ﻣﺤﻘﻘﺎن روﺷﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﺗﯿﺴﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن اﺑﺪاع ﮐﺮده اﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ ﻓﻘﺪان راﻫﮑﺎری ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ از داﻧﺸﮕﺎه »واروﯾﮏ« راﻫﯽ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺧﻮن و اوره ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
»اﺧﺘﻼﻻت ﻃﯿﻒ درﺧﻮدﻣﺎﻧﺪﮔﯽ« ﯾﺎ اوﺗﯿﺴﻢ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﭘﺮدازش
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﻮدﮐﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در آن اﺑﺘﻼی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واورﯾﮏ درﯾﭽﻪ ای را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﺳﺖ.
ﮔﺸﻮده
آن
ﺑﻬﺘﺮ

در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺧﻮن و اوره ﮐﻮدﮐﺎن
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ )ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﻨﺠﺶ از ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ زﯾﺴﺘﯽ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮن  38ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ و  31ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  12ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﻦ اوﺗﯿﺴﻢ و وﺟﻮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺧﺎص در
»ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺳﻄﺢ »دی ﺗﯿﺮوزﯾﻦ« و
ﮔﻠﯿﮑﺎﺳﯿﻮن« ) (AGEدر ﮐﻮدﮐﺎن دارای اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ.
 Naila Rabbaniﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه واروﯾﮏ درﺑﺎره دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان دﻗﺖ ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ اوﺗﯿﺴﻢ را از ﺳﻄﺢ  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ
 90درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای آن ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
در ﺣﻮزه اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮروﻟﻮژی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده اﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل Max Davie
از »ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮدﮐﺎن« ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روی ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ  7ﺗﺎ  8ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از وﺟﻮد ﻋﻼﺋﻢ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در اﯾﻦ رده
ﺳﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 James Cusackﻣﺪﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Autisticaﻧﯿﺰ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﻣﺤﺪودی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اوﺗﯿﺴﻢ و دﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ

ذﻫﻨﯽ ﻣﺜﻞ  ADHDدر آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

