
 دفتر امورتوانبخشی روزانه و توانپزشکی
سازمان بهزیستی کشور

چهعاملیباعثایجاداوتـیـسـممیشود؟
دانشمندان علت دقیق پیدایش اوتـیـسـم را نمی دانند، 
آن روی  اعضای  و  درون خانواده  در  که  ازآنجا  اما 
می دهد، احتماال ژن ها در پیدایش آن نقش بسیار مهمی 
دارند. برای بررسی اثر مواد شیمیایی و عوامل محیطی 
و عفونت ها در ایجاد اُتیسم در مرحله پیش از تولد، 
تحقیقاتی در حال انجام است. اُتیسم در افراد دارای 
سایر اختالل ژنتیکی مانند اختالل X شکننده و توبروس 
اسکلروزیس شایع تراست. مصرف والپروئیک اسید یا 
تالیدومید در دوران بارداری، احتمال ابتالء کودک را 

به اوتـیـسـم افزایش می دهد.

واکسنباعثایجاداوتـیـسـمنمیشود!
علیرغم انجام تحقیقات علمی متعدد، میان اُتیسم 
و وا کسن هیچ ارتباطی دیده نشده است. محققان از 
 سال 1998 که دانشمندان نگرانی هایی را در مورد نقش 
وا کسن های MMR )سرخک، اریون و سرخجه(، ابراز 
کردند، این وا کسن ها را مورد بررسی دقیق قرار داده اند. 
گزارش های پیشین در این ارتباط توسط نشریات معتبر 
به دلیل سوگیری و نتیجه گیری نامناسب فاقد ارزش و 
اعتبار علمی در نظر گرفته شده اند. هرچند هیچ تحقیقی 
ارتباط میان اُتیسم و ماده ترایموزال )شکلی از جیوه 
که در وا کسن ها مورد استفاده قرار می گرفت( را تایید 
نکرد، این ماده از سال 2001 از وا کسن های کودکان 

حذف شده است.

احتمالاُتیسمدرخواهروبرادرانافراددارای
اختالل

براساس بررسی های انجام شده، افرادی که دارای 
یک کودک با اختالل اُتیسم هستند، 19 درصد احتمال 
دارد که فرزند دوم آنان نیز اوتـیـسـم داشته باشد. در 
صورت داشتن دو کودک دارای اُتیسم احتمال داشتن 
کودک سوم با تشخیص اوتـیـسـم بسیار باالتر می رود. 

در مطالعه ای که روی دوقلوها انجام شد، نشان داده شد 
در زمانی که یکی از دوقلوهای دوتخمی دارای اوتـیـسـم 
باشد، احتمال اینکه قل دوم نیز دارای اُتیسم باشد، 31 
درصد است. در صورتی که یکی از دوقلوهای یک تخمی 
پسر دارای اوتـیـسـم باشد، 77 درصد احتمال دارد که 

قل دیگر نیز عالیم اوتـیـسـم را از خود نشان دهد.

ورودبهمدرسه
براساس قوانین کشور، همه کودکان حق دریافت آموزش 
مناسب و در سطح توان خود را دارند. برنامه های آموزشی 
و  باشد  انفرادی  رودرروی  آموزش های  شامل  می تواند 
آموزش والدین را نیز در برگیرد. با استفاده از حمایت های 
آموزشی و ابزارهای کمکی می توان توانایی های این افراد را 

در کالس درس افزایش داد. ورود کودکان دارای اُتیسم در 
مدرسه براساس نیازها و توانایی های وی صورت می گیرد، 
لذا می توانند در کالس درس در کنار سایرکودکان دارای 
رشد عادی یا کالس خاص افراد دارای اوتـیـسـم شرکت 
کنند. در شرایط خاص، حتی آموزش در خانه نیز برای این 

افراد تجویز می شود.

زندگیبااُتیسم
همانطور که توضیح داده شد، اُتیسم اختاللی برای تمام 
طول عمر است و در حال حاضر درمان و شفایی برای آن 
وجود ندارد. اما روش هایی که توضیح داده شد، می توانند 
در کنترل عالیم و افزایش توانایی آنان بسیار موثر باشند. 
بررسی ها نشان داده که افراد استفاده کننده از خدمات توانبخشی 
موجود در مقابل کسانی که به دالیلی از این روش ها استفاده 
نکرده اند، بسیار با هم فرق دارند و گروه استفاده کننده، 
توانایی ارتباطی، اجتماعی ویادگیری بسیار بهتری از خود 
نشان داده وتوانسته اند در جامعه حضور بیشتری داشته باشند.
برنامه های توانبخشی حرفه ای و آگاه سازی بیشتر افراد 
جامعه باعث شده که این گروه بتوانند در جامعه حضور 
پررنگ تری داشته باشند. برنامه های شناسایی به هنگام و 
آموزش والدین، امیدواری را جهت افزایش توانمندی های 
این افراد بسیار بیشتر کرده است. با استفاده از آموزش و 
حمایت های مناسب، افراد دارای اوتـیـسـم با عملکردهای 
سطح باال قادرند در جامعه حضور داشته باشند، شغل مناسبی 
بیابند و تحصیالت خود را در مقطع دانشگاه نیز ادامه دهند.

زمانمراجعهبهمراکزآموزشیتوانبخشیاختالل
طیفاُتیسمسازمانبهزیستی

اگر کودک شما 2 تا 5 ساله است و پاسخ شما به سه 
سوال یا بیشتر از سواالت جدول آمده مثبت )بله( است، برای 
بررسی بیشتر توسط کارشناسان و دریافت راهنمایی های الزم، 
به مرکز آموزشی توانبخشی اختالل طیف اوتـیـسـم استان 
خود مراجعه کنید. شما می توانید نشانی و تلفن آن مرکز را 
از معاونت توانبخشی اداره بهزیستی استان خود بگیرید. به 
خاطر داشته باشید که تا قبل از بررسی بیشتر کارشناسان، 

جای هیچ نگرانی برای شما وجود ندارد.

 مهرداد منصوری
 اورتوپد

به علت تفاوت هایی که در شکل، اندازه، مواد تشکیل دهنده، نیروهایی 
که به استخوان وارد می شوند و رفتار، میان کودکان و بزرگساالن وجود 
دارد شکستگی ها در این گروه سنی با بزرگساالن قدری متفاوت است.

شکستگی ها در کودکان می توانند به اشکالی بروز کنند که در بزرگساالن 
دیده نمی شوند. این اشکال عبارتند از:

 شکستگی ترکه تری
 قوس برداشتن استخوان

 شکستگی ناشی از فشار طولی
 شکستگی صفحه رشد

 شکستگی ناشی از کودک آزاری

شکستگی ترکه تری
 بافت استخوانی در کودکان قدرت ارتجاعی بیشتری نسبت به بزرگساالن 
دارد. همچنین محتوای آب استخوان بچه ها از بزرگساالن بیشتر است. 
در بزرگساالن، رفتار استخوان در مقابل نیروهایی که بر آن وارد می شود، 
مانند رفتار شاخه خشک درختی است که قصد خم کردن آن را داریم. 
وقتی دو طرف شاخه خشک درختی را می گیریم و آن را خم می کنیم، 
شاخه در ابتدا قوس برداشته و خم می شود. اگر در این حال شاخه را 
رها کنیم، شکل آن دوباره به حالت اول برمی گردد. اگر نیرویی که به دو 
طرف شاخه چوب وارد می کنیم از حد تحمل چوب فراتر رود چوب 
به ناگهان شکسته شده و به دو قطعه کامال جدا از هم تبدیل می شود.
در بچه ها اما رفتار استخوان قدری متفاوت بوده و شبیه خم کردن یک 
شاخه زنده و تر و تازه درخت است. شما به سختی می توانید این شاخه 
را بشکنید. شاخه در ابتدا خم می شود. با اعمال نیروی بیشتر ممکن 
است طرف محدب شاخه شکسته شده و فیبرهای تشکیل دهنده آن 
از هم جدا شوند ولی در طرف مقعر تداوم فیبرهای شاخه درخت 
باقی می ماند. پس در این موارد شکستگی کامل نیست. شکستگی در 
استخوان های بلند کودکان مثل استخوان های ساعد و ساق هم معموال 
به این الگو شبیه است به همین خاطر به این نوع شکستگی ترکه تری 

یا »گرین استیک« Green stick می گویند.
تفاوت دیگر بچه ها با بزرگساالن این است که پریوست یا ضریع 
استخوان )پرده بافتی که دورتادور استخوان ها را می پوشاند( در بچه ها 
کلفت تر و محکم تر از بزرگساالن است. بنابر این در هنگام شکسته 
شدن استخوان بچه ها این پرده کمتر پاره شده و چون دور استخوان را 
گرفته از جابجا شدن قطعات استخوان جلوگیری می کند )مانند وقتی 
که یک استوانه چوبی را در داخل یک شیلنگ آب قرار دهیم و سپس 
چوب را با ضربه از بیرون از وسط بشکنیم. شیلنگ آب سالم مانده و 

مانع از جابجا شدن دو قطعه شکسته شده چوب می شود.(
شکستگیهای ترکه تری هم نیاز به جااندازی دارند. بعضی از پزشکان 
معتقدند برای اینکه بتوان دو استخوان شکسته شده را به طور صحیح 
در امتداد هم قرار داد باید ابتدا شکستگی ترکه تری را به یک شکستگی 

کامل تبدیل کرده و سپس جااندازی انجام شود.

قوس برداشتن استخوان
به علت ساختار ویژه بافت استخوانی در بچه ها، وقتی نیرویی از خارج 
به یک استخوان بلند وارد می شود ممکن است به جای شکستن آن 
موجب شود استخوان در تمام طول خود به صورت یک کمان درآمده 
 Plastic »و قوس بردارد. به این وضعیت تغییر شکل »پالستیکی
deformity می گویند. درمان این شکستگی ها معموال به صورت بسته 

انجام شده و نیازمند مانورهای خاصی است.
ادامه دارد...

انواعشکستگیاستخواندر
کودکان
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زنـدگـی بـا اوتـیـسـم

سرطان ریه مهم ترین علت مرگ و میر 
ناشی از سرطان در مردان و زنان است. 
داروهایی که به تازگی تولید شده اند برای 
آنها  بیماری در  این  امروزه  کسانی که 
تشخیص داده می شود امیدواری تازه ای 

ایجاد کرده اند.
دو نوع عمده سرطان ریه وجود دارد 
که با قیافه ظاهری سلول های سرطانی در 
زیر میکروسکوپ از هم متمایز می شوند. 
در بین این دو نوع، سرطان سلول کوچک 
ریه مهاجم تر است، یعنی اینکه می تواند 
در مراحل اولیه بیماری سریع تر به دیگر 
قسمت های بدن گسترش یابد. سرطان 

سلول کوچک ریه ارتباطی قوی با کشیدن سیگار دارد و 
به ندرت در افراد غیرسیگاری یافت می شود. سرطان سلول 
غیرکوچک ریه کندتر رشد می کند و رایج تر است، و تقریبا 

90 درصد از تمام موارد سرطان ریه از این نوع است. 
برای توصیف میزان گسترش سرطان در شخص بیمار 
از مرحله بندی استفاده می شود. سیستم های مرحله بندی 
متفاوتی برای دو نوع عمده سرطان ریه وجود دارد. سرطان 
سلول کوچک ریه به دو مرحله تقسیم می شود که عبارتند 
ار مرحله »محدود«، یعنی اینکه سرطان در یک ریه محدود 
است و شاید به غدد لنفاوی مجاور گسترش یافته باشد، 
و مرحله »پیشرفته«، یعنی اینکه سرطان به ریه دیگر یا به 
فراتر از ریه ها گسترش یافته است. در مورد سرطان سلول 
غیرکوچک ریه، بسته به میزان گسترش بیماری، از مراحل 

1 تا 4 استفاده می کنند.

ممکن است میزان بقای بیماران مبتال به سرطان ریه گمراه 
کننده باشد. بسته به مرحله بیماری در زمان تشخیص آن، 
احتمال زنده ماندن بیماران مبتال به سرطان سلول کوچک 
ریه به مدت 5 سال پس از زمان تشخیص بیماری از 1 تا 
49 درصد متغیر است. اما طی دهه گذشته پیشرفت هایی 
در درمان این بیماری به دست آمده، بنابراین شاید در افرادی 
که امروزه این بیماری در آنها تشخیص داده می شود نتیجه 

بیماری بهتر شده باشد. 
اگر سرطان غیرسلول کوچک ریه پیش از گسترش یافتن 
به فراتر از یک ریه ردیابی شود، گاهی اوقات می توان آن را 
با جراحی معالجه کرد. ممکن است جراح بخشی از ریه را 
که حاوی تومور است، یا، در صورت لزوم، کل ریه را بردارد. 
بعد از عمل جراحی، برخی از بیماران تحت پرتودرمانی یا 
شیمی درمانی قرار می گیرند تا سلول های سرطانی باقی مانده 

از بین برود. در بیمارانی که به سرطان 
سلول کوچک ریه دچار هستند، معموال 
جراحی از گزینه های درمانی نیست، زیرا 
این سرطان معموال پیش از زمان تشخیص 

گسترش یافته است. 
اگر سرطان ریه آنقدر پیشرفته است که 
نمی توان آن را معالجه کرد، باز هم می توان 
با استفاده از درمان های مختلف به بیمار 
کمک کرد بیشتر زنده بماند و از کیفیت 
زندگی بهتری برخوردار شود. با کاربرد 
شیمی درمانی و پرتودرمانی می توان اندازه 
تومورها را کاهش داد و به کنترل کردن 
انسداد  یا  استخوان ها  مانند درد  عالئم، 
مجاری تنفسی، کمک کرد. معموال از شیمی درمانی به عنوان 
درمان عمده سرطان سلول کوچک ریه استفاده می شود.

هدف درمانی شکل جدیدتری از درمان سرطان است و 
اغلب از آن به صورت ترکیب با شیمی درمانی، یا به هنگامی که 
درمان های دیگر موفق عمل نمی کنند، استفاده می شود. در 
یک نوع از هدف درمانی از رشد رگ های خونی جدیدی 
جلوگیری می شود که سلول های سرطانی را تغذیه می کنند. 
محققان نشان داده اند این نوع هدف درمانی، اگر همراه با 
شیمی درمانی انجام شود، به بیماران مبتال به سرطان ریه 
پیشرفته کمک می کند بیشتر زنده بمانند. در دیگر انواع 
هدف درمانی، همان طور که در این تصویر بسیار بزرگ 
شده می بینید، از ارسال سیگنال هایی جلوگیری می کنند 

که باعث تکثیر سلول های سرطانی می شوند.
ادامه دارد...

سـرطـانریـهوانـواعآن

راهنمای شناسایی اختالل طیف اوتـیـسـم )قسمت پایانی(

یک گزارش جدید تأثیر کم خوابی را بر 
رانندگی بیشتر نشان داده و مشخص کرده 
که یک تا دو ساعت کمتر خوابیدن در 
24 ساعت می تواند احتمال تصادف را 
دو برابر کند. همچنین مشخص شده که 
چهار ساعت کم خوابی در بیست وچهار 
ساعت می تواند احتمال تصادف رانندگی 

را یازده برابر افزایش دهد.
موجب  کم خوابی  که  مشخص شده 
این  و  می شود  توجه  و  تمرکز  کاهش 
مشکل در حین رانندگی سرعت واکنش 
را کم کرده و موجب می شود راننده در 
مواجهه با مشکالت، توان تصمیم سریع 

را از دست بدهد. 
کنترل  و  پیشگیری  مرکز  آمار  طبق 
 72 ساالنه  ایاالت متحده  در  بیماری ها 
بدنی  هزار تصادف و 44 هزار آسیب 
و 800 مرگ به علت تصادفات رانندگی 

ناشی از کم خوابی رخ می دهد.
بررسی  اساس  بر  مطالعه  این  نتایج 
بیش از هفت هزار تصادف اتومبیل در 
سال های 2007-2005 در ایاالت متحده 
به دست  آمده است. بر اساس این نتایج 
محققین می گویند احتمال بروز تصادف 
ساعت  پنج  از  کمتر  که  راننده ای  در 
خوابیده، ماننِد رانندگی یک فرد مست 

است.
محققان توصیه می کنند شب قبل از 
رانندگی حداقل هفت ساعت بخوابیم 
کنیم  رانندگی  از شبانه روز  درزمانی  و 
که معموال در آن ساعت بیداریم، هر دو 
ساعت یا هر 160 کیلومتر یک استراحت 
کوتاه داشته باشیم، از داروهایی که ما 
در حین  می کند  یا خواب آلود  گیج  را 
همسفر  یک  و  نکنیم  استفاده  رانندگی 
هوشیار داشته باشیم که اگر ممکن است 

رانندگی را با ما شریک شود.
Your Doctor :منبع

تأثیرکمخوابیبر
رانندگیوتصادف

تـازه هـا

بــدانیـم

جراحی باریاتریک و سایر درمان هایی که منجر به کاهش وزن شدید می شوند 
خطر نارسایی قلبی را در بیماران چاق کاهش می دهد. برای بررسی این موضوع 
محققین 25804 بیمار تحت جراحی باریاتریک را با 13701 بیمار سوئدی که از 
برنامه منظم و ساختار یافته اصالح سبک زندگی پیروی می کردند، مقایسه کردند. 
هر دو گروه فاقد سابقه نارسایی قلبی پیش از شروع درمان بودند و نمایه توده 

بدنی )BMI( آنها باالی 30 بود.
نتایج مطالعه به این شرح بود که:

قلبی در گروهی که جراحی  نارسایی  از شروع درمان، خطر   4 سال پس 
باریاتریک کرده بودند 50 درصد کاهش یافته بود.

میزان مرگ و میر و حمالت قلبی بین دو گروه مشابه بود.

و  دیابت  شریانی،  فیبریالسیون  شیوع  باریاتریک  گروه جراحی  بیماران  در 
پرفشاری خون کمتر بود.

نسبت  را  بیشتری  وزن  کاهش  بودند  کرده  باریاتریک  جراحی  که  گروهی 
به گروه مداخالت اصالح سبک زندگی داشتند. جراحی باعث 18/8 کیلوگرم 
کاهش وزن بیشتر نسبت به اصالح سبک زندگی در یک سال و 22/6 کیلوگرم 

در دو سال شده بود.
در برنامه مداخالت اصالح سبک زندگی، بیماران رژیم بسیار کم کالری )500 
کیلوکالری( را به مدت 10تا3 هفته داشتند که سپس غذاها به تدریج طی 8تا2 
هفته اضافه می شد و بیش از 9 ماه رژیم ثبات وزن دریافت کردند که شامل 
ورزش منظم، توصیه های رژیمی و رفتار درمانی بود. حدود 20 درصد بیماران 

در این گروه طی یک سال اول، مطالعه را ادامه ندادند.
مطالعه حاضر ارتباط چاقی و نارسایی قلبی را نشان داد و پیشنهاد کرد که مداخالت 
سخت گیرانه چاقی مثل جراحی باریاتریک می تواند در کاهش خطر نارسایی قلبی 
مفید باشد. جراحی باریاتریک همچنین می تواند بر فیبریالسیون شریانی، دیابت 
و پرفشاری خون که عوامل خطر شناخته شده نارسایی قلبی هستند اثر گذاشته 
و لذا از این طریق شیوع نارسایی قلبی را کاهش دهد. همچنین یافته ها حاکی از 
آن است که خطر نارسایی قلبی در بیمارانی که وزن بیشتری کم کرده اند، بیشتر 
کاهش می یابد. البته این موضوع به معنای رابطه علیتی چاقی با نارسایی قلبی نیست.
توصیه می شود بزرگساالن با BMI باالی 40 یا افرادی که BMI آنها باالتر از 
35 بوده و بیش از دو عامل خطر مثل دیابت و پرفشاری خون دارند می توانند 

جراحی باریاتریک انجام دهند.
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جراحیباریاتریکخطرنارساییقلبیراکاهشمیدهد


