ژنتیک و اتیسم :
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اتیسم پایه های وراثتی دارد .این شواهد عبارتند از :
اول :مطالعات نشان داده اند که بستگان درجه یک افراد مبتال به اتیسم نسب به ططو مبنای جمعی دارای ریسک بشتر در ابتال به
اتیسم هستند(.)1برای مثال احتمال ریسک اتیسم در جمعی عادی یک دوهزاروپانصدم تا یکهزارم می باشد( .)2در حالیکه ریسک
شیوع در خواهران و برادران فرد مبتال طه در صد می باشد .براطاس این یافته ها احتمال ابتال به اتیسم در بستگان درجه یک باالتر
بوده وعلل محیطی یا وراثتی را نشان می دهد.
دوم :مطالعات مربوط ب ه دو قلوها نیز وجود علل ژنتیکی را ثاب می کند.میزان ابتال به اتیسم در دوقلو های تک تخمکی ها شص
درصد می باشد درحالیکه میزان شیوع در دوتخمکی ها بیش ازمیزان ریسک طایرخواهران وبرادران نیس ( .)1،1محققان دیگر
تفاوت بیشتری را در میزان ابتال تک تخمکی ها و دوتخمک ی ها به اتیسم گزارش نموده اند .این یافته ها فاکتور وراثتی در میزان
ابتال به اتیسم را ثاب می کنند .
اتیسم تقربا یک عارضه ی مردانه می باشد هفتادوپنج درصد ازکل افراد مبتال به اتیسم دارای مشکل ذهنی بوده ومیزان نسب
مردان چهار به یک می باشد( .)4اگر ضریب هوشی فرد مبتال در دامنه ی طبیعی باشد (طندرم آطپرگر) این نسب جنسیتی به نسب
نه به یک افزایش پیدا خواهد کرد این یافته ها نشان می دهد که ابتال به اتیسم ارتباط قوی با جنسی مرد دارد(.)5
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