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ABSTRACT
Introduction: Autism is characterized by behavioral impairments in social interaction,
language and communication as well as restricted interests and activities. The present study
examined stereotypical repetitive behaviors, anxiety, and locomotor as well as exploratory
activities in rat model of valproic acid-induced autism. Materials and Methods: Pregnant
Spraque dawley rats were administered by either valproic acid (VPA group, 500 mg/kg,
n=10) or saline (control group, n=10) during fetal neural tube development on embryonic day
12.5. All male or female offspring were investigated in this study. Stereotypical and anxietyexploratory behaviors were assessed using Y-maze and open field tests, respectively. Results:
A single intra-peritoneal injection of VPA to pregnant rats produced severe autistic-like
symptoms in the offspring. The results showed significant behavioral impairments including
enhanced stereotyped repetitive behaviors, increased anxiety, and decreased exploratory
activities in male rats at postnatal day 30 and 60 compared to female rats. Conclusion: Our
data suggest that early embryonic exposure to VPA in rats provides an appropriate model for
autism in male offspring.
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چــــــــكيده
مقدمه :اوتيسم با اختالالت رفتاري در بر همكنشهاي اجتماعي ،تكلم و ارتباطات و همچنين محدودیت
در عالیق و فعاليتها شناخته ميشود .در مطالعة حاضر رفتارهاي تكراري كليشهاي ،اضطراب و جستجوگري
و همچنين فعاليتهاي اكتشافي در مدل اوتيسم القاء شده با والپروئیک اسید در موش صحرايي مورد
بررسي قرار گرفت .مواد و روشها :به موشهای صحرایی باردار نژاد اسپراگ داولی والپروئیک اسید
( 500ميليگرم بر كيلوگرم )n=10،يا سالين (گروه كنترل )n=10 ،در طي تكامل لولة عصبي جنين در روز
 12/5دورۀ جنینی تزريق شد .تمامي نوزادان نر و ماده در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند .رفتارهاي
كليشهاي و اضطراب اكتشافي به ترتيب با استفاده از آزمونهاي ماز  Yشکل و محفظه باز انجام شد.
يافتهها :تزريق داخل صفاقي تك دوز والپروئیک اسید به موشهاي صحرايي باردار عاليم شبه اوتيسمي
شديدي در نوزادان به وجود آورد .نتايج اختالالت رفتاري معنيداري شامل افزايش رفتارهاي تكراري
كليشهاي ،افزايش اضطراب و كاهش فعاليتهاي اكتشافي در موشهاي صحرايي نر در روزهاي  30و 60
پس از زايمان در مقايسه با موشهاي صحرايي ماده را نشان داد .نتيجهگيري :دادههاي ما نشان ميدهد
كه قرار گرفتن در معرض والپروئیک اسید در اوايل جنيني در موشهاي صحرايي يك مدل مناسب براي
اوتيسم در نوزادان نر فراهم ميكند.
كليد واژهها:
 .1اختالل اوتیسم
 .2والپروئیک اسید
 .3رفتار اکتشافی
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تأثير جنسيت و سن بر رفتارهاي تكراري ،كليشهاي و اكتشافي در مدل اوتیسم القاء شده با والپروئیک
اسید در موش صحرايي
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نقایــص اجتماعــی و ارتباطــی در بیمــاری اوتیســم عبارتنــد از:
مشــکل در آمیختــن بــا دیگــران و ارتباطــات اجتماعــی ،کــم
بــودن و یــا عــدم تمــاس بــا چشــم ،رفتارهــای کنارهگیــری،
دلبســتگی نامناســب بــه اشــیاء مختلــف ،بــازی و حــرکات
تکــراری ،مقاومــت در برابــر تغییــرات روزمــره ،بیــش فعالــی
فیزیکــی و یــا کــم فعالــی شــدید ،کــج خلقــی و یــا ناراحتــی
زیــاد بــدون هیــچ دلیــل روشــنی ،پژواکگویــی ،عــدم
حساســیت آشــکار بــه درد ،حــرکات و اشــارات بجــای اســتفاده
از کلمــات (.)6، 7
ارزش مدلهــای حیوانــی در نشــان دادن عالیــم خــاص و
مشــخص یــا اختــال ،بــدون نیــاز بــه تقلیــد تمامــی جنبههــای
پاتوفیزیولوژیکــی آن بیمــاری اســت .شــباهتهای بســیاری
بیــن مدلهــای حیوانــی  VPAو اوتیســم در انســان وجــود
دارد .همچنیــن آزمونهــای رفتــاری در موشهــای صحرایــی
گــروه  VPAنشــان دهنــدۀ تغییــرات و عالیــم مشــابه بــه عالیــم
اوتیســم در انســان بودهانــد ( .)8قــرار گرفتــن در معــرض
والپروئیــک اســید کــه یــک داروی ضــد تشــنج میباشــد بــر
روی جنیــن انســان بهخصــوص در ســه ماهــۀ اول بــارداری
اثــرات تراتــوژن ایجــاد میکنــد ( .)9در جونــدگان قــرار گرفتــن
در معــرض  VPAطــی روز دوازدهــم ،یعنــی روزی کــه لولــۀ
عصبــی بســته میشــود میتوانــد باعــث بــه وجــود آمــدن
اختالالتــی شــود کــه در اوتیســم انســانی دیــده میشــود.
بنابرایــن روز  12/5بــارداری ،دورۀ حیاتــی بــرای القــای اوتیســم
بــه وســیلۀ  VPAدر نــوزادان موشهــای صحرایــی اســت کــه
باعــث ایجــاد بیشــترین تغییــرات در رفتارهــای اجتماعــی،
شــبیه اوتیســم انســانی میشــود (.)10، 11
تعــداد ک��ودکان مبت�لا ب�هـ طیفــ اوتیس��م بــه مــرور و در
دهــۀ گذشــته افزایــش یافتــه اســت و ایــن اختــال در حــال

هــر چنــد مطالعــۀ روشــنی در ارتبــاط بــا نقــش جنســیت در
مدلهــای حیوانــی و نســبت جنســیت درگیــر در زادههــای
مادرانــی کــه تحــت تأثیــر  VPAدر دوران بــارداری قــرار
داشــتهاند صــورت نگرفتــه اســت .ایــن تحقیــق بــه بررســی
اختــاالت رفتــاری مرتبــط بــا اوتیســم ماننــد اضطــراب،
رفتارهــای کلیشــهای و اکتشــافی در موشهــای صحرایــی
مــدل اوتیســم القــاء شــده بــا والپروئیــک اســید بــا بررســی
اثــر جنســیت در ایــن مــدل میپــردازد.
مواد و روشها
حیوانــات :در ایــن مطالعــه از  20ســر مــوش صحرایــی مــادۀ
باکــره نــژاد اســپراگ داولــی ،بــا ســن تقریبــی  8هفتــه و
میانگیــن وزنــی  180±20گــرم اســتفاده گردیــد .حیوانــات
تحــت شــرایط اســتاندارد دمــا ( 2±23درجــۀ ســانتیگراد)
و رطوب��ت ( 10±50درصــد) و چرخــۀ روشــنایی و تاریکــی
 12ســاعته نگهــداری شــدند .در تمــام مراحــل کار ،اصــول
اخالقــی ،قوانیــن بیــن المللــی و ضوابــط کمیتــۀ اخالقــی
حیوانــات آزمایشــگاهی تحــت نظــارت کمیتــۀ اخــاق
دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز رعایــت گردیــد .موشهــای
صحرایــی نــر و مادههــای باکــره بــرای جفتگیــری مــورد
اســتفاده قــرار گرفتنــد .پــس از  ۱۲ســاعت اولیــن نمونــۀ
واژینــال از موشهــای صحرایــی مــاده جهــت تعییــن حضــور
اســپرماتوزوآ و روز صفــر بــارداری بــه دســت آمــد.
تجویــز والپروئیــک اســید و گروهبنــدی :در روز  12/5بــارداری،
میــزان  500میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن والپروئیــک
اســید محلــول در نرمــال ســالین بــه  10ســر مــوش صحرایــی
مــادۀ بــاردار بــه روش درون صفاقــی تزریــق شــد .بــه  10ســر
موشهــای مــادۀ بــاردار دیگــر هــم بــه همــان انــدازه نرمــال
ســالین بــه صــورت درون صفاقــی تزریــق گردیــد .حیوانــات
تــا روز زایمــان تحــت شــرایط اســتاندارد نگهــداری شــدند.
نــوزادان حاصــل از ایــن حیوانــات بــه تفکیــک جنســیت در
دو گــروه ( VPAدریافــت کننــدۀ والپروئیــک اســید در دوران
جنینــی) و گــروه کنتــرل (دریافــت کننــدۀ نرمــال ســالین در
دوران جنینــی) تقســیم شــدند .در هــر گــروه حداقــل 20
نــوزاد قــرار گرفــت (.)13، 14
آزمــون مــاز  :Yبــرای ســنجش و مقایســۀ رفتارهــای تکــراری
در در دو گــروه  VPAو کنتــرل و در دو جنــس نــر و مــاده
انجــام گردیــد .مــاز  Yشــکل از ســه بــازو از جنــس MDF
تشــکیل شــده اســت .هــر بــازو  46سـ�انتیمتر طـ�ول15 ،
ســانتیمتر ارتفــاع و  15ســانتیمتر پهنــا داشــته و بــه صــورت
زاوی ـهدار بــه شــکل متســاوی االضــاع نســبت بــه همدیگــر
قــرار میگیرنــد و بازوهــا از طریــق یــک محوطــۀ مرکــزی
بــه هــم متصــل میگردنــد .در ایــن آزمــون هــر حیــوان بــه
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اوتیســم (درخودماندگــی) بــه معنــی ناتوانــی در برقــراری
ارتبــاط بــا مــردم و یــا موقعیتهــا اســت ( .)1اوتیســم بــه
اختــال در تعامــات اجتماعــی ،ارتباطــات کالمــی و غیــر
کالمــی و رفتارهــا و عالیــق کلیشــهای اطــاق میشــود و
تشــخیص آن صرفــاً بــر اســاس معیارهــای رفتــاری صــورت
میپذیــرد ( .)2از عوامــل مؤثــر در بــروز اختــال اوتیســم،
ژنتیــک ،ســموم عصبــی و بیماریهــای مغــز و اعصــاب
میباشــد .قســمتهای درگیــر مغــز در اوتیســم ،مخچــه،
تاالمــوس ،هیپوتاالمــوس ،ســاقۀ مغــز و قشــر مغــز میباشــد.
مــدل حیوانــی اوتیســم بــه کمــک والپروئیــک اســید (،1)VPA
اولیــن بــار توســط پاتریشــیا رودیــر و همکارانــش (بــه نقــل
از  Iwataو  )Markramپیشــنهاد شــد ( .)3، 4اشــنایدر 2و
همکارانــش نیــز تعــدادی آزمایشهــای رفتــاری روی حیوانــات
مــدل  VPAانجــام دادنــد و دریافتنــد کــه موشهــای صحرایــی
یــک ســری تغییــرات رفتــاری شــبیه بــه عالیــم اوتیســم را
نشــان میدهنــد (.)5
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مقدمه

حاضــر حــدود  1از  91نفــر در ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بیــان
میشــود .بــا ایــن حــال ،مبتالیــان بــه ســندرم اوتیســم در
مــردان چهــار برابــر بیشــتر از زنــان رخ میدهــد (.)12
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محاســبات آمــاری :تجزیــه و تحلیــل آمــاری بیــن
گروههــای مختلــف بــا اســتفاده از نرمافــزار آمــاری SPSS
ویرایــش  22انجــام شــد .دادههــا بــه صــورت میانگیــن ±
انحــراف معیــار گــزارش شــدند .در تعییــن وجــود اختالفــات
معنــیدار جهــت بررســی اثــر تجویــز جنینــی والپروئیــک
اســید بیــن گروههــای  VPAو کنتــرل و نیــز اثــر جنســیت
بیــن جنــس نــر و مــاده در هــر گــروه از آزمــون  Tمســتقل و
بــرای بررســی اثــر ســن بیــن یــک ماهگــی و دو ماهگــی در
گروههــای مــورد مطالعــه از آزمــون  Tجفــت شــده اســتفاده
گردیــد .از نظــر آمــاری مقادیــر  P>0/05معنــیدار در نظــر
گرفتــه شــد.
یافتهها
بررســی نتایــج حاصــل از آزمــون مــاز  Yدر یــک ماهگــی و
دو ماهگــی :نتایــج نشــان داد کــه میــزان حــرکات تکــراری
و انتخــاب بــازوی یکســان در یــک ماهگــی ،جنــس نــر گــروه
 3±42( VPAدرصــد )n=10 ،نســبت بــه گــروه کنتــرل
( 6±0/5درصــد )n=10 ،افزایــش معنـیدار و نیــز جنــس مــادۀ
گــروه  2±22( VPAدرصــد )n=10 ،نســبت بــه گــروه کنتــرل
( 4±0/3درصــد )n=10 ،افزایــش معنـیدار اســت (.)P>0/001
در دو ماهگــی نیــز در جنــس نــر گــروه 2±40/5( VPA
درصــد )n=10 ،نســبت بــه گــروه کنتــرل ( 10±1درصــد،
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نمــودار  -1مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار درصــد انتخــاب بــازوی یکســان طــی آزمــون
مــاز  :Yنتایــج نشــان میدهــد در یــک ماهگــی و دو ماهگــی بیــن گــروه  VPAنســبت بــه
کنتــرل در هــر دو جنــس نــر و مــاده افزایــش معنــیداری وجــود دارد ( .)***P>0/001در
جنــس نــر نســبت بــه جنــس مــاده در یــک ماهگــی و دو ماهگــی در گــروه  VPAافزایــش
معنــیداری دیــده شــد (.)+++P>0/001

بررســی نتایــج حاصــل از آزمــون محفظــۀ بــاز در یــک
ماهگــی و دو ماهگــی
بررســی تعــداد دفعــات عبــور از مربعهــای کنــاری :نتایــج
حاصــل نشــان داد کــه در یــک ماهگــی تنهــا در جنــس مــادۀ
گــروه  )n=10 ،122/7±2/8( VPAنســبت بــه گــروه کنتــرل
( )n=10 ،95/4±6/6افزایــش معنــیدار اســت (.)P>0/05
در جنــس نــر اختــاف معنــیداری دیــده نشــد (،P=0/773
نمــودار  .)2همچنیــن در دو ماهگــی و در جنس نــر گروه VPA
( )n=10 ،104/8±8/3نســبت بــه گــروه کنتــرل (،87/2±4/9
 )n=10افزایــش معنــیداری وجــود دارد ( .)P>0/05امــا در
جنــس مــاده اختــاف معن ـیداری دیــده نشــد .اثــر جنســیت
در گروههــای مــورد مطالعــه در یــک و دو ماهگــی معنــیدار
نیســت .در گــروه  VPAیــک ماهــه ()n=10 ،122/2±7/8
نســبت بــه دو ماهــه ( )n=10 ،76/3±5/1در جنــس مــاده نیــز
افزایــش معنــیداری دیــده شــد (.)P>0/001
بررســی تعــداد دفعــات عبــور از مربعهــای مرکــزی :نتایــج
نشــان داد کــه در جنــس نــر گــروه دریافــت کننــدۀ VPA
( )n=10 ،7/1±1/5نســبت بــه گــروه کنتــرل ()n=10 ،19/1±2
در یــک ماهگــی ( )P>0/05و نیــز در دو ماهگــی گــروه VPA
( )n=10 ،5/1±7/1نســبت بــه گــروه کنتــرل ()87/6±2/5
کاهــش معنـیداری وجــود دارد ( .)P>0/001در جنــس مــاده
و در یــک ماهگــی ،گــروه کنتــرل ( )n=10 ،19/7±3/4نســبت
بــه گــروه  )n=10 ،9/2±9/1( VPAکاهــش معنـیدار در ســطح
 P>0/05و در دو ماهگــی نیــز گــروه  )1±5/3( VPAبــا گــروه
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آزمــون محفظــۀ بــاز :این آزمــون بــرای ســنجش و مقایســۀ
رفتارهــای اضطرابــی و اکتشــافی در هــر دو گــروه  VPAو
کنتــرل و در جنــس نــر و مــاده انجــام گردیــد .محفظــۀ بــاز
مجهــز بــه یــک دوربیــن فیلمبــرداری متصــل بــه کامپیوتــر
جهــت مشــاهدۀ رفتــار حیــوان میباشــد .دســتگاه محفظــۀ
بــاز صفحــهای مربعــی میباشــد بــا اضــاع  72ســانتیمتر
کــه بــه چهــار قســمت  18ســانتیمتری جهــت مشــخص
نمــودن مربعهــای کنــاری و مرکــزی تقســیم شــده اســت.
در هــر چهــار جهــت ،دیــوارهای بــه ارتفــاع  40ســانتیمتر
ایــن صفحــه را احاطــه کــرده اســت .تعــداد دفعــات بــاال رفتــن
از دیوارههــای محفظــه ،دفعــات عبــور از مربعهــای کنــاری
و نیــز مربعهــای مرکــزی بهعنــوان شــاخصهایی بــرای
ارزیابــی رفتارهــای جســتجوگرانه و همچنیــن تعــداد دفعــات
دفــع حیــوان (شــاخص ســنجش اضطــراب حیــوان) مــورد
بررســی قــرار گرفــت .زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن
آزمــون 5 ،دقیقــه میباشــد .ایــن آزمــون در یــک ماهگــی و
دو ماهگــی انجــام شــد (.)17

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.3.11

صــورت جداگانــه درون بــازوی آغازیــن مــاز  Yشــکل قــرار
گرفــت و اجــازه داده شــد تــا آزادانــه یکــی از بازوهــا را
انتخــاب کنــد و چنــد ثانیــه در آن بــازو بمانــد .ســپس حیــوان
را بــه بــازوی آغازیــن برگردانــده و ایــن کار  10بــار تکــرار
میگــردد .شــاخص در نظــر گرفتــه شــده در ایــن آزمــون،
درصــد انتخــاب بازوهــای یکســان توســط حیوانــات در هــر
گــروه میباشــد .ایــن آزمــون در یــک ماهگــی و دو ماهگــی
انجــام شــد (.)15، 16

 )n=10و نیــز جنــس مــادۀ گــروه  2±26/5( VPAدرصــد،
 )n=10نســبت بــه گــروه کنتــرل ( 6±0/5درصــد)n=10 ،
افزایــش معنــیداری دیــده شــد ( .)P>0/001بــا افزایــش
ســن ،اختالفــی در گروههــای مــورد بررســی مشــاهده نشــد.
امــا اثــر جنســیت در نتایــج حاضــر از گــروه  VPAمعنــیدار
اســت بــه گونـهای کــه جنــس نــر نســبت بــه جنــس مــاده در
یــک ماهگــی ( )P>0/001و دو ماهگــی ( )P>0/001افزایــش
معنــیداری را نشــان میدهنــد (نمــودار .)1
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کنتــرل ( )n=10 ،70/7±6/8در ســطح  P>0/001کاهــش
معن ـیداری در تعــداد مربعــات مرکــزی پیمــوده شــده دارنــد
(نمــودار  .)3در گــروه کنتــرل در دو ماهگــی نســبت بــه یــک
ماهگــی افزایــش معنــیداری ( )P>0/001در هــر دو جنــس
دیــده شــد.

بررســی میــزان دفعــات دفــع حیــوان :نتایــج نشــان داد کــه
در یــک ماهگــی گــروه دریافــت کننــدۀ ،2/0±3/5( VPA
 )n=10نســبت بــه گــروه کنتــرل ( )n=10 ،0/8±0/1در
جنــس نــر ( )P>0/001و گــروه )n=10 ،1/0±1/2( VPA
نســبت بــه گــروه کنتــرل ( )n=10 ،0/5±0/1در جنــس مــاده
( )P>0/01افزایــش معنــیداری در میــزان دفــع دارنــد .در
دو ماهگــی گــروه کنتــرل ( )n=10 ،1±0/2نســبت بــه گــروه
 )n=10 ،2/0±9/4( VPAدر جنــس نــر و نیــز گــروه کنتــرل
( )n=10 ،0/7±0/1نســبت بــه گــروه )n=10 ،2/0±4/3( VPA
در جنــس مــاده کاهــش معنــیداری در میــزان دفــع دارنــد
( .)P>0/001در گــروه  VPAکاهــش معنـیدار تعــداد دفعــات
دفــع در جنــس مــاده نســبت بــه جنــس نــر در یــک ماهگــی
دیــده شــد ( .)P>0/001اثــر ســن اختــاف معن ـیداری را در
گروههــای مــورد مطالعــه نشــان نــداد (نمــودار .)5

نمــودار  -3مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار تعــداد دفعــات عبــور از مربعهــای مرکــزی
طــی آزمــون محفظــۀ بــاز :نتایــج کاهــش معنــیداری را در گــروه دریافــت کننــدۀ VPA
نســبت بــه گــروه کنتــرل در جنــس نــر و مــاده در یــک ماهگــی ( )*P>0/05و دو ماهگــی
( )***P>0/001نشــان داد .همچنیــن ،در ســن یــک ماهگــی بــا دو ماهگــی در دو جنــس نــر و
مــاده گــروه کنتــرل کاهــش معن ـیداری وجــود دارد (.)+++P>0/001

بررســی تعــداد دفعــات بــاال رفتــن از دیــواره :نتایــج حاصــل
نشــان داد کــه در یــک ماهگــی گــروه دریافــت کننــدۀ VPA
( )n=10 ،10/2±2/1بــا گــروه کنتــرل ()n=10 ،28/6±3/8
در جنــس نــر و همچنیــن گــروه )n=10 ،11/2±3/4( VPA
بــا گــروه کنتــرل ( )30/5±7/3در جنــس مــاده کاهــش
معنــیداری دارنــد ( .)P>0/001در دو ماهگــی نیــز گــروه
کنتــرل ( )n=10 ،38/8±4/8نســبت بــه گــروه ،9/2±9/1( VPA
 )n=10در جنــس نــر و نیــز در جنــس مــاده گــروه کنتــرل
( )n=10 ،39±5/1نســبت بــه گــروه )n=10 ،7/1±1/8( VPA
افزایــش معن ـیداری دارنــد ( .)P>0/001اثــر ســن و جنســیت
در هیــچ گروهــی معنــیدار نبــود (نمــودار .)4

نمــودار  -5مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار تعــداد دفعــات دفــع حیــوان طــی
آزمــون محفظــۀ بــاز :نتایــج افزایــش معنـیداری را در گــروه دریافــت کننــدۀ  VPAنســبت
بــه گــروه کنتــرل در جنــس نــر در یــک ماهگــی و دو ماهگــی و در جنــس مــاده در دو
**
ماهگــی در ســطح  ***P>0/001و در جنــس مــاده در یــک ماهگــی در ســطح P>0/01
نشــان داد .همچنیــن ،در یــک ماهگــی جنــس نــر نســبت بــه جنــس مــادۀ گــروه VPA
افزایــش معنــیداری وجــود دارد (.)+++P>0/001
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نمــودار  -2مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار تعــداد دفعــات عبــور از مربعهــای
کنــاری طــی آزمــون محفظــۀ بــاز :نتایــج افزایــش معنــیداری را در گــروه دریافــت
کننــدۀ  VPAنســبت بــه گــروه کنتــرل در جنــس مــاده در یــک ماهگــی و در جنــس نــر
در دو ماهگــی نشــان داد ( .)*P>0/05در یــک ماهگــی نســبت بــه دو ماهگــی در گــروه
 VPAافزایــش معنــیدار اســت (.)+++P>0/001

نمــودار  -4مقایســۀ میانگیــن  ±انحــراف معیــار تعــداد دفعــات بــاال رفتــن از دیــواره
طــی آزمــون محفظــۀ بــاز :نتایــج نشــان دهنــدۀ کاهــش معنـیدار در گــروه  VPAنســبت
بــه گــروه کنتــرل در هــر دو جنــس نــر و مــاده و در دو ســن یــک ماهگــی و دو ماهگــی
میباشــد (.)***P>0/001
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مـ�دل  VPAبهعنــوان یــک مــدل حیوانــی اوتیســم ،بــه نظــر
میرســد نزدیکتریــن مــدل بــرای مطالعــات و تحقیقــات
در همــۀ ســطوح رفتــاری ،ژنتیکــی ،ریختشناســی و
بافتشناســی باشــد .در تمــام تحقیقــات گذشــته ،اســتفاده
از  VPAداروی ضــد تشــنج در دوران بــارداری و خطــر بــه
دنیــا آوردن یــک کــودک مبتــا بــه اوتیســم بــه اثبــات رســیده
اســت (.)16، 18

نتایــج بــه دســت آمــده نشــان داد کــه میــزان رفتارهــای
تکــراری و کلیشــهای در موشهــای صحرایــی اوتیســتیک
افزایــش مییابــد .ایــن نتیجــه همســو بــا نتایجــی اســت
کــه توســط مارکــرام 3و همکارانــش در ســالهای  2007و
 )4، 16( 2008و همچنیــن توســط اشــنایدر و همکارانــش
در ســالهای  2005و  2006انجــام گرفتــه اســت (17
 .)5،اگــر چــه مطالعــۀ آنهــا اختالفــی بیــن دو جنــس نــر
و مــاده نشــان نــداده اســت ،مطالعــۀ حاضــر درصــد باالتــری
از رفتارهــای تکــراری را در جنــس نــر نشــان میدهــد کــه
میتوانــد مؤیــد ایــن نکتــه باشــد کــه شــیوع رفتارهــای شــبه
اوتیســتیک هماننــد نمونههــای انســانی در جنــس نــر بیشــتر
از جنــس مــاده تظاهــر مییابــد .هــر چنــد دلیــل مشــخصی
بــرای آن در ایــن مــدل وجــود نــدارد.
مطابــق یافتههــای انســانی ،شــیوع بــاالی اوتیســم در
پســرها نســبت بــه دخترهــا (نســبت  4بــه  )1میتوانــد
مؤیــد نظریــۀ نقــش هورمونهــای جنســی مردانــه در بــروز
نشــانههای اوتیســم باشــد .بــارون کوهــن 4متخصــص بــزرگ
طیــف اختــاالت اوتیســم ،افزایــش هورمونهــای جنســی

Etiology
Masaaki Narita

16
16

تحقیقــات نشـ�ان داده اسـ�ت کـ�ه تجویـ�ز جنینـ�ی
در شــرایط اســتاندارد ســبب کاهــش حرکــت و افزایــش
فعالیتهــای تکــراری و کلیشــهای و فعالیتهــای اکتشــافی
در زادههــای حاصــل میگــردد ( .)22در مطالعــۀ حاضــر
میــزان رفتارهــای اکتشــافی و اضطــراب طــی آزمــون محفظــۀ
بــاز مــورد مطالعــه قــرار گرفــت و در ایــن آزمــون موشهــای
صحرایــی مــدل  VPAبیشــتر در مربعهــای کنــاری حرکــت
کردنــد ،میــزان ایســتادن آنهــا در لبههــای محفظــه کمتــر و
مــدت زمــان بــی حرکتــی آنهــا زیــاد اســت .در گــروه VPA
و بهویــژه در جنــس نــر میــزان دفــع نیــز افزایــش قابــل
توجهــی داشــت کــه نشــان از اضطــراب بــاالی ایــن حیوانــات
دارد .محققــان دیگــری نیــز بــه نتایجــی مشــابه دســت پیــدا
کردهانــد .ماســاکی ناریتــا 7و همکارانــش بــا ایجــاد مــدل
حیوانــی اوتیســم بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه حرکــت بیــش
از حــد در موشهــای تراریخــت مــدل اوتیســم ،نشــان از بیــش
فعالــی آنهــا میدهــد کــه در اثــر اضطــراب بــاال صــورت
میگیــرد (.)23
VPA

در تحقیــق حاضــر هــدف مــا بررســی اضطــراب و رفتارهــای
اکتشــافی در مــدل اوتیســم بــا بررســی نقــش جنســیت
میباشــد کــه در شــرایط تجربــی کمتــر بــه آن پرداختــه شــده
اســت .از آنجــا کــه اختــال در پــردازش حســی -حرکتــی
ممکــن اســت نقــش بزرگــی در اجتنــاب از تماسهــای عاطفــی
و ناهنجاریهــای اجتماعــی و ارتباطــات در اوتیســم را ایفــاء
کنــد ،ایــن بررســی میتوانــد شــروعی بــرای بــه دســت آوردن
اطالعــات و مطالعــۀ رفتــاری افــراد مبتــا بــه اوتیســم باشــد.
از ط��رف دیگ��ر بــا توجــه بــه نقــش جنســیت و هورمونهــای
جنســی در سببشناســی اوتیســم نیــاز بــه مطالعــه در ایــن
زمینــه وجــود دارد.
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نتایــج مــا یافتههــای رفتــاری قبلــی در خصــوص مــدل حیوانی
دریافـ�ت کننـ�دۀ  VPAرا تأیی��د کــرد .شــواهد بــه دســت آمــده
بــا اســتفاده از مــدل حیوانــی  VPAنشــان میدهــد کــه
شــباهتهای قابــل توجهــی بیــن مــدل حیوانــی و فنوتیــپ
مبتالیــان بــه اوتیســم در انســان وجــود دارد .ایــن تحقیــق
نیــز نشــان داد کــه تزریــق درون صفاقــی  500میلیگــرم بــر
کیلوگــرم وزن بــدن والپروئیــک اســید همــراه بــا نرمال ســالین
در روز  12/5بــارداری بــه موشهــای صحرایــی مــاده ،باعــث
ایجــاد اوتیســم در نــوزادان میگــردد و حالتهــای رفتــاری
ایجــاد شــده از القــاء ایــن روش تــا حــد زیــادی بــه اوتیســم در
انســان شــباهت دارد .کاهــش رفتارهــای اکتشــافی ،همــراه بــا
افزایــش اضطــراب و تــرس و رفتارهــای تکــراری کلیشـهای در
گـ�روه  VPAدیــده شــد.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.3.11

بحث و نتیجهگیری

مردانــه در دوران جنینــی را یکــی از عوامــل افزایــش ابتــاء
بــه اوتیســم در جنــس نــر میدانــد ( .)18هــر چنــد شــواهد
اندکــی در ارتبــاط بــا بــاال بــودن هورمــون تستوســترون در
مایــع آمنیوتیــک مبتالیــان بــه اوتیســم وجــود دارد (.)19، 20
احتمــاالً بیــان ژنهــای درگیــر در بیوســنتز آندروژنهــا در
مبتالیــان بــه اوتیســم افزایــش مییابــد ( .)21یکــی از ایــن
ژنهــا  RORAمیباشــد کــه توســط ســارچانا 5و همکارانــش
کاندیــد شــده اســت ( .)21ایــن امــکان وجــود دارد کــه در
مــدل  VPAنیــز هماننــد نمونههــای انســانی افزایــش جنینــی
6
هورمونهــای جنســی نظیــر تستوســترون در سببشناســی
اوتیســم نقــش داشــته باشــند ،کــه نیــاز بــه مطالعات بیشــتری
در ایــن زمینــه وجــود دارد.
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