
 تیر 99 36
 شماره 174

مولفه های ژنتیک قابل توجه است)5(. بر طبق تحقیقات 
انجام شده تا به حال مشخص شده که عامل ژنتیک در 
اوتیسم نقش مهم و بسزایی دارد. اگر یکی از دوقلوهای 
یک تخمکی مبتال به اوتیسم باشد دیگری با احتمال 90 تا 
30 درصد مبتال به اوتیسم خواهد بود. اگر کودکی مبتالبه 
اختالل  خواهرش  یا  برادر  اینکه  احتمال  باشد  اوتیسم 

اوتیسم داشته باشد حدود 6درصد است)6, 7(. 
که  کنند  تعیین  تالشند  در  رفتاری  ژنتیک  متخصصان 
باشد. داشته  نقش  اوتیسم  در  است  ممکن  ها  ژن  کدام 
های  ناهنجاری  که  رسیدند  نکته  این  به  ها  پژوهش  در 
کروموزوم11 بیشتر با این اختالل همراه است. همچنین، 
نام  به  ژن خاص  یک  فاقد  اوتیسم  به  مبتال  افراد  برخی 
که  می کند  تولید  پروتئینی  ژن  این  هستند.  نوروکسین1 
برای رشد اولیۀ مغز و ارتباطات عصبی نیاز است. اختالل 
نقش  اوتیسم،  ایجاد  در  است  ممکن  ژن  این  نبود  یا 
زیربنایی داشته باشد)8(. همچنین دیده شده است که در 
دختران مبتال به اوتیسم احتمال اختالل در ژن کد کننده 

پروتئین کاتنین )CTNND2( وجود دارد)2(.
البته هنوز مشخص نیست که دقیقا کدام ژن یا کروموزوم 
بیشترین نقش را در اوتیسم دارد. در بعضی تحقیقات  به 
این نتیجه رسیدند که ممکن است تعداد 5 تا 11 ژن در 
این اختالل دخیل باشند اما سایر محققان بر این باورند که 
جستجوی ژن های مسئول اوتیسم قابل تشخیص نخواهد 
بود زیرا اوتیسم خود یک اختالل نامتجانس است و ممکن 
است ده ها یا صدها ژن در آن دخیل باشند)9(.همچنین 
ممکن است ژن های خاصی در بروز برخی عالئم اوتیسم 

نقش داشته باشند)5(.
 DNA در بررسی عامل ژنتیک در 2 مطالعه، نمونه های
این  در  شد.  بررسی  اوتیسم  فرزند  دارای  خانواده های 

 اوتیسم یک سندرم عصبی روانپزشکی با شروع قبل از 
3 ساالگی است. مفهوم پایه اختالل بر مبنای مشاهده کانر در 
سال 1943 است. کانر 11 کودک مبتال به اوتیسم را که اکثرا 

پسر بودند و ترکیبی از نقص عملکرد شدید در حوزه های 
اجتماعی و زبانی و همچنین رفتارهای محدود تکراری را نشان 
می دادند توصیف کرد. این اختالل با ترکیبی از اختالل در زبان، 

شناخت اجتماعی و انعطاف ذهنی مشخص میگردد. اوتیسم 
یک اختالل ساده نیست بلکه یک سندرم رشد عصبی است که 

بعنوان اختالل طیف اوتیسم)ASD( شناخته می شود)1(.

اوتیسم  طیف  اختالل  هرگونه  شیوع  اخیر،  تحقیقات 
کرده  عنوان  آمریکا  در  8ساله  کودک   68 در  یک  تقریبا  را 
اوتیسم در  میانگین شیوع  اختالل طیف  به طور  است)2(. 
برآورد  درصد  یک  حدود  شمالی  آمریکای  و  اروپا  آسیا، 
می شود)3(. شیوع اختالالت طیف اوتیسم به طور مستمر 
رو به افزایش بوده است که این موضوع با نگرانی درمورد 
فاکتورهایی که ممکن است مسوول این قضیه باشند همراه 

بوده است.
عوامل ارثی ممکن است با اثرگذاری در ساختار و کارکرد 

مغز، افراد را مستعد این اختالالت نمایند.
افراد مبتال ممکن است در نواحی خاصی از مغز که در   
کنند،  بازی می  نقش های مهمی  اجتماعی و هیجانی  رفتار 
نابهنجاری هایی داشته باشند)2(. همچنین در رابطه با اتیلوژی 
اوتیسم عامل دیگری را می توان ام برد. گاما آمینو بوتیریک 
اسید )GABA( یک نورو ترنسمیتر بازدارنده در مغز هست 
که اختالل در آن می تواند در نشانگان اوتیسم دخیل باشد)4(.
ژنتیکی  فاکترهای  اهمیت  بیماری  این  شیوع  افزایش  با   
مورد  اوتیسم  اتیولوژی  در  محیطی  فاکتورهای  مقابل  در 
بررسی قرار کرفته شده است. محتمل است که این فاکتورها 
دهنده  نشان  مدارک  و  می کنند.  عمل  هم  با  برهمکنش  با 
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این  از  که  شد  بررسی  مشکوک  ژن   100 از  بیش  مطالعه 
تعداد، حدود 60 ژن با اوتیسم ارتباط زیادی داشتند. در این 
پژوهش ها دیده شد که موتاسیون هایde novo در افراد 

مبتال به اوتیسم زیاد دیده می شوند)10, 11(.
با اینکه هنوز به طور دقیق علت واحدی برای این اختالالت 
از  ترکیبی  به  نشانه ها  بیشترین  اما  است،  نشده  مشخص 
عوامل ارثی ژنتیکی، عصبی زیستی و عوامل محیطی اشاره 
دارد. به طور کلی می توان گفت اختالل طیف اوتیسم معلول 
کنش و واکنش عوامل عصبی زیستی و محیطی با استعداد 

ژنتیکی و ارثی است)2(.
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