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 . מחקר בקרב תינוקות לאחים עם אוטיזם: במשפחה הסיכון להישנות אוטיזם

 

כלוקים יאובחנו גם הם  על הרצף האוטיסטיאח או אחות לילד ש 1%..7קיים סיכוי של , על פי תוצאות המחקר

 הלקותמהמשפחות ישנה הישנות של  3-71%-העריכו  שרק בכוזאת בניגוד למחקרים קודמים ש, בתסמונת

  .מבני המשפחהמאחד  האוטיסטית בקרב יותר

אחות גדולים או לפחות אח תינוקות ממשפחות בהן  666נבדקו טווח הבינלאומי ארוך המחקר הבמסגרת 

אוטיזם ניתן לאבחן גיל שבו , מגיל כמה חודשים ועד גיל שלוש החלהתינוקות נבדקו . המאובחנים כאוטיסטים

 . זםפעוטות מתוך קבוצת המחקר אובחנו  על רצף האוטי 731 .באופן מהימן

, 16.1%ועמד על  אף היה גבוה יותר ן זכר יאובחן עם אוטיזם היה ישאח ממהסיכוי כי , מן הממצאים עלה

שיעור הגבוה  -31.3%עומדת על  על הספקטרוםההסתברות שתינוק עם שני אחים עם אוטיזם יאובחן גם הוא ו

 .המאובחן עם אוטיזם פי שניים מהסיכון להישנות התופעה בקרב אחים ואחיות שלהם אח גדול אחד
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עם חודשים שאובחנו  42עד  6שינויים בהתפתחות מבנה המוח בקרב תינוקות בני 
 .אוטיזם

  
 

לית  אנורמ-יכול לצמצם את ההתפתחות האב, בסיכון ללקות באוטיזם הנמצאיםזיהוי מוקדם של תינוקות 

ן גבוה מחקרים קודמים  שבדקו תינוקות בסיכו. התנהגותיות הקשורות באוטיזםולמנוע חלק מן ההשלכות ה

לאחר תקופה מסוימת של התפתחות , כי סימנים ראשונים ללקות מופיעים לקראת גיל שנתיים מצאו, לאוטיזם

המחקר הנוכחי זיהה הבדלים . אך עדיין לא קיימים כלים מדעיים אמינים לאבחון מוקדם של הלקות, תקינה

 .  טיחודשים שבהמשך אובחנו על הרצף האוטיס 6במבנה המוח של תינוקות בני 

כיוון שלכל אחד מהם היה אח או אחות , תינוקות שנחשבו לבעלי סיכון גבוהה לפתח אוטיזם 21במחקר נבדקו  

חודשים ונבדקה  6בגיל  MRIבמהלך המחקר נערכו לתינוקות סריקות . שאובחנו על הרצף האוטיסטי

אותו ,  פות החומר הלבןבסריקת המוח נמדדה צפי. ההתפתחות ההתנהגותית שלהם בגיל שנה ובגיל שנתיים

 . החלק העשיר בסיבי עצב שאחראי על הקשר בין החלקים השונים במוח

סיבי העצב בחומר הלבן של הילדים .  ילדים מתוך קבוצת המחקר אובחנו בגיל שנתיים על הרצף האוטיסטי .1

ואה לילדים בעלי בהשו, חודשים 6שבסופו של דבר אובחנו כאוטיסטים היו עבים וצפופים יותר כשהיו בגיל 

הילדים עם אוטיזם היו בעלי חומר לבן דליל יותר ו, בגיל שנתיים התוצאות היו הפוכות. התפתחות נורמאלית

 . בהשוואה לילדים בהתפתחות רגילה
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 חדשים ספרים 
 

, חוויות תחושתיות שונות: סוגיות של תפיסה חושית באוטיזם ובתסמונת אספרגר
 .עולמות תפיסתיים שונים

 אולגה בוגדשינה
 1177, הוצאת אח

 
העולם התפיסתי שלהם , מרות שאנשים עם אוטיזם חיים באותו עולם פיזי ומתמודדים עם אותם הגירוייםל

יוצאות "לאנשים עם אוטיזם יש חוויות תפיסה חושית .  שונה בצורה ניכרת מזה של אנשים שאינם אוטיסטים

 . פענוח התחושהתנודות רבות בין עוצמת התחושה וקושי ב, רגישות יתר, רגישות-שכוללת תת" דופן

הספר מתמקד בתפקיד שממלאות בעיות התפיסה החושית באוטיזם כפי שהוגדרו על ידי אנשים אוטיסטים 

של התפיסה החושית שבעלי המקצוע " בלתי רגילות"חלקו הראשון מכסה את החוויות והרגישויות ה. בעצמם

עם המלצות מעשיות לבחירת  החלק השני בודק סוגיות של הערכות והתערבויות. מתעלמים מהן לא פעם

 .חית את הבעיות ולקדם את היכולותשיטות וטכניקות מתאימות כדי להפ

פק מידע שמאפשר ליזום מסו, חושית באוטיזם בתפיסה ההבדלים להבין במלואם אתהספר מאפשר 

 .   ויים סביבתיים כדי לאפשר למידה אפקטיבית יותראסטרטגיות רלוונטיות או שינ

 .אחהספרים הוצאת אתר מתוך 
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Siblings and Autism: Stories Spanning Generations 
Debra Cumberland & Bruce Mills  (eds.) 

Jessica Kingsley Publishers, 2011 

 סיפורים לאורך דורות: ים ואוטיזםאח
 

או אחות  עם אח שגדלו בוגרים מנקודת המבט של ונכתב באוסף זה האישייםהסיפורים  שש עשרה

מערכת  איזה סוג של ,סטיהאוטי בספקטרום אח לגדול עם איך זההכותבים מספרים  .סטיהאוטי ספקטרוםב

נם יש ,נסיבותבו רקעב םהבדלי למרות . נרקמת בין האחים ואיך היא משתנה ככל שהם מתבגרים יחסים

בין תחושות של  הערבוב , תחושת ההתעלמות הקושי הרגשי של  " : חוויית האחאות"ב נושאים משותפים 

רוב האחים אומרים כי . ים הנוירולוגייםההבדל להתחבר ולגשר על  הכמיההאונים וחוסר ו טינה, אהבה

על חוסר  אחרים נותרו  ממורמרים  . מבינים וסובלניים יותר, התעשרו מן החוויה והיו לאנשים רחומים

אחדים מן האחים לקחו על . ובפוקוס שהם קיבלו לאחיהם האוטיסטייםשהוקדשה זמן כמות ההפרופורציה ב

 . בעוד שאחרים התנתקו והתרחקו, עצמם את תפקיד המטפל האחראי כאשר הוריהם הזדקנו

ם את ההורים לקבל החלטות לא רק על פי טובת הילד עם התובנות הנובעות מסיפורי האחים בספר מאתגרי

בפני האחים שצריכים להחליט מה התרומה שהם  מראההספר מציב . אלא גם לטובת האחים שלו, האוטיזם

 . מוכנים להשקיע בחיי אחיהם בעלי הצרכים המיוחדים
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