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Introduction: Autism spectrum disorders (ASD) are characterized by symptoms, such as 

impaired social interactions and communications as well as restricted and repetitive behaviors 

and interests, that are detectable in children from 30 months onwards. Since there is no definite 

treatment, creation of animal models that simulate the symptoms of these disorders are crucial 

in understanding the etiology and pathology of ASD and its treatment. One of the treatments 

that directly resulted from animal models is environmental enrichment therapy or sensory 

enrichment therapy. Conclusion: Environmental enrichment therapy, compared to many 

common therapies for ASD, have a good efficacy in improving the symptoms and may reduce 

economic and social impacts on patients and their relatives.
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ه چــــــــكيد

كلید واژه ها:
1. اختالالت طیف اوتیسم

2. درمان
3. مدل هاي حیواني

مقدمه: اختالالت طیف اوتیسم با نشانه هایی مانند تعامالت و ارتباطات اجتماعی اختالل یافته، همچنین 
عالیق و رفتارهای تکراری و محدود شده مشخص شده اند که از 30 ماهگی به بعد در کودکان قابل تشخیص 
هستند. از آنجا که هیچ درمان قطعی وجود ندارد، ایجاد مدل های حیوانی که نشانه های این اختالالت را 
شبیه سازی  کند در فهم سبب شناسی و پاتولوژی اختالالت طیف اوتیسم و درمان آن ها بسیار مهم است. 
یکی از درمان هایی که مستقیماً از مدل های حیوانی ناشی شده است، درمان غنی سازی محیطی یا درمان 
غنی سازی حسی است. نتیجهگیری: درمان غنی سازی محیطی در مقایسه با بسیاری از درمان های رایج 
برای اختالالت طیف اوتیسم، اثربخشی مناسبی در بهبود عالیم داشته و ممکن است فشارهای اجتماعی و 

اقتصادی بیماران و خویشاوندان آن ها را کاهش دهد.
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مقــاله مـــــروري

معتقدنــد کــه تحــول ایــن دســته از اختــالالت از یــک مــدل 
زیســتی -روانــی -اجتماعــی10 تبعیــت می کنــد. تعامــل 
ــی  ــل محیط ــا عوام ــی ب ــتی و روان ــای زیس ــای ویژگی ه پوی
ــانه های  ــروز نش ــی در ب ــش مهم ــواده، نق ــای خان و کارکرده
ــوژی و ایجــاد  ــن دســته از اختــالالت دارد. پیشــرفت تکنول ای
ــاب،  ــوم اعص ــد عل ــم مانن ــته ای از عل ــن رش ــاخه های بی ش
ــه ســمت ایجــاد دیدگاه هــای  باعــث شــده اســت کــه بشــر ب
ــالالت تحــول انســان حرکــت  ــارۀ اخت ــع و یکپارچــه درب جام

ــد )9(. کن
ــی  ــه عوامل ــت ک ــان داده اس ــی نش ــی های سبب شناس بررس
ــی11، فاکتور هــای  ماننــد نقایــص ژنتیکــی، فاکتور هــای التهاب
ــی،  ــای ویروس ــترس، عفونت ه ــی، اس ــم غذای ــود در رژی موج
ــوه،  ــد جی ــوادی مانن ــا م ــارداری ب ــمومیت های دوران ب مس
تالیدومایــد12، والپروئیــک اســید )VPA)13 و غیــره خطــر 
بــروز ایــن دســته از اختــالالت را در کــودکان افزایــش 
ــان داده  ــی ها نش ــال بررس ــوان مث ــد )13-10(. به عن می ده
اســت کــه ســندرم رت14 بــه دلیــل جهــش ژنتیکــي در یــک 
ژن خــاص، بــه نــام 15MECP2 اتفــاق مي افتــد. ایــن ژن روي 
ــک  ــوان ی ــل به عن ــن دلی ــه همی ــرار دارد، ب ــوزوم X ق کروم
ویژگــي بــارز ژن وابســته بــه ایــن کرومــوزوم انتقــال می یابــد 
)14(. همچنیــن محققــان پــس از تجزیــه و تحلیــل ژنتیکــی 
و مقایســۀ ژنــوم 996 فــرد مبتــال بــه اوتیســم بــا 1287 فــرد 
ــا  ــوع ناهنجاری ه ــتن تن ــال داش ــه احتم ــد ک ــالم دریافتن س
ــه  ــال ب ــراد مبت ــاص در اف ــای خ ــای ژن ه ــداد کپی ه در تع

ــن بیمــاری بیشــتر اســت )15(. ای
طبــق مطالعــات کالبــد شناســی16 در مغــز افــراد اوتیســتیک 
پــس از مــرگ، مناطــق مختلفــی از مغــز مانند بخش پیشــانی 
ــدال17 و  ــپ، آمیگ ــک، هیپوکام ــتم لیمبی ــخ، سیس ــر م قش
ســاختار زیتونــی شــکل تحتانــی18 دارای اختــالل آناتومیــک 
ــنج،  ــی، تش ــالالت حرکت ــده اند )16(. اخت ــخیص داده ش تش
اختــالل در پــردازش و تعدیــل حســی، اختــالل در سیســتم 
در  نقــص  توســین20،  اکســی  نوروپپتیــد  و  پیام رســاني19 
مشــخص  مشــکالت  ســایر  از  و غیــره  ایمنــی  سیســتم 
ــه  ــف اوتیســم اســت ک ــالالت طی ــراد دارای اخت شــده در اف
می توانــد زمینــه ســاز یــا عامــل ایجــاد کننــدۀ ایــن بیمــاری 

ــد )18 ،17(. باش
ــف  ــالالت طی ــرای اخت ــی ب ــان قطع ــه درم ــون هیچ گون تاکن
اوتیســم شناســایی نشــده اســت و روش هــای درمانــی موجــود 
ــه  ــودکان ب ــن ک ــرد و توان بخشــی ای ــود عملک ــرای بهب ــز ب نی
کار گرفتــه می شــود کــه رایج تریــن آن هــا دارودرمانــی، 

مقدمه
اوتیســم1 از ریشــۀ یونانــی »اوتــوس« بــه معنـــاي خـــود یـــا 
ــر2 در  ــار کان ــه شــده اســت )1(. نخســتین ب ــود، گرفت در خ
ســال  1943بــه توصیــف کودکانــی پرداخــت کــه از نقایــص 
ارتباطــی و مشــکالت رفتــاري نظیـــر اعمـــال قالبــی3 و 
ــتند  ــودکان نمی توانس ــن ک ــد؛ ای ــوردار بودن ــراري4 برخ تکـ
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه هــر آنچــه بــه 
آن هــا عرضــه می شــد، بی توجهــی نشــان می دادنــد )2(. 
اختــالالت طیــف اوتیســم5، یکــی از انــواع اختــالالت عصبــی 
ــا شــالودۀ وراثتــی قــوی اســت کــه سبب شناســی  ــی6 ب تحول

ــت )3(. ــخص نیس ــوز مش ــق آن هن دقی
ــر در  ــالل فراگی ــف- اخت ــامل ال ــف ش ــن طی ــانه های ای  نش
ــالت  ــار، تمای ــای رفت ــی و ب- الگوه ــل اجتماع ــاط و تعام ارتب
ــل  ــه از اوای ــت ک ــراری اس ــدود و تک ــای مح ــا فعالیت ه و ی
کودکــی وجــود دارنــد و عملکــرد روزانــه را محــدود یــا مختــل 
ــه  ــت ک ــی اس ــدۀ اختالالت ــته، در برگیرن ــن دس ــازند. ای می س
قبــاًل بــا عناویــن اوتیســم کودکــی، اختــالل از هــم پاشــیدگی 
کودکــی، اختــالل آســپرگر7، اوتیســم کانــر، اوتیســم بــا 
کارکــرد بــاال8، اوتیســم نامتعــارف و اختــالل رشــد فراگیــر کــه 

ــود )4(. ــرح ب ــده اند مط ــخص نش ــر مش ــۀ دیگ ــه گون ب
ــا  ــیوع آن ه ــه ش ــتند. اگرچ ــادر نیس ــف ن ــن طی ــالالت ای اخت
ــن  ــر تخمی ــر 10000 نف ــر در ه در ســال 1978 حــدود 4 نف
ــودکان  ــیوع در ک ــرخ متوســط ش ــا ن زده شــده اســت )5(، ام
ــرآورد  ــر ب ــزار نف ــر ه ــا 6/6 در ه ــک در 150 و ی ــاله، ی 8 س
شــده اســت کــه یــک افزایــش ده  برابــری را نســبت بــه آمــار 
نیــم قــرن گذشــته نشــان می دهــد )3(. در جدیدتریــن آمــار، 
ــاالت متحــده  ــک درصــد جمعیــت در ای ــه ی ــزان شــیوع ب می
ــان  ــه زن ــردان ب ــی م ــبت کّم ــت )4(. نس ــیده اس ــکا رس آمری
نیــز در حــدود 1:3 تــا 1:4 اســت )6(. غنــي زاده، شــیوع ایــن 
ــد  ــه، 9/1 درص ــنین مدرس ــي س ــودکان ایران ــالل را در ک اخت

ــرد )7(. ــزارش ک ــن جمعیــت گ ای
 بررســی های مختلفــی به منظــور شناســایی عوامــل مؤثــر 
ــان آن  ــای درم ــم و راه ه ــف اوتیس ــالالت طی ــاد اخت در ایج
انجــام شــده اســت. در طــی ســال ها، برخــی از نظریه هــا ایــن 
ــرد و  ــن س ــد9 و والدی ــای ناکارآم ــه خانواده ه ــکالت را ب مش
ــد  ــز مشــخص می کن ــا نی ــد. یافته ه ــرا نســبت می دادن درون گ
ــوادۀ کــودکان اوتیســم، نســبت  ــی خان کــه کارکردهــای تحول
ــف اســت )8 ،2(.  ــالم دارای ضع ــودکان س ــای ک ــه خانواده ه ب
ــی  ــتی و وراثت ــل زیس ــش عوام ــز نق ــا نی ــی از نظریه ه برخ
ــمندان  ــیاری از اندیش ــروزه بس ــد )2(. ام ــگ می کردن را پررن

11 Inflammation factors
12 Thalidomide
13 Valproic acid
14 Rette syndrome
15 methyl CpG binding protein 2
16 Anatomy
17 Amygdala
18 The structure of inferior olive
19 Neurotransmitter
20 Neuropeptide oxytocin

1 Autism
2 Kanner
3 Stereotype
4 Repetitive
5 Autism spectrum disorder
6 Neural developmental disorder
7 Asperger syndrome
8 High functional autism
9 Dysfunctional
10 Bio-psycho-social
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تحلیــل رفتــار کاربــردی )ABA)21، روش 22TEACCH، مــدل 
ــر  ــی ب ــردي مبتن ــاي ف ــی -تفاوت ه ــدل تحول ــردي )م رویک
ــا  ــی و ی ــی24، گفتاردرمان ــی حس ــان یکپارچگ ــاط(23، درم ارتب

از درمان هــای ترکیبــی می باشــد )19(. بهره گیــری 
ــازی  ــان غنی س ــم، درم ــالل اوتیس ــد اخت ــی جدی روش درمان
محیطــی )EE)25 یــا غنی ســازی حســی26 اســت کــه بــر پایــۀ 
ــی در  ــازی محیط ــری غنی س ــه کارگی ــل از ب ــای حاص یافته ه
ــده  ــداع ش ــم، اب ــف اوتیس ــالالت طی ــی اخت ــای حیوان مدل ه
اســت. همان طــور کــه بیــان شــد 27DSM-5 اختــالالت 
مختلفــی ماننــد اوتیســم، ســندرم رت، آســپرگر و اختــالل از 
هــم پاشــیدگی کودکــی را در یــک دســته بــه نــام اختــالالت 
ــی  ــه، اختالل ــن مقال ــد. در ای ــرح می نمای ــم مط ــف اوتیس طی
کــه در بررســی مدل هــای حیوانــی مــد نظــر قــرار دارد، 
ــه در  ــد ک ــاس DSM-3, 4 می باش ــر اس ــم ب ــالل اوتیس اخت
ــه تشــریح ایــن مدل هــا و روش غنی ســازی محیطــی  ادامــه ب
پرداختــه  درمــان،  ایــن  شــکل گیری  در  آن هــا  نقــش  و 
ــن روش،  ــی ای ــن معرف ــه ضم ــن مقال ــن ای ــود. همچنی می ش
ــر روی  ــر اســاس پژوهــش ب ــه زمینه هــای شــکل گیری آن ب ب
مدل هــای حیوانــی، ویژگی هــا و جنبه هــای منحصــر بــه 
ــادی  ــای اقتص ــد و مزای ــان جدی ــک درم ــوان ی ــرد آن به عن ف
ــا دارد،  ــای آن ه ــاران و خانواده ه ــرای بیم ــه ب ــی ک و اجتماع

می پــردازد.
مدل های حیوانی اوتیسم

در همــۀ شــاخه های علــم، نتایــج برگرفتــه از آزمایشــات 
حیوانــی، نقــش اساســی در پیشــبرد دانــش و تســهیل زندگــی 
و  پاولــف28  آزمایش هــاي  ارزش  اســت.  داشــته  انســان ها 
اســکینر29 در پیشــرفت روانشناســی و رفتاردرمانــی کــه منجــر 
ــیده  ــی پوش ــر کس ــد، ب ــته ش ــن رش ــالب دوم در ای ــه انق ب
ــای  ــن ها و روش ه ــف واکس ــات در کش ــش حیوان ــت. نق نیس
ــوده  ــت ب ــز اهمی ــواره حائ ــا هم ــان بیماری ه ــف درم مختل
اســت خصوصــاً حیواناتــی کــه زاد و ولــد زیــاد در بــازۀ زمانــی 
ــده  ــه بندی ش ــاده و نقش ــا س ــوم آن ه ــا ژن ــد و ی ــم دارن ک

ــت )20(. اس
ــترش  ــیار گس ــر بس ــال های اخی ــی در س ــوزۀ پژوهش ــن ح ای
یافتــه اســت و مدل هــای حیوانــی تعــداد زیــادی از اختــالالت 
عصبــی کــه جهــت تعییــن نقــش ژن هــا و محیــط و ارزیابــی 
ــد  ــورد تأیی ــد، م ــتفاده گردی ــا اس ــی داروه ــیل درمان پتانس
ــز  ــم نی ــف اوتیس ــالالت طی ــده اند )13 ،12(. در اخت ــع ش واق
ــازی  ــدگان شبیه س ــانه ها در جون ــی از نش ــای مختلف جنبه ه
ــص در  ــامل: نق ــی ش ــاری اصل ــانه های رفت ــت. نش ــده اس ش

تعامــل اجتماعــی )ماننــد کاوش در لولــه یــا قفــس(، ارتباطــات 
)آواگــری فراصوتــی(30 ، رفتارهــای محــدود و تکــراری )ماننــد 
ــدود  ــق مح ــه32( و عالی ــردن تیل ــان ک ــردن31 و پنه ــز ک تمی
)نوهراســی33 و درجاماندگــی34 در مــاز تــی شــکل و مــاز آبی35( 

اســت )21(.
ــودن ایجــاد  ــد ب ــارۀ مفی ــن مســائلی کــه درب یکــی از مهم تری
ــم و  ــارۀ اوتیس ــش درب ــترش دان ــی در گس ــای حیوان مدل ه
ــه  ــان آن در انســان ها مطــرح اســت، مشــکالتی اســت ک درم
در مــورد ایــن مدل هــا بیــان می شــود، ایــن مشــکالت شــامل 
ــر  ــال حاض ــم در ح ــالل اوتیس ــد: 1- اخت ــر مي باش ــوارد زی م
ــی  ــاری اصل ــای رفت ــه ای از نا بهنجاری ه ــیلۀ مجموع ــه  وس ب
تعریــف می شــود نــه عالمت هــای زیســتی عینــی 2- ژنتیــک 
اوتیســم بســیار پیچیــده اســت 3- در حــال حاضــر یــک جنبــۀ 
خــاص وجــود نــدارد کــه بتــوان بــرای تشــخیص در حیوانــات 
از آن بهــره بــرد )مثــاًل مــوش اوتیســم را از مــوش اســکیزوفرن 

جــدا نمــود(-)21(.
ــن  ــت ای ــد گف ــکالت بای ــن مش ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــی ک نکات
اســت کــه نیــازی نیســت مدل هــای حیوانــی بــه طــور کامــل 
ــاب  ــه حس ــا ارزش ب ــا ب ــد ت ــد کنن ــانی را تقلی ــاری انس بیم
بیاینــد. ارزش مدل هــای حیوانــی در نشــان دادن عالیــم 
ــد  ــه تقلی ــاز ب ــدون نی ــالل، ب ــک اخت ــخص ی ــاص و مش خ
ــوژی آن بیمــاری اســت و نکتــۀ  تمامــی جنبه هــای پاتوفیزیول
مهــم دیگــر اینکــه بیــن عالیــم اوتیســتیک در انســان و عالیــم 
ــادی  ــباهت های زی ــی آن ش ــای حیوان ــده در مدل ه ــت ش یاف
ــه شناســایی  وجــود دارد و همیــن موضــوع می توانــد منجــر ب
ــناختی  ــاری و ش ــیمیایی، رفت ــی، نوروش ــرات نوروآناتوم تغیی
ــل از  ــای حاص ــن یافته ه ــردد. بنابرای ــم گ ــه اوتیس ــوط ب مرب
ــاری در  ــن بیم ــی از ای ــد شــناخت دقیق ــا می توان ــن مدل ه ای

ــد )13(. انســان را نشــان ده
ــای  ــل ژنتیکــی و فاکتوره ــا عوام ــف اوتیســم ب ــالالت طی اخت
ــی  ــای حیوان ــن مدل ه ــاط می باشــند، بنابرای محیطــی در ارتب
بایــد بــه وســیلۀ تقلیــد اثــرات ایــن عوامــل ایجــاد شــوند )22(. 
ــر اســاس روش هــای  ــی اوتیســم می تواننــد ب مدل هــای حیوان
ــرات  ــاًل تغیی ــاری )مث ــد: 1- سبب شناســی بیم ــی مانن مختلف
ژنتیکــی یــا محیطــی کــه در انســان نیــز دیــده شــده اســت( 
2- تغییــرات عصبــی )مثــاًل اختــالالت نوروشــیمیایی یــا 

ــوژی( 3- فنوتیــپ رفتــاری، ایجــاد شــوند. نوروفیزیول
اگرچــه اوتیســم دارای یــک زمینــۀ ژنتیکــی قــوی اســت، امــا 
یــک اختــالل تــک ژنــی یــا وابســته بــه اختــالل در یــک نــوع 
ــای  ــه مدل ه ــت ک ــن نیس ــن ممک ــت؛ بنابرای ــاص نیس ژن خ

21 Applied behavioral analysis
22 Treatment and education of autistic and communication related 
handicapped children
23 Developmental, individual differences relationship-based
24 Sensory integration therapy
25 Environmental enrichment therapy
26 Sensory enrichment therapy
27 Diagnostic and statistical manual of mental disorders-5

28 Pavlov
29 Skinner
30 Ultrasonic vocalization
31 Grooming
32 Marble burying
33 Neophobia
34 Perseveration
35 Water maze
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مقــاله مـــــروري

ــی اوتیســم، در  ــای انســانی و حیوان ــن مدل ه شــباهت های بی
ــردازش  ــات پ ــا نقــش ادراک و حافظــه اســت. مطالع رابطــه ب
عصبــی پیشــنهاد کرده انــد کــه ادراک و توجــه بیــش از حــد و 
حافظــۀ افزایــش یافتــه، ممکــن اســت در قلــب عالیــم اوتیســم 
ــز  ــدل VPA نی ــت در م ــل باف ــه و تحلی ــد. تجزی ــه باش نهفت
ــه از  ــۀ جداگان ــج منطق ــی در پن ــم نورون ــه تراک ــان داد ک نش
هیپوکامــپ موش هــا کــه در حافظــۀ فضایــی نقــش دارد، 
پژوهش هــا،  نتایــج  همچنیــن   .)29( می یابــد  افزایــش 
ــم  ــرس بیــش از حــد تعمی ــرس شــرطی شــده، ت خاطــرات ت
 VPA ــی ــدل حیوان ــده را در م ــاوم ش ــرس مق ــده و ت داده ش
ــه  ــد ب ــش از حــدی می توان ــرس بی ــن ت ــد. چنی نشــان داده ان
ــدال  ــد در آمیگ ــش از ح ــری بی ــت و انعطاف پذی ــل فعالی دلی

ــی ایجــاد شــود )27-30(. جانب
ــن  ــل از ای ــای حاص ــودن یافته ه ــتا ب ــه هم راس ــه ب ــا توج ب
مــدل حیوانــی و مــدل انســانی اوتیســم و وجــود شــباهت های 
آناتومــی و رفتــاری در آسیب شناســی دو مــدل، بــه نظــر 
می رســد مــدل VPA نزدیک تریــن مــدل ممکــن بــه اوتیســم 
ــطح  ــه از س ــه جانب ــۀ هم ــازۀ مطالع ــه اج ــت ک ــانی اس انس
ــد  ــه پژوهشــگران می ده ــاری را ب ــی و رفت سیناپســی، مولکول
ــم  ــی اوتیس ــای حیوان ــتفاده از مدل ه ــن اس )32 ،31(. بنابرای
ماننــد VPA، می توانــد بــرای تعریــف راه هــای رایــج در ایجــاد 
ایــن اختــالل در الگوهــای تحــول و در طــول زمــان بــه کار برده 
شــود، خصوصــاً در ارزیابــی دورۀ زمانــی و منابــع آســیب پذیری 
کــه هنــوز هــم شناســایی نشــده و یــا قابــل درمــان نیســتند. 
دسترســی بــه یــک مــدل جانــوری از اوتیســم می توانــد 
دریچــه ای بــرای ارزیــای دقیــق تأثیــرات دســتکاری های 
محیطــی بــر بــروز رفتــاری نقایــص عصبــی و آســیب شــناختی 

ــالالت باشــد )22(. ــن اخت موجــود در ای
غنی سازی محیطی

مفهــوم غنی ســازی محیطــی بــرای اولیــن بــار توســط هــب45 
ــی در  ــای کیف ــه تفاوت ه ــه ب ــد ک ــرح ش ــال 1947مط در س
ــه منــزل  ــازی کــودکان ب ــرای ب رفتــار، بیــن موش هایــی کــه ب
بــرده شــده بودنــد و موش هایــی کــه در آزمایشــگاه باقــی مانــده 
بودنــد، اشــاره می کــرد )33(. ایــن غني  ســازي محیطــي شــامل 
ایجــاد تغییــر در قفــس حیــوان یــا یــک محیــط جســتجوگری46 
دوم بــود کــه فرصت هــای حســی، حرکتــی، شــناختی و بالقــوۀ 

ــرد )34(. ــم می ک ــی را فراه اجتماع
بــه ایــن صــورت کــه موش هــا در قفس هایــی بــا انــدازۀ بزرگتــر 
قــرار می گیرنــد و تعــدادی وســیله، ماننــد چرخ هــای گــردان، 
ــه  ــرای النه ســازی، لول ــواد الزم ب ــات چــوب و م ــان، قطع نردب
ــل  ــازی، در داخ ــباب  ب ــدن و اس ــان ش ــرای پنه ــتیکی ب پالس
ــای  ــام فعالیت ه ــکان انج ــا ام ــد. آن ه ــم می ش ــس فراه قف

ژنتیکــی موشــی کامــاًل مناســبی را ایجــاد نمــود. امــا بــا ایــن 
ــر  ــه خط ــود دارد ک ــی وج ــرات ژنتیک ــری تغیی ــود یکس وج
ــن  ــی ای ــای موش ــد. مدل ه ــش می دهن ــم را افزای ــروز اوتیس ب
ــان  ــا انس ــم، ب ــم اوتیس ــی از عالی ــتن بعض ــرات در داش تغیی
مشــترک هســتند. بســیاری از ایــن مدل هــا، بــر اســاس ژن های 
خاصــی کــه در اختــالالت طیــف اوتیســم انســانی دیــده شــده 
ــر36،  ــای ریل ــال موش ه ــوان مث ــوند )12(. به عن ــاد می ش ایج
ــر،  ــای اخی ــی دهه ه ــه ط ــتند ک ــی37 هس ــای موتانت موش ه
ــامل  ــم ش ــدادی از عالی ــد و تع ــرار گرفته ان ــه ق ــورد مطالع م
نوهراســی، هایپوپــالزی مخچــه ای38، پرخاشــگری اجتماعــی39 

ــد )13-23(. ــف در ادراکات حســی را نشــان دادن و ضع

ــر  ــه نظ ــم ب ــرای اوتیس ــده ب ــاد ش ــای ایج ــان مدل ه در می
ــن  ــا VPA نزدیک تری ــمومیت ب ــی مس ــدل حیوان ــد م می رس
ــن  ــالل دارد )22(. ای ــن اخت ــانی ای ــدل انس ــه م ــانه ها را ب نش
ــش  ــر40 و همکاران ــیا رودی ــار توســط پاترش ــدل نخســتین ب م
ــان  ــه نش ــده ک ــف ش ــواهد کش ــه ش ــه ب ــا توج در 1996 و ب
مــی داد مــادران بــارداری کــه در طــول 3 ماهــۀ اول بــارداری، 
ــیار  ــک بس ــد، دارای ریس ــه بودن ــرار گرفت ــرض VPA ق در مع
ــد،  ــتیک بودن ــوزادان اوتیس ــا آوردن ن ــه دنی ــرای ب ــری ب باالت

ــد )24(.  ــداع ش اب

ــیب زا41  ــدت آس ــرع و به ش ــک داروی ضد ص ــوان ی VPA به عن
ــدد  ــي متع ــر شناس ــات همه گی ــت. مطالع ــده اس ــناخته ش ش
ــر  ــه اوتیســم و تأخی ــالء ب ــش خطــر ابت ــادی افزای ــا حــد زی ت
رشــد جنیــن در معــرض VPA را نشــان می دهنــد. زنــان تحــت 
ــیب زای ــر آس ــارداری، اث ــول ب ــژه در ط ــا VPA به وی ــان ب درم

 VPA را در ایــن زمــان و افزایــش خطــر ابتــالء بــه اوتیســم در 
زمــان بســته شــدن لولــۀ عصبــی جنیــن را بــه همــراه دارنــد 
)24(. تجویــز درون صفاقــی VPA در روز 12/5 جنینــی در 
موش هــای صحرایــی بــاردار در دوز 400 و یــا 500 میلی گــرم 
بــر کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان، نشــانه های بــارزی از اوتیســم 

را در فرزنــدان متولــد شــده نشــان داده اســت )26 ،25(.

شــباهت های برجســتۀ بســیاری بیــن مدل هــای حیوانــی 
ــته های  ــش هس ــود دارد. کاه ــان وج ــم در انس VPA و اوتیس
حرکتــی اعصــاب جمجمــه ای ســاقۀ مغــز و همچنیــن کاهــش 
معنــی دار در تعــداد ســلول های پورکنــژ42 مخچــه، در اوتیســم 
انســانی و مــدل VPA یکســان بــود )27 ،26(. همچنیــن 
ــر  ــاری ب ــا انجــام آزمایش هــاي رفت ــش ب اشــنایدر43 و همکاران
ــد کــه آن هــا تغییــرات  روی موش های هــای VPA نشــان دادن
ــم اوتیســتیک ماننــد: حساســیت کمتــر  رفتــاری مشــابه عالی
بــه درد و حساســیت باالتــر بــه محــرکات غیــر دردزا، حــرکات 
ــزان  ــش می ــی44 و کاه ــابه بیش فعال ــه ای مش ــراری کلیش تک
ــر از  ــی دیگ ــد )28(. یک ــروز می دهن ــی را ب ــالت اجتماع تعام

36 Reeler
37 Mutants
38 Cerebellar hypoplasia
39 Social aggression
40 Patricia rodier
41 Teratogenese

42 Purkinje cell
43 Schneider
44 Hyper activity
45 Hebb
46 Exploration
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جســتجوگری، بــازی کــردن بــا ســایر موش هــا و دیگــر 
ــه  ــی ب ــی دسترس ــتند. حت ــز داش ــی را نی ــای فیزیک فعالیت ه
ــد  ــه بای ــود ک ــوی ب ــه نح ــا ب ــن موش ه ــرای ای ــذا ب آب و غ
ــن  ــد. چنی ــتجو مي پرداختن ــه جس ــا، ب ــت آن ه ــت دریاف جه
ــدگان در  ــه نحــوۀ زندگــی جون شــرایطی شــباهت بیشــتری ب

ــت )35(. ــی داش ــای طبیع محیط ه
دیامونــد47 و روزنزویــگ48 نشــان دادنــد کــه تفاوت هــای 
ــای  ــه در قفس ه ــی ک ــز موش های ــن مغ ــری بی ــل اندازه گی قاب
ــای  ــه در قفس ه ــی ک ــا آن های ــه ب ــد در مقایس ــک بودن کوچ
غنــی از انــواع اســباب بازی هــا بودنــد، وجــود دارد. وی 
پیشــنهاد کــرد کــه یــک محیــط غنــی، وزن و ســایز موش هــا 
را افزایــش می دهــد و مغــز آن هــا تعــداد بیشــتری از ســلول ها، 
کمکــی  سیســتم  و  عصبــی  ســلول های  بیــن  ارتباطــات 
ــش  ــزی افزای ــت مغ ــن فعالی ــت از ای ــرای حمای ــري ب قوی ت

ــت )36(. ــد داش ــه خواه یافت
غنی ســازی  اثــر  بررســی  بــه  پژوهشــگران  مدت هــا  تــا 
ــد  ــات پرداختن ــار حیوان ــای بهنج ــۀ رفتاره ــر دامن محیطــی ب
)37( کــه نتایــج بهبــود عملکــرد در تکالیــف یادگیــری مختلف 
ــتر و  ــکاش بیش ــی، کن ــای اجتماع ــش در بازی ه ــد افزای مانن
ــه  ــی ب ــات مختلف ــان داد )38(. مطالع ــر را نش ــراب کمت اضط
ــه  ــۀ آن پرداخت ــای ارای ــازی و راهکاره ــواع غنی س ــی ان بررس
و اهمیــت عواملــی ماننــد ســن، جنســیت، گونــه، تفاوت هــای 
فــردی )39( و پیش بینــی پذیــری49 محیــط غنــی شــده 
)40( را در اثربخشــی ایــن روش در حیوانــات مشــخص نمــوده 
ــد کــه ترکیــب در رویدادهــای  ــا نشــان دادن  اســت. آزمایش ه
ــی دارد  ــر مثبت ــز اث ــد مغ ــار و رش ــر رفت ــف ب ــی مختل حس
ــر  ــا تغیی ــاری ب ــود در عملکــرد رفت ــن بهب ــن بی )41(. همچنی
نوروشــیمیایی  و  آناتومــی  و جنبه هــای  انعطاف پذیــری  در 
مغــز، ماننــد افزایــش انشــعابات دندریتــی در قشــر هیپوکامــپ 
ــش  ــن افزای ــک و همچنی ــل نورتروفی ــروز عوام ــش ب و افزای

نورون زایــی، ارتبــاط وجــود دارد )42 ،28(.
ــتردۀ  ــر گس ــه تصوی ــد ک ــان می کنن ــکاران بی ــنایدر و هم اش
ــن  ــالم، ای ــای س ــرد موش ه ــر عملک ــر EE ب ــه تأثی ــوط ب مرب
فرضیــه را ایجــاد مي کنــد کــه ایــن روش ممکــن اســت بــرای 
ــیب  ــه آس ــال ب ــات مبت ــناختی در حیوان ــص ش ــر نقای ــه ب غلب
ــی  ــات متفاوت ــال 1960 تحقیق ــه کار رود. از س ــز ب ــزی نی مغ
وجــود دارد کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آن هــا ســودمندی 
ــه  ــا ک ــد. از آنج ــان داده ان ــزی نش ــیب های مغ EE را در آس
را  انعطاف پذیــری مغــز  محرک هــای رفتــاری و تمرینــی، 
ــناختی را  ــرد ش ــند و عملک ــود می بخش ــا بهب ــرده ی ــظ ک حف
ــه غنی ســازی محیطــی  ــد، پیشــنهاد شــد ک ــش می دهن افزای
ــز  ــی نی ــی -تحول ــالالت عصب ــرای اخت ــی ب ــد درمان می توان

باشــد. در همیــن راســتا اشــنایدر و همــکاران نیــز موش هــای 
در معــرض VPA را در محیــط غنی شــده قــرار دادنــد. این گروه 
از موش هــا در مقایســه بــا گــروه کنتــرل در رفتارهــای تکــراری 
ــتجوگرانه و  ــای جس ــش در رفتاره ــراب و افزای ــی، اضط و قالب

ــد )28(. ــی داري را نشــان دادن ــی کاهــش معن اجتماع
ــی  ــای حیوان ــی در مدل ه ــازی محیط ــری غنی س ــه کارگی ب
ســندرم X شــکننده، ســندرم پتوکی -لوپســکی50 و سندرم رت 
نیــز منجــر بــه کاهــش نشــانه های رفتــاری مشــابه اختــالالت 
طیــف اوتیســم شــد. بهبــود هماهنگــی حرکتــی، بهبــود 
ــش  ــراری، افزای ــای تک ــش رفتاره ــه، کاه ــری و حافظ یادگی
رفتارهــای اجتماعــی و جســتجوگری از نتایــج ایــن مطالعــات 
ــی را  ــم سیناپس ــی، تراک ــازی محیط ــن غنی س ــود. همچنی ب
 53NGF 52 وBDNFبهنجارســازی51 کــرد و عوامــل نورتروفیــک

را افزایــش داد )44 ،43 ،32(. 
ــتفاده از  ــمت اس ــه س ــمندان را ب ــه دانش ــائلی ک ــی از مس یک
غنی ســازی محیطــی در درمــان اوتیســم ســوق مــی داد، ایــن 
یافتــه بــود کــه اختــالل در پــردازش حســی54 در بیــش از 90 
درصــد ایــن کــودکان بــه شــکل حساســیت بــاالی حســی55، 
ــود  ــده می ش ــی57 دی ــتجوگری حس ــخ دهی56 و جس ــدم پاس ع
ــی  ــی و لمس ــواس بویای ــوزۀ ح ــا در ح ــترین آن ه ــه بیش ک
ــه  ــودکان در یکپارچ ــن ک ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت )45(. ب اس
کــردن اطالعــات چنــد حســی بــه یــک ادراک واحــد مشــکل 
ــد )46( و از آنجــا کــه مشــخص شــد محرومیــت حســی  دارن
ــد  ــد )مانن ــش می ده ــم را افزای ــانه های اوتیس ــی نش و حرکت
ســندرم اوتیســم پــس ســازمانی(58، ایــن فرضیــه مطــرح شــد 
ــم  ــن عالی ــد ای ــز می توان ــی نی ــی و حرکت ــک حس ــه تحری ک
ــوزۀ  ــش در ح ــرفت دان ــا پیش ــتا ب ــد. هم راس ــش ده را کاه
ــادی  ــالش زی ــی، ت ــای حیوان اثربخشــی غنی ســازی در مدل ه
ــالالت  ــرای اخت ــی ب ــوان درمان ــری آن به عن ــه کارگی ــرای ب ب

طیــف اوتیســم در انســان انجــام گرفــت.

درمان غنی سازی محیطی 
ــای  ــتفاده از یافته ه ــا اس ــارس59 ب ــر پوم ــال 1990 دکت در س
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــی ب ــی، پژوهش ــای حیوان ــل از مدل ه حاص
پروتــکل غنی ســازی حســی جهــت کمــک بــه کــودکان 
انجــام داد. وی در ابتــدا ایــن برنامــه را بــرای نــوزادان و 
ــالل  ــودکان دارای اخت ــرای ک ــپس ب ــالم و س ــاالن س خردس
ــن  ــد ای ــد می کن ــد ســندرم داون60 اجــرا نمــود. وی تأکی مانن
ــه ســن، شــدت بیمــاری و  ــا توجــه ب ــا ب ــی نه تنه روش درمان
ــی از  ــه نقاط ــه ب ــود، بلک ــاب می ش ــودک انتخ ــای ک چالش ه
مغــز کــودک کــه آمادگــی بهتــری بــرای پیشــرفت دارنــد نیــز 

توجــه می کنــد )47(. 

54 Sensory processing
55 Over sensory responsivity
56 Under sensory responsivity 
57 Sensory seeking
58 Post- Institutional
59 Pomares
60 Down syndrome

47 Diamond
48 Rosenzweig
49 Predictable
50 Potocki- Lupski
51 Normalize
52 Brain-derived neurotrophic factor
53 Nerve growth factor
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مقــاله مـــــروري

ــادی دریافــت می کنیــم امــا محیــط، ممکــن اســت غنــای  زی
الزم بــرای ســایر گذرگاه هــای حســی را نداشــته باشــد" )49(.

پومــارس بــه همــراه تعــدادی از همکارانــش شــرکتی بــه نــام 
ــی را  ــن روش درمان ــا ای ــود ت ــیس نم ــی64 را تأس ــد اَبیلیت ِمن
ــرار دهــد  ــا ق ــار عمــوم خانواده ه ــن در اختی ــه صــورت آنالی ب
ــزۀ  ــز جای ــال 2014 نی ــکا در س ــی آمری ــن روانشناس و انجم
ــم  ــر روی اوتیس ــاس کار ب ــه پ ــاری W.G Marquis را ب افتخ
و ابــداع یــک رویکــرد درمانــی جدیــد بــه مایــکل لئــون اهــدا 
ــدا  ــینتیا65 وو اه ــه س ــود )49-47( و D. G Marquis را ب نم

ــود )50(. نم
ويژگی های درمان غنی سازی محیطی 

پومــارس در ســایت رســمی مؤسســه از قــول گاردیــن66 ســه 
جنبــۀ منحصــر بــه فــرد تغییــر همیشــگی تحریــک، تحریــک 
دو حــس همزمــان و تأکیــد بــر بــو و لمــس را بــرای معرفــی 
ــان  ــت از درم ــت )47(. در حمای ــمرده اس ــان برش ــن درم ای
نســبت  را  انتقاداتــی  لئــون  و  وو  محیطــی،  غنی ســازی 
ــط  ــه توس ــی ک ــازی حس ــی یکپارچه س ــرد درمان ــه رویک ب
ــد.  ــت، وارد می کنن ــده اس ــرح ش ــرس67 مط ــن آی ــر جی دکت
رویکــردی کــه در حــال حاضــر به عنــوان یکــی از روش هــای 
رایــج در درمــان اوتیســم توســط کاردرمانگــران بــه کار 
ــز را  ــد مغ ــی در رش ــارب حس ــت تج ــرس اهمی ــی رود. آی م
مطالعــه نمــود. کار او مشــخص نمــودن نقــش مقاومــت 
لمــس و اختــالالت تعدیــل حســی68 به عنــوان عامــل کمکــی 
در ایجــاد اختــالالت رفتــاری و تأثیــر ثبــت حســی69 در 

ــود )41(. ــم ب ــف اوتیس ــالالت طی اخت
ــی  ــن اســت کــه موفقیت هــای عین ــادات ای ــن انتق یکــی از ای
ــی  ــور علم ــه ط ــوز ب ــان، هن ــک درم ــوان ی ــه به عن ــن برنام ای
ــدان  ــا فق ــیاری از گزارش ه ــی بس ــت و حت ــده اس ــت نش ثاب
اثربخشــی معنــی دار ایــن درمــان را بــر عالیــم اوتیســم نشــان 
داده انــد )52 ،51(. وو و لئــون معتقدنــد ایــن احتمــال وجــود 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــی ب ــازی حس ــان یکپارچه س ــه درم دارد ک
ــی کــودک را  ــی دنیــای حس ــه انــدازۀ کاف تمرینــات آن ب
غنــی نمی کنــد و یــا اینکــه معمــوالً در کلینیک هــا و در 
ــه می شــود، تحریــک  ــار در هفتــه( ارائ زمــان محــدود )3-1 ب
مطلــوب بــرای ایــن منظــور را بــه دســت ندهــد و ایجــاد یــک 
ــرای  ــد ب ــر بتوان ــترده تر و متنوع ت ــازی گس ــم70 غنی س پارادای

ــر باشــد )41(.  ــودکان اوتیســتیک مؤثرت ــان ک درم
درمــان غنی ســازی حســی -حرکتــی دارای ویژگی هایــی 
اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر درمان هــا متمایــز و 
کاربردی تــر می ســازد. ایــن نقــاط قــوت عبارتنــد از: 1- 
ــودن  ــاختاریافته ب ــن 2- س ــرای والدی ــر ب ــۀ بســیار کمت هزین

ــه  ــی ب ــک  آزمودن ــات ت ــه در مطالع ــن برنام ــا ای ــا مدت ه ت
ــه  ــا اینک ــت ت ــت می یاف ــزی دس ــت و موفقیت آمی ــج ثاب نتای
ــا  ــی و ب ــۀ مقدمات ــس از بیســت ســال مطالع وو و همــکاران  پ
ــی  ــازی محیط ــات غنی س ــل از مطالع ــج حاص ــر نتای ــه ب تکی
ــی  ــر طرح ــال های اخی ــم در س ــی اوتیس ــای حیوان در مدل ه
تصادفــی و کنتــرل شــده را به منظــور ســنجش اعتبــار برنامــۀ 
ــرای  ــرای یــک مــدل درمانــی ب پومــارس، به عنــوان اساســی ب
ــج  ــه نتای ــا ک ــد )41(. از آنج ــن نمودن ــم تدوی ــالل اوتیس اخت
ــای  ــذاری بیشــتر محرک ه ــزان تأثیرگ ــش می ــات، افزای مطالع
حســی -بویایــی و لمســی را در ترکیــب بــا هم نشــان داد )48(. 
درمــان غنی ســازی حســی -حرکتــی بــر یــک برنامــۀ تحریــک 
ــای  ــاوت از محرک ه ــی متف ــۀ ترکیب ــه و ارائ ــی -المس بویای
ــایر  ــنیداری و س ــی61، ش ــی، تعادل ــی، حرکت ــی، حرارت بینای
ــودکان  ــان ک ــن درم ــتوار گشــت. در ای ــناختی اس ــف ش تکالی
ــدت 6  ــه م ــتاندارد62 ب ــای اس ــار مراقبت ه ــتیک در کن اوتیس
ــزل توســط والدین شــان در دو  ــف حســی را در من ــاه، تکالی م
ــام  ــه انج ــدت 15 دقیق ــه م ــار ب ــر ب ــر ه ــح و عص ــت صب نوب
ــز در  ــف نی ــن تکالی ــرای ای ــاز ب ــورد نی ــوازم م ــد. ل می دهن
ــد  ــرار می گیرن ــن ق ــار والدی ــی در اختی ــتۀ آموزش ــک بس ی
ــرای  ــف )ب ــا رایحه هــای مختل ــواع روغــن ب ــد از: ان کــه عبارتن
درگیــری بویایــی(، بافــت63 )بــرای درگیــری المســه(، اشــیایی 
ــا میوه هــای  ــرای درگیــری حرکتــی )ماننــد قلــک  خوکــی ی ب
پالســتیکی کوچــک(، لــوازم پخــش موزیــک )بــرای درگیــری 
شــنیداری( و مــوارد متفرقــه بــرای تمرینــات حســی -حرکتــی 

ــره(- )41(. ــخ و غی ــون حمــام معطــر، ی ــد صاب )مانن

ــان،  ــن درم ــت ای ــودکان تح ــه ک ــد ک ــان می ده ــج نش نتای
ــرد درک  ــی و عملک ــرۀ هوش ــرۀ به ــی داري در نم ــود معن بهب
زبــان و همچنیــن کاهــش در پاســخ های غیــر معمــول حســی را 
نشــان داده انــد همچنیــن ایــن کــودکان )42 درصد( در مقایســه 
ــود  ــم بهب ــدت اوتیس ــر ش ــد( از نظ ــرل )7 درص ــروه کنت ــا گ ب
ــا  ــدازه و ی ــه ان ــن روش ب ــد. ای ــان می دهن ــی داري را نش معن
حتــی بیشــتر از تحلیــل رفتــار کاربــردی کــه زمــان زیــادی در 
هفتــه را بــه خــود اختصــاص می دهــد، مؤثــر اســت. همچنیــن 
والدیــن ایــن کــودکان، دو برابــر بیشــتر از والدیــن گــروه کنترل، 

ــد )41-46(. ــزارش کرده ان ــود را گ ــودکان خ ــود در ک بهب

ــارۀ  ــال درب ــه ح ــا ب ــرا ت ــد چ ــد: "می دانی ــان می کن ــون بی لئ
ــنیده اید؟  ــزی نش ــی چی ــی -حرکت ــازی حس ــان غنی س درم
زیــرا تقریبــا همــۀ درمان هــای موفقیت آمیــز آن در مدل هــای 
حیوانــی بــوده اســت و اکثــر شــما تصــور می کنیــد ایــن شــیوه 
نمی توانــد در انســان ها کارآمــد باشــد. مــا در دنیایــی زندگــی 
می کنیــم کــه بــه نظــر می رســد بیــش از حــد تحریــک شــده 
ــداری  ــک دی ــا تحری ــن اســت کــه م هســتیم. حــدس مــن ای

66 Gardin
67 Ayres
68 Sensory modulation
69 Sensory registration
70 Paradigm

61 Equilibrate
62 Standard care
63 Texture
64 Mend ability
65 Cynthia
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ــرا  ــودن 5- اج ــر نب ــاده 4- وقت گی ــرای س ــا 3- اج تمرین ه
توســط والدیــن کــه عــالوه بــر درگیــر کــردن آن هــا با کــودک، 
نیــاز بــه کمــک حرفــه ای را کاهــش می دهــد 6- کــودکان بــا 
ســن باالتــر در طیــف اوتیســم نیــز می تواننــد از درمــان بهــره 
ببرنــد حتــی آن هایــی کــه بــه درمان هــای اســتاندارد اوتیســم 

ــد )47(. ــخ نمی دهن ــگام پاس ــه زود هن ــدون مداخل ب

ــوء و  ــک س ــم از ی ــیوع اوتیس ــش ش ــد افزای ــر می رس ــه نظ ب
ــن بیمــاری کــه عــالوه  ــرای ای ــان قطعــی ب عــدم وجــود درم
ــه  ــنگینی را ب ــای س ــاد، هزینه ه ــی زی ــار روان ــاد فش ــر ایج ب
ــه تدویــن  ــواده تحمیــل می کننــد از ســوی دیگــر، نیــاز ب خان
ــا  ــد و ب ــکار می کن ــش آش ــش از پی ــی را بی ــن درمان های چنی
ــن  ــد جایگزی ــن روش می توان ــای گســترده، ای ــه مزای ــه ب توج
ــی  ــازی حس ــان یکپارچه س ــی و درم ــرای کاردرمان ــبی ب مناس
ــه  ــاز ب ــد نی ــر چن ــد. ه ــدت باش ــی م ــه و طوالن ــر هزین پ

پژوهش هــای بیشــتر و دقیق تــری نیــز دارد.

نتیجه گیری

در ایــن مقالــه بــه بررســی نقــش یافته هــای حاصــل از 
مدل هــای حیوانــی اختــالالت طیــف اوتیســم در شــکل گیری 
ــه شــد. ایجــاد  ــی غنی ســازی محیطــی پرداخت رویکــرد درمان
یــا دســتکاری های  و   VPA ماننــد موش هــای  مدل هایــی 
رت  ســندرم  حیوانــی  مدل هــای  ایجــاد  بــرای  ژنتیکــی 
ــن  ــرای یافت ــمندان ب ــالش دانش ــۀ ت ــکننده، نتیج ــا X ش ی
ــی  ــی دورۀ کودک ــی -تحول ــالالت عصب ــان اخت ــای درم راه ه
ــدگان  ــا را در جون ــن بیماری ه ــان ای ــع محقق ــت. در واق اس
ــی  ــری از سبب شناس ــناخت بهت ــا ش ــد ت ــازی می کنن شبیه س
و آسیب شناســی آن هــا در انســان کســب نماینــد. کشــف 
شــناختی،  عملکــرد  بهبــود  در  حســی  تحریــک  نقــش 
رفتــاری و رشــد مغــز، منجــر بــه ایجــاد راهکارهــای مختلــف 
ــد و  ــگاهی ش ــات آزمایش ــرای حیوان ــی ب ــازی محیط غنی س
ــن  ــی ای ــارۀ اثربخش ــز درب ــی نی ــای مختلف ــه فرضیه ه در ادام
ــی  ــالالت عصب ــزی، اخت ــیب های مغ ــان آس ــا در درم روش ه
-شــناختی و اختــالالت عصبــی -تحولــی مــورد آزمایــش قــرار 
گرفــت. نتایــج حاصــل از آزمــون ایــن فرضیه هــا در مدل هــای 
ــی داري را در  ــود معن ــف اوتیســم، بهب ــالالت طی ــی اخت حیوان
ــا  ــن پژوهش ه ــای ای ــان داد. یافته ه ــاری نش ــانه های بیم نش
از یــک ســوء و یافته هایــی کــه مشــخص می کــرد 90 درصــد 

کــودکان اوتیســتیک دارای اختــالل در پــردازش حســی و 
یکپارچــه کــردن حــواس هســتند از ســوی دیگــر، دانشــمندان 
کــودکان  بــرای  غنی ســازی  راه هــای  برگردانــدن  بــه  را 
ــه  ــر ب ــت منج ــه در نهای ــاخت ک ــون س ــم رهنم دارای اوتیس
ــه یکــی  ــی اثر بخشــی شــد ک ــای درمان شــکل گیری رویکرده
از آن هــا درمــان غنی ســازی محیطــی اســت کــه مــورد توجــه 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
نتایــج پژوهش هــاي وو، لئــون و همــکاران  در یــک طــرح 
تصادفــی کنتــرل شــده اثربخشــی ایــن درمــان را تأییــد کــرد. 
هرچنــد ایــن محققــان بســیاری از نقدهــا را بــه روش پژوهــش 
ــه  ــد ک ــان می نماین ــد و اذع ــود می پذیرن ــنجش خ ــزار س و اب
ــد  ــل جنســیت، تعه ــذاری عام ــال اثرگ ــد؛ احتم ــی مانن عوامل
ــق کــودکان  ــۀ دقیــق و مــداوم تکالیــف و خل ــه ارائ ــن ب والدی
در زمــان پیــش آزمــون و پــس آزمــون، می تواننــد بــر نتایــج 
پژوهــش مؤثــر باشــد )45(. بــا ایــن حــال آن هــا یــک درمــان 
ــه دارودرمانــی،  بالقــوه را معرفــی می کننــد کــه بــدون نیــاز ب
مزایــای عملــی مختلفــی بــرای بیمــاران و خانواده هــای 
آن هــا دارد )42(. گانــز71 ســرانۀ هزینــۀ اوتیســم را 3200000 
ــک  ــازی ی ــن پیاده س ــت )19(. بنابرای ــرده اس ــزارش ک دالر گ
ــن  ــیلۀ والدی ــد به وس ــه بتوان ــازی محیطــی ک ــکل غنی س پروت
ــتفاده از  ــا اس ــزل و ب ــوزش( در من ــن آم ــال کمتری ــه دنب )ب
ــترده ای دارد  ــرد گس ــود، کارب ــت ش ــت هدای ــواد ارزان قیم م
ــای اقتصــادی و اجتماعــی  و مشــخص اســت کــه این هــا مزای
قابــل توجهــی بــرای بهره گیــری از چنیــن رویکردهایــی 
دارنــد. در ایــران نیــز بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه افزایــش 
ــنگین و  ــادی س ــای اقتص ــالالت و هزینه ه ــن اخت ــیوع ای ش
شــکایت والدیــن از وقت گیــر بــودن رویکردهــای درمانــی، ایــن 

ــرو شــود. ــا اســتقبال روب روش ب
در پایــان، هــر چنــد مطالعــه بــر روی اثــر غنی ســازی محیطــی 
بــر مغــز و رفتــار، یکــی از تالش هــای عمــدۀ بشــر بــرای درک 
تعامــل بیــن محیــط و وراثــت اســت و تأثیــرات آن بــر بهبــود 
عملکــرد مدل هــای حیوانــی و انســانی اختــالالت طیــف 
اوتیســم مشــخص شــده اســت، امــا هنــوز مســائل ناشــناختۀ 
بــرای اســتدالل دربــاره مکانیســم های  زیــادی خصوصــاً 
ــری  ــازی را میانجی گ ــرات غنی س ــه تأثی ــی ک ــی و بیرون درون
ــی و  ــای حیوان ــد پژوهش ه ــه نیازمن ــود دارد ک ــد، وج می کن

انســانی بیشــتر اســت.
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