
 دفتر امورتوانبخشی روزانه و توانپزشکی
سازمان بهزیستی کشور

اختالل طیف اتیسم به مجموعه ای از اختالل رشدی 
گفته می شود که مهارت های کالمی و غیرکالمی ارتباطی 
و تعامل اجتماعی را به طور معنی داری تحت تاثیر خود 
قرار می دهد و اغلب عالیم آن در آغاز 18 ماهگی یا دو 
سالگی )پیش از سه سالگی( بروز می یابد. در 2 شماره 
گذشته در مورد عالیم هشدار دهنده در سال های ابتدایی 
زندگی و غربالگری و تشخیص آن صحبت شد. در ادامه، 

به روش های درمانی آن پرداخته می شود.

مداخله: تعامل همه جانبه
از جمله روش های مداخله برای افراد دارای اُتیسم 
و اختالل ارتباطی بسیار شدید، روش تعامل همه جانبه 
است که به ارتباط، مانند توجه دوجانبه، رعایت نوبت و 
ارتباط چشمی می پردازد و سعی می کند که به جای یک 
دیدگاه کّمی جزء نگر از روش های کیفی کل نگر استفاده 
کند. این روش از دسته مداخالت مراجع محور است 
که در آن درمانگر از مراجع پیروی می کند و برای افراد 
دارای اُتیسم و اختالل ارتباطی بسیار شدید مناسب است.

مداخله: آموزش
به منظور رشد و یادگیری افراد دارای اتیسم، مدارس 
کودکان استثنایی ممکن است برنامه های خاصی داشته 
باشند. خدمات ویژه در این مدارس می تواند همراه با 
مداخالت گفتاردرمانی و کاردرمانی انجام شود. برای 
آموزش این افراد باید از برنامه های آموزش انفرادی 
)IEP( استفاده شود. این برنامه های اختصاصی برای 
هر کودک بطور ویژه نوشته می شوند. کودکان دارای 
اتیسم ممکن است نیازمند برنامه های مربوط به مداخالت 
سال  توسعه  به  مربوط  آموزشی  خدمات  و  بهنگام 
تحصیلی باشند. اگر در مورد فرزندتان نگران هستید 
و تصور می کنید که نیازمند برنامه های آموزشی ویژه 
است، از وی حمایت کرده و از مدرسه بخواهید تا با 
بهره گیری از امکانات موجود، برنامه آموزشی انفرادی 

برایش تهیه کند.

مداخله: دارو درمانی
وجود  خاصی  داروی  هیچ  اتیسم  درمان  برای 
کنترل  را  عالیم  از  تعدادی  می تواند  دارو  اما  ندارد، 
کند. متخصصان برای کنترل مشکالت جدی رفتاری، 
از داروهای ضدسایکوتیک استفاده می کنند. یکی از 
داروهایی که در زیر این گروه قرار می گیرد، رسپریدال 
و  تایید شده  داروها  کنترل  سازمان  توسط  که  است 
می تواند در کنترل رفتارهای پرخاشگرانه، آسیب رسان 
و قشقرق در مورد این کودکان موثر باشد. در صورت 
وجود تشنج، داروهای ضدتشنج می توانند مفید باشد. 
گاهی داروهای کنترل کننده افسردگی نیز می تواند برای 
این افراد توصیه شود. واکنش کودک به دارو باید به 

طور دقیق مورد بررسی و کنترل قرار گیرد. در هر حال 
باید در نظر داشته باشید که تجویز هر نوع دارو، به هر 
میزان و جهت هر مشکلی که کودک دارد، باید صرفا 

توسط روانپزشک صورت گیرد.

مداخله: انسجام حسی
کودکان دارای اُتیسم ممکن است به شدت در برابر 
محرک هایی مانند نور، صدا، مزه و بو از خود حساسیت 
نشان دهند. این شرایط بسیار شبیه اختالل در انسجام 
حسی است. به عنوان نمونه، ممکن است در برابر نور 
خاموش و روشن شونده و شدید، بهم بریزند یا در برابر 
صدایی مانند زنگ مدرسه وا کنش منفی شدیدی از 
خود نشان دهند. تحقیق محدودی که در دانشگاه تمپل 
انجام شد، نشان داد که کمک به کودک برای سازگاری 

با شرایط حسی متفاوت، باعث می شود تا رفتارهای 
تکراری و مشکالت رفتاری این کودکان تا حد زیادی 

کنترل و تعدیل شود.

اُتیسم و تکنولوژی حمایتی
حتی کودکان فاقد گفتار و کالم می توانند با استفاده 
از ابزارهای جدیدی که تصویر و متن را به گفتار تبدیل 
می کند، اقدام به برقراری ارتباط کنند. در این طبقه از 
تکنولوژی، ابزارک های جیبی و کوچکی وجود دارند که 
با استفاده از اپلیکیشن های مختلفی کار می کنند. استفاده 
از موبایل و کامپیوترهای شخصی نیز می تواند به تسهیل 

ارتباط این کودکان کمک کند.

اُتیسم و تغذیه
مشکالت گوارشی درکودکان دارای اتیسم شایع بوده 
و حدود 30 درصد ازآنها ممکن است مواد غیرغذایی 
مانند خاک یا کاغذ بخورند. تعدادی از والدین یک رژیم 
غذایی عاری ازگلوتن )پروتئین گندم( وکازئین )پروتئین 
شیر( را برای فرزند دارای اتیسم خود مورد استفاده قرار 
می دهند. برنامه های غذایی دیگری مانند تغییر در رژیم 
غذایی، ازجمله ویتامین B6 ومنیزیم مکمل وجود دارد. 
تاکنون، شواهد موجود نتوانسته ضرورت استفاده از یک 
برنامه تغذیه ای را برای این کودکان به اثبات برساند. برای 
حصول اطمینان از دریافت مواد غذایی مورد نیاز فرد، 
برنامه های غذایی صرفا باید تحت نظارت متخصص 

تغذیه تنظیم شود.

درمان های نامتعارف
اینترنت پر است از درمان های غیرمعمول و ناشناخته 
برای اتیسم که به منظور رفع نگرانی والدین کودکان دارای 
اُتیسم ارایه شده است. برای حصول اطمینان از بی خطر 
بودن این مداخالت نامتعارف، حتما باید با متخصصان 

بهداشت و روان شناس کودکتان مشورت کنید.
در شماره آینده، در مورد علل ایجاد کننده اتیسم و 
زمان مراجعه به مراکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف 

اُتیسم سازمان بهزیستی صحبت خواهد شد.

 محسن حافظی، روانپزشک

 در شماره گذشته تاریخچه کوتاهی از حشیش، کاربرد درمانی آن و 
عالیم و نشانه های مصرف حشیش از نظر گذشت. در ادامه، دیگر 

موارد را با هم می خوانیم.
کاهش انگیزه یکی از تعیین کننده ترین ویژگی های مصرف حشیش یا 
کانابیس است. هنگامی که افراد جوان دچار سوء مصرف حشیش و 
کانابیس می شوند عالیق اصلی را همچون عالقه به تحصیل و اهداف 
شغلی، در اولویت پایین تری نسبت به آرامش رویایی حاصل از حس 

سرخوشی حشیش قرار می دهند.
حشیش همچنین یادگیری و توانایی حل مسئله را سخت کرده و از 
دست دادن حس درک زمان و مکان می تواند در توانایی شخص برای 
موفقیت در ورزش اختالل ایجاد کند. در نتیجه شخص جوانی که 
قبل از مصرف حشیش ورزشکار و موفق بوده، ممکن است از تمام 

فعالیت های ورزشی خود کناره بگیرد.
 عالئم فیزیکی مصرف حشیش

قرمزی چشم ها، خشکی دهان، افزایش میل استفاده از تنقالت و 
نوشیدنی ها. احتمال گسترش پارانویا و توهم در مصرف کننده سنگین 
حشیش یا کانابیس وجود دارد. افرادی که در طوالنی مدت حشیش 
مصرف می کنند وابسته به این ماده مخدر می شوند. اگر فردی همچنان 
به سوء مصرف این مخدر با وجود صدمه رسیدن به زندگی، سالمتی و 
روابطش ادامه دهد، می توان او را معتاد به این ماده مخدر در نظر گرفت. 
اگر میزان مصرف )برای اینکه حس دفعات اول را تجربه کنند باید 
میزان بیشتری را از ماده مصرف کند( و عالئم ترک آنها وقتی مصرف 
آن را تمام کنند، افزایش یابد، باز هم آنها معتاد نامیده می شوند. حشیش 

دارای عالئم ترک در صورت عدم ادامه مصرف است.
کسی که حشیش زیاد مصرف می کند، دچار خشم، هیجان، سردرگمی، 

وحشت، عدم تحرک و نشئه گی سنگین می شود.
 ترک اعتیاد حشیش

اطالعات درباره برنامه سم زدایی می تواند فرد را قادر سازد تا سموم 
ذخیره شده محرک را دفع کند. مواد سرخوشی آور می تواند در بافت 
چربی ذخیره شود، به این ترتیب، عوارض طوالنی مدت ناشی از 
مصرف ماری جوانا یا حشیش حتی هفته ها و ماه ها بعد از ترک مصرف 
باقی بماند. در طول زمان با ترکیب مکمل های غذایی با تمرین های 
متوسط بدن این توانایی را بدست می آورد تا از باقی مانده مواد مخدر 
قدیمی که در بدن فعال مانده رهایی یابد. شخصی که به میزان زیاد 
به ماده مخدر اشتیاق دارد، به طوری که ادامه سوء مصرف به صورت 
نیاز برایش در می آید، در نهایت بعد از این برنامه توانبخشی می تواند 

هوشیاری و اعتدال را باز یابد.
 عالیم ترک حشیش 

سندرم ترک حشیش در کسانی دیده می شود که پس از مصرف درازمدت 
مقادیر زیاد، اقدام به قطع ناگهانی مصرف می کنند. این عالیم چند 
ساعت پس از آخرین مصرف شروع می شود و در عرض 8 ساعت 

به اوج می رسد. این عالیم عبارتند از:
- تحریک پذیری، بی حوصلگی، بی قراری و اضطراب و افسردگی )در 
افرادی که مصرف زیاد باشد بیشتر خواهد بود(، احساس طرد شدگی، 

ترس و وحشت، دگرگونی و تغییر شکل فضا و زمان
- اختالل خواب و بی اشتهایی

- تعریق، لرزش و ناآرامی
- اسهال - تهوع و استفراغ

- دردهای عضالنی و تشنگی
- افزایش درجه حرارت بدن

فرد پس از بهبودی نسبی دچار افسردگی شدید، ناامیدی و ...می شود.
 برنامه  درمانی

درمان اختالالت وابسته به حشیش، چه به صورت فردی و چه گروهی، 
معموال سرپایی است. درمان در وضعیت بستری احتماال وقتی مطرح 
می شود که بیمار به  دلیل سایر اختالالت روانپزشکی از جمله اختالل 
ناشی از سوءمصرف سایر مواد بستری شده باشد. درمان دارویی و 

روان درمانی توصیه می شود.

حشیش و ترک زندگی
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کودک بهم ریخته

سرطان ریه مهم ترین علت مرگ و 
میر ناشی از سرطان در مردان و زنان 
اینگونه  همواره  وضعیت  اما  است، 
نبوده است. پیش از کاربرد گسترده 
دستگاه های مکانیکی پیچیدن سیگار، 
بود.  نادر  بیماری  یک  ریه  سرطان 
امروزه، تقریبا 90 درصد از مرگ و 
میر ناشی از سرطان ریه به دلیل کشیدن 
سیگار اتفاق می افتد، در حالی که گاز 
رادون و آلودگی هوا و قرار گرفتن 
در معرض دیگر مواد شیمیایی نقش 
کم اهمیت تری در ایجاد این مرگ و 
میر بر عهده دارند. داروهایی که به 
تازگی تولید شده اند برای کسانی که 
امروزه این بیماری در آنها تشخیص 

داده می شود امیدواری تازه ای ایجاد کرده اند.
است  مواد شیمیایی سرطان زا  از  پر  تنها  نه  سیگار 
که سیستم دفاع طبیعی ریه را هم خلع سالح می کند، 
از موهای بسیار ریز به  مجاری تنفسی دارای آستری 
نام مژه )مژک( هستند. این موها با جارو کردن و بیرون 
راندن توکسین ها، باکتری و ویروس ها، از ریه ها محافظت 
می کنند. دود توتون این مژه ها را فلج می کند، بنابراین 
آنها نمی توانند وظیفه خود را انجام دهند، و در نتیجه 

مواد سرطان زا در ریه جمع می شود.
معموال  می شود.  آغاز  مخفیانه  به طور  ریه  سرطان 
نشانه های  یا  بیماری هیچ عالئم  این  اولیه  مراحل  در 
هشداردهنده ای وجود ندارد. با پیشرفت سرطان ریه، 
عالئمی که ایجاد می شود معموال غیراختصاصی بوده و 

امکان دارد شامل موارد زیر باشد:

•  سرفه ای که برطرف نمی شود.
•  درد در قفسه سینه، مخصوصا به هنگام کشیدن 

نفس های عمیق
•    خس خس کردن سینه یا تنگی نفس

•    باال آوردن بلغم )خلط( خونی 
•    خستگی

آیا می توان مراحل اولیه سرطان ریه را ردیابی 
کرد؟ 

نوعی اسکن به نام سی تی اسکن مارپیچی )اسپیرال( در 
ردیابی مراحل اولیه سرطان ریه در برخی از افراد نویدبخش 
بوده، اما مشخص نیست که آیا با استفاده از آن می توان 
بیماری را به اندازه کافی زود ردیابی کرد که نجات جان 
بیماران میسر شود. محققین در حال حاضر مفید بودن 

این تست را ارزیابی می کنند. یکی از 
نقاط ضعف این تست این است که 
سی تی اسکن مارپیچی تعداد زیادی 
ناهنجاری های طبیعی موجود در ریه 
را آشکار می سازد، که امکان دارد این 
امر به انجام نمونه برداری، نگرانی، 
و جراحی غیرضروری منجر شود.

شدن  ظاهر  تا  موارد،  اکثر  در 
یا  مزمن  سرفه  مانند  عالئمی 
خس خس کردن سینه که سرطان ریه 
بیماری  این  به وجود  می کند،  ایجاد 
مظنون نمی شوند. در این مرحله از 
بیماری، پزشک به احتمال قریب به 
یقین دستور می دهد رادیوگرافی قفسه 
سینه یا دیگر تست های تصویربرداری 
صورت گیرد. همچنین، شاید از بیمار 
بخواهند خلط باال بیاورد تا تست خلط را انجام دهند. اگر 
هر کدام از این تست ها حاکی از حضور سرطان باشد، 

به احتمال قریب به یقین نمونه برداری انجام می شود.
اگر در عکسبرداری با اشعه – X تومور مشکوکی 
دیده شود، یا در تست خلط سلول های سرطانی وجود 
داشته باشد، از نمونه برداری برای تأیید تشخیص استفاده 
می کنند. نمونه کوچکی از توده مشکوک را، معموال با 
یک سوزن، برمی دارند تا زیر میکروسکوپ معاینه کنند. 
آسیب شناس با بررسی این نمونه می تواند تعیین کند که 
آیا تومور سرطان ریه است، و اگر سرطان ریه است، 

از چه نوعی است.
ادامه دارد...

سرطان ریه و عالیم تشخیصی آن

راهنمای شناسایی اختالل طیف اتیسم )3(

یک مطالعه جدید نشان داده روزی یک 
ساعت یوگا می تواند بر کاهش فشارخون مؤثر 
باشد.  فشارخون یکی از شایع ترین بیماری های 
انسان بوده و یکی از عوامل مساعدکننده 
بیماری های قلبی و سکته مغزی به شمار 
می رود. وقتی فشار سیستولیک یا ماکزیمم 
فشار  یا  و  از 140  درون رگ های خونی 
دیاستولیک یا مینیمم از 90 باالتر می رود به 
این معنی است که فرد دچار فشارخون باال 
است. در بسیاری از جوامع بیش از یک سوم 
مردم در مرز فشارخون باال هستند؛ یعنی 
فشارخون سیستولیک آن ها بین 120-139 

و فشارخون دیاستولیک آنا بین 89-80 است. 
این دسته از مردم اگر روش زندگی خود را 
اصالح نکنند درنهایت به فشارخون قطعی 
را  فرد  هندی 60  می شوند.محققان  مبتال 
که فشارخون آن ها در مرز باال بودن قرار 
داشت، به دو گروه تقسیم کرده و برای نیمی 
از آن ها نرمش های یوگای روزانه تجویز 
کردند. روزی یک ساعت یوگا به مدت سه 
ماه. در انتهای مطالعه فشارخون دیاستولیک 
افرادی که یوگا کرده بودند به طور متوسط 
4/5 میلی متر جیوه کاهش پیداکرده بود و در 
گروه دیگر تغییر محسوسی مشاهده نشد. 
با در نظر گرفتن اینکه حتی دو میلی متر 
جیوه کاهش فشارخون می تواند خطر سکته 
مغزی را شش درصد کاهش دهد اهمیت این 
حد از کاهش فشارخون مشخص می شود.

موجب  یوگا  می زنند  حدس  محققان 
کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک و تنظیم مجدد 

سنسورهای فشارخون در بدن می شود.
Your Doctor :منبع

تأثیر یوگا بر فشارخون

تـازه هـا

بــدانیـم

است.  شایع  بارداری  اوایل  در  صبحگاهی  بیماری 
است  این  صبحگاهی  بیماری  به  آن  نامگذاری  علت 
روز  طول  در  و  داده  رخ  ساعات صبح  در  بیشتر  که 

یابد.  می  بهبود 
حدود 50 درصد زنان باردار حالت تهوع دارند اما تقریبا 
نیمی از آنها دچار استفراغ نیز می شوند. به ندرت )1 
نفر از هر 100 نفر( ممکن است به قدری بیمار شوند 
طور  به  باشند.  داشته  بیمارستان  در  درمان  به  نیاز  که 
کلی بیماری پس از ماه چهارماه بارداری بهبود می یابد 

اما در برخی زنان می تواند در کل دوره بارداری وجود 
طول  در  صبحگاهی  بیماری  بروز  دالیل  باشد.  داشته 
سال ها مورد بحث بوده است. تصور می شود تغییرات 
این  در  تا حدی  بارداری  اول  هفته   12 در  هورمونی 
پروژسترون و  استروژن،  میزان  تغییر  باشد.  امر دخیل 
گنادوتروپین جفتی انسان ممکن است در این زمینه نقش 
داشته باشد. بر اساس یک تئوری، بیماری صبحگاهی 
ایجاد می شود تا زن باردار را از مواد غذایی مضر دور 
نگاه دارد. بیماری صبحگاهی در 3 ماه اول بارداری به 

این زمان آسیب پذیری جنین نسبت  اوج می رسد. در 
است. بیشتر  سموم  به 

به طور کلی بیماری صبحگاهی نشانه ای از یک بارداری 
سالم تصور می شود. با این حال، در حال حاضر شواهد 
باور وجود ندارد. این  از  باال برای حمایت  با کیفیت 

در مطالعه حاضر 797 زن باردار احساس تهوع را بین 
هفته 2 تا 8 بارداری ثبت کردند. همچنین به پرسشنامه ای 
در مورد عالئم خود تا هفته 36 بارداری پاسخ دادند. 
8 بارداری 57/3 درصد تهوع و 26/6 درصد  تا هفته 

تهوع و استفراغ را گزارش کردند. بررسی ها نشان داد 
زنانی  به  نسبت  صبحگاهی  بیماری  به  مبتال  زنان  در 
 50 جنین  سقط  احتمال  نداشتند  استفراغ  و  تهوع  که 
که  می دهد  نشان  نتایج  این  بود.  کمتر  درصد   75 تا 
بیماری صبحگاهی می تواند نشانه بارداری سالم باشد. 
است، الزم  بی نظیر  کیفیت  نظر  از  مطالعه  این  هرچند 

انجام شود. بیشتری  بررسی های  زمینه  این  در  است 

Your Doctor منبع: 

ارتباط بیماری صبحگاهی و خطر سقط جنین


