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در  را  زندگی خود  اول  سال  بیشتر  نوزادان 
خواب می گذرانند. این ساعت ها زمان اصلی 
رشد مغز هستند، هنگامی که اتصاالت عصبی 
شکل می گیرند و خاطرات حسی رمزگذاری 
شود،  مختل  خواب  وقتی  اما  می شوند.  
مبتال  کودکان  بین  در  بیشتر  که  همان طور 
رشد  است  ممکن  می افتد،  اتفاق  اوتیسم  به 

قرار گیرد. تأثیر  نیز تحت  مغزی 
در مطالعه ای که در 7 می در مجله روان پزشکی 
آمریکا منتشر شد، محققان گزارش دادند که 
در گروهی متشکل از بیش از 400 نوزاد 6 تا 
اوتیسم  تشخیص  بعداً  که  افرادی  ماهه،   12
داشتند.  مشکل  خوابیدن  در  بیشتر  گرفتند، 
رشد  مسیرهای  تغییر  با  خواب  مشکل  این 

بود. هیپوکامپ همراه  در 
دانشگاه  اوتیسم  مرکز  مدیر  اِستِس،  آنِت 
واشنگتن و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
»حدود 80 درصد از کودکان مبتال به اختالل 
طیف اوتیسم دچار مشکالت خواب هستند؛ اما 
بخش عمده ای از تحقیقات موجود، در مورد 
نوزادان با خواهر و برادرانی که مبتال به اوتیسم 
هستند و همچنین مداخالت طراحی شده برای 
بهبود نتایج برای کودکان مبتال به اوتیسم، بر 

متمرکز شده اند«.  و شناخت  رفتار 
محققانی که در شبکه مطالعات تصویربرداری 
 )IBIS( چندگانه  مراکز  در  کودک  مغز  از 
پژوهش می کنند بر این باور بودند که موارد 

بیشتری برای بررسی وجود دارد.
دانشگاه  در  شنوایی  و  گفتار  استاد  اِستِس، 
واشنگتن، گفت: »در تجربه بالینی ما، والدین 
نگرانی های زیادی در مورد خواب فرزندان 
خود دارند و ما در مورد مداخله اولیه اوتیسم، 
برای  خواب  مشکالت  که  کردیم  مشاهده 
کودکان و خانواده ها دردسر درست می کند«.
اِستِس می گوید: »محققان این پژوهش را آغاز 
و  خواب  رابطه  مورد  در  آن ها  زیرا  کردند، 
خواب  مشکالت  آیا  داشتند.  سؤال  اوتیسم 
عالئم اوتیسم را تشدید می کند؟ یا اینکه عالئم 
اوتیسم منجر به مشکالت خواب می شود؟«
تغییریافته  خواب  است  »ممکن  گفت:  وی 
اوتیسم  از  بخشی  کودکان  از  برخی  برای 
باشد. شاهد این مطلب این است که مداخالت 
رفتاری برای بهبود خواب برای همه کودکان 
مبتال به اوتیسم کار نمی کند، حتی اگر والدین 
آن ها همه موارد را درست انجام دهند. این 
است یک جزء  ممکن  که  می دهد  نشان  امر 
از  برخی  خواب  مشکالت  برای  بیولوژیکی 
کودکان مبتال به اوتیسم وجود داشته باشد«.
محققان  IBIS برای بررسی ارتباط بین خواب، 
 MRI رشد مغزی و اوتیسم، به بررسی اسکن
الگوهای  پرداختند. همچنین  432 کودک  از 
خواب و عملکرد شناختی با استفاده از ارزیابی 

بررسی شد.  استاندارد 
واشنگتن،  دانشگاه   - موسسه  چهار  محققان 
هیل،  چاپل  در  شمالی  کارولینای  دانشگاه 

دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس و بیمارستان 
کودکان فیالدلفیا - کودکان را در سن 6، 12 

و 24 ماهگی ارزیابی کردند. 
خواب  مورد  در  را  پرسشنامه هایی  والدین 
فرزندشان که شامل رفتار کودک هم می شد، 

کردند.  پر 
در  به خواب  مربوط  سؤاالت  مثال  به عنوان 
مورد اینکه چه مدت طول می کشد تا کودک 
بخوابد و یا اگر در خواب شبانه بیدار شود 

تا دوباره بخوابد. چقدر زمان می برد 
در آغاز مطالعه، نوزادان با توجه به خطر ابتال 
به اوتیسم طبقه بندی شدند: افرادی که بیشتر 
در معرض ابتال به اوتیسم بودند - در حدود 
دوسوم نمونه موردمطالعه - خواهر و برادر 
اوتیسم  تشخیص  قباًل  که  داشتند  بزرگ تر 
گرفته بودند. خواهر و برادران کودکان مبتال 
به اوتیسم 20 درصد احتمال ابتال به اختالل 
طیف اوتیسم را دارند - این خطر بسیار بیشتر 

از کودکان در کل جامعه است.
مطالعه انجام شده توسط IBIS در سال 2017 
نشان داد نوزادانی که دارای خواهر و برادر 
بزرگ تر مبتال به اوتیسم بودند و همچنین در 6 و 
12 ماهگی سطح قشر مغزی گسترده ای داشتند، 
شاخص ها،  این  فاقد  نوزادان  با  مقایسه  در 

بودند. اوتیسم  به  ابتال  بیشتر در معرض 
 ،MRI در مطالعه حاضر، در زمان انجام اسکن
تعداد 127 نفر از 432 نوزاد، به علت نداشتن 
کم خطر  دسته  در  اوتیسم،  خانوادگی  سابقه 

بودند.  اوتیسم  به  ابتال 
پژوهشگران بعداً همه شرکت کنندگان را در 
تشخیص  تا  کردند  ارزیابی  ماهگی   24 سن 
دهند که آیا مبتال به اوتیسم شده اند یا خیر. 
از حدود 300 کودک که در ابتدا تحت عنوان 

»خطر باالی خانوادگی« نامیده می شدند، 71 
نفر در آن سن دچار اختالل طیف اوتیسم شدند.
این نتایج به محققان اجازه داد تا اسکن های 
جمع  قباًل  که  را  رفتاری  داده های  و  مغزی 
از  برخی  و  بررسی  مجدداً  بود  شده  آوری 

کنند.  را مشخص  الگوها 
بعداً  که  نوزادانی  بین  در  خواب  مشکالت 
تشخیص اختالل طیف اوتیسم گرفتند، بیشتر 
مشاهده شد و همین طور هیپوکمپ بزرگ تر 
بود. هیچ ساختار دیگری از قشر مغز تحت 
تأثیر قرار نگرفت، ازجمله آمیگدال که مرتبط 
با احساسات و جنبه های خاص حافظه است 
نخاع  از  سیگنال  فرستنده  که  تاالموس  یا  و 

به قشر مغز است.
دانشگاه  توسط  انجام شده  خواب  مطالعه 
بین  که  است  پژوهشی  اولین  واشنگتن، 
در  خواب  مشکالت  و  هیپوکمپ  رشد 
شده اند  مبتال  اوتیسم  به  بعداً  که  نوزادانی 

می کند. برقرار  ارتباط 
»رشد  که  داده اند  نشان  دیگر  مطالعات 
بیش ازحد« در ساختارهای مختلف مغزی در 
بین نوزادانی که به سمت ایجاد آن ساختارهای 
بزرگ تر می روند، در مراحل مختلف رشد با 
جنبه های اجتماعی، زبانی و رفتاری اوتیسم 

همراه بوده است.
واشنگتن  دانشگاه  خواب  مطالعه  درحالی که 
الگویی از حجم بزرگ تر هیپوکمپ و مشکالت 
مکرر خواب در بین کودکانی که به اوتیسم 
مبتال شده اند، پیدا کرد، اما این که آیا رابطه عّلی 
وجود دارد یا خیر هنوز شناخته نشده است. 
خواب  الگوهای  از  وسیع تری  طیف  مطالعه 
در این جمعیت یا حجم هیپوکامپ می تواند 
در تعیین دلیل شایع بودن مشکالت خواب و 

چگونگی تأثیر آن بر رشد اولیه در کودکان 
کند. اوتیسم کمک  اختالل طیف  به  مبتال 

تمرکز بر ارزیابی و تشخیص زودهنگام باعث 
شده است تا مرکز اوتیسم دانشگاه واشنگتن 
در سال 2017 کلینیک نوزادان را تأسیس کند. 
این کلینیک ارزیابی هایی را برای نوزادان و 

انجام می دهد.  نوپا  کودکان 
عالوه بر این، در این کلینیک روانشناسان و 
تحلیل گران رفتار برنامه درمانی در کلینیک 
اجرا می کنند و برنامه فعالیت هایی برای منزل 

والدین می گذارند. اختیار  در  نیز 
مرکز اوتیسم دانشگاه واشنگتن مسائل خواب 
تحقیقاتی  مداخالت  از  بخشی  به عنوان  را 
به عنوان  بالینی،  شرایط  در  و  طوالنی مدت 
بخشی از مداخالت رفتاری ارزیابی کرده است.
مک دافی گفت: »اگر بچه ها نخوابند، والدین 
که  است  معنی  بدان  این  و  نمی خوابند  نیز 
مشکالت خواب، تمرکز مهمی برای تحقیق 

و درمان است.«
این نویسندگان خاطرنشان می کنند که والدین 
کودکانی که مبتال به اوتیسم شدند، در مقایسه 
با کودکانی که مبتال به اوتیسم نشدند، مشکالت 
خواب بیشتری مشاهده کردند؛ اما تفاوت ها 
بسیار ظریف بود و فقط هنگام مشاهده میانگین 
گروه ها در میان صدها نوزاد مشاهده شد. 

زندگی  اول  سال های  در  خواب  الگوی 
به  شبانه  خواب  از  نوزادان  سریع  تغییر  با 
بزرگ ساالن  شبیه  خواب وبیداری  چرخه 
تغییر می کند. استس می گوید تا زمان تکمیل 
خواب  با  چالش ها  تفسیر  بیشتر،  تحقیقات 
به  ابتال  خطر  افزایش  اولیه  نشانه  به عنوان 
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