفسور بنارى در ادامه در مورد عالئم اين 
اختالل گفت: «گرچه مشكالت ساختارى عصبى اوتيسم از زندگى رحمى آغاز مى شود اما مشكالت رفتارى 
بعدها بروز مى كند و به همين دليل تشخيص اختالل از ابتداى تولد ممكن نيست. معموال اولين عالئم در 
6 ماه نخست تولد قابل تشخيص است ولى گاهى تا 2 سالگى عالئمى ديده نمى شود. اختالالت يادگيرى، 
كندذهنى، تشنج، ارتباط چشمى ضعيف، تمايل به تنهايى، خنده هاى بى دليل و عالقه به جزئيات از جمله 
عالئم اوتيسم است كه الزاما همگى نبايد در يك كودك ديده شود. مهم ترين شاخصه اوتيسم ضعف 
ارتباطات اجتماعى در مبتاليان است. عالقه نداشتن به تغيير، پوشيدن لباس هاى تكرارى، رفتارهاى كليشه اى 
تاكيد  وى  است.»  اوتيسم  عالئم  ديگر  از  نيز  بى محابا  رفتارهاى  داشتن  و  خطر  نكردن  درك  بى معنا،  و 
ويژه اى بر تكنيك هاى آموزشى و مهارت هاى فرزندپرورى در كنترل عاليم اوتيسم داشت و گفت تحقيقات 
در زمينه دارودرمانى در حال انجام است. در حال حاضر تنها 2 دارو از سوى  سازمان غذا و داروى آمريكا 
مورد تاييد است كه مى تواند در كنترل عالئم بى قرارى موثر باشد ولى در تعامالت اجتماعى تاثيرگذار نيست. 
بنارى به داروى ديگرى اشاره كرد كه تحقيقات روى آن در موسسه انسرم در حال انجام است و وارد فاز 
سوم شده است. وى با اشاره به اين موضوع كه ميزان كلر در مغز كودكان مبتال به اوتيسم در مقايسه با ساير 
افراد به نسبت باالتر است، گفت: «در پژوهش ها از نوع خاصى داروى مدر استفاده شده كه مى تواند به مرور 
زمان با كاهش كلر موجود در نورون هاى مغزى و كاهش عملكرد اضافى سلول هاى عصبى به بهبود رفتارهاى 
فرد كمك كند.» با اين حال، وى تاكيد داشت كه هيچ خانواده اى نبايد سرخود از داروهاى مدر استفاده كند 
زيرا برخى تنها از ورود كلر به سلول پيشگيرى مى كنند و برخى باعث خروج پتاسيم مى شوند كه مى تواند با 

عارضه همراه باشد. طى 3 سال آينده نتيجه دقيق اين تحقيقات مشخص مى شود.

دكتر بهروز جليلى: اشتباه گرفتن اوتيسم با بيش فعالى
دكتر بهروز جليلي، دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران و فوق تخصص روان پزشكى اطفال در سخنرانى خود 
به تفاوت هايى اشاره كرد كه در كودكان مبتال به اوتيسم وجود دارد، مثال گرچه اين كودكان فرهنگ لغات 
گسترده اى دارند اما توانايى به كارگيرى اين لغات را در گفتار ندارند و به همين دليل به كمك گفتار-كاردرمانى 
بايد استفاده از اين لغات را به آنها آموزش داد. همچنين زمانى كه عالئم اوتيسم بعد از 3 سالگى بروز مى كند 
و كودك توانايى تكلم دارد اميد به بهبود و عادى شدن زندگى فرد بيشتر است. اين متخصص روان پزشكى 
اطفال به تحريك پذيرى باال و اختالالت خلقى در اين كودكان اشاره كرد كه با رفتاردرمانى و كاهش عوامل 
محرك از جمله سر و صدا و دوش آب ولرم، مى توان آن را در كودكان كنترل كرد و به عنوان دارودرمانى، 
مالتونين را داروى ايمنى براى اين كودكان عنوان كرد. جليلى همچنين اظهار نگرانى كرد كه برخى همكاران 

اوتيسم را با بيش فعالى اشتباه مى گيرند و براى اين كودكان ريتالين تجويز مى كنند كه پاسخدهى مناسبى ندارد.

دكتر ربابه شيخ االسالم: بخور 
نخورهاى اوتيسم

عضو هيات علمى وزارت بهداشت 
و رئيس انجمن علمى غذا و تغذيه 
حامى سالمت ايران به نقش تغذيه در 
بهبود عالئم اوتيسم اشاره داشت. دكتر 
شيخ االسالم به اين فرضيه اشاره كرد 
كه اوتيسم مى تواند حاصل بى نظمى 
موجود در سيستم ايمنى بدن باشد. 
كودكان اوتيستيك به غذاهاى خاصى كه 
حاوى 2 پروتئين گلوتن و كازئين است 
پاسخ منفى مى دهند. غذاهاى حاوى اين 
نوع پروتئين ها باعث واكنش مخرب 
در بدن مى شوند و تغييرات شيميايى 
در بدن مسئول ناهنجارى هاى مغزى و 
رفتارهاى حاصله در كودكان اوتيستيك 
است. دكتر شيخ االسالم تاكيد داشت كه 
بهتر است گندم، جو، چاودار و ارزن 
از برنامه غذايى اين كودكان حذف و 
به جاى آن ذرت، برنج، گندم سياه 
و سيب زمينى اضافه شود. البته اين 
رژيم غذايى نكات بسيارى دارد كه 
بايد حتما زير نظر متخصص تغذيه 
تجويز شود و متاسفانه بايد پذيرفت 
كه اين رژيم غذايى گران و دسترسى 

به آن دشوار است.

دكتر كمانى، رازجويان، تنكابنى، توكلى، اوالدى و فراهانى: كنار آمدن با اوتيسم 
كودكان

در پنل دوم والدين كودكان اوتيستيك حضور داشتند و بيشتر به اين موضوع پرداخته شد كه شنيدن خبر 
اوتيستيك بودن يك كودك چه استرس بااليى را به والدين تحميل مى كند و بهتر است والدين با تغيير شيوه 
زندگى شان اجازه ندهند اين بحران آنها را تبديل به خانواده اى ناكارآمد كند. از آشنايان و دوستان اين نوع 
خانواده ها هم خواسته شد آنها را پس از تشخيص به حال خود رها نكنند زيرا احتمال بروز تنش هاى عاطفى، 
بى مهرى در روابط ، بروز بيمارى هاى روان پزشكى، انزواى اجتماعى، طالق و خودكشى در اين خانواده ها 
بيشتر است. همچنين بر اين موضوع تاكيد شد كه به دليل باال بودن هزينه هاى آموزشى و درمانى اين كودكان، 
بهتر است والدين آموزش ببينند تا خود بتوانند به آموزش فرزندشان كمك كنند. آمار نشان مى دهد 20 تا 30 
درصد كودكان اوتيستيكى كه از بهره هوشى بااليى برخوردارند، قابل درمان هستند و نبايد در زمينه آموزش 
اين كودكان كوتاهى كرد. در اين نشست دكتر كتايون رازجويان، فوق تخصص روان پزشكى كودك و نوجوان 
به سوال هاى والدين در زمينه دارودرمانى و دكتر سيدحسن تنكابنى، فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان به 

سوال هايى در زمينه تشنج اين كودكان پاسخ دادند.
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