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ABSTRACT
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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چــــــــكيد ه
مقدمه :اختالالت طیف اوتیسم با نشانههایی مانند تعامالت و ارتباطات اجتماعی اختالل یافته ،همچنین
عالیق و رفتارهای تکراری و محدود شده مشخص شدهاند که از  30ماهگی به بعد در کودکان قابل تشخیص
هستند .از آنجا که هیچ درمان قطعی وجود ندارد ،ایجاد مدلهای حیوانی که نشانههای این اختالالت را
شبیهسازی کند در فهم سببشناسی و پاتولوژی اختالالت طیف اوتیسم و درمان آنها بسیار مهم است.
یکی از درمانهایی که مستقیماً از مدلهای حیوانی ناشی شده است ،درمان غنیسازی محیطی یا درمان
غنیسازی حسی است .نتیجهگیری :درمان غنیسازی محیطی در مقایسه با بسیاری از درمانهای رایج
برای اختالالت طیف اوتیسم ،اثربخشی مناسبی در بهبود عالیم داشته و ممکن است فشارهای اجتماعی و
اقتصادی بیماران و خویشاوندان آنها را کاهش دهد.
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مقدمه
اوتیســم 1از ریشــۀ یونانــی «اوتــوس» بــه معنـــاي خـــود یـــا
در خــود ،گرفتــه شــده اســت ( .)1نخســتین بــار کانــر 2در
ســال 1943بــه توصیــف کودکانــی پرداخــت کــه از نقایــص
ارتباطــی و مشــکالت رفتــاري نظیـــر اعمـــال قالبــی 3و
تکـــراري 4برخــوردار بودنــد؛ ایــن کــودکان نمیتوانســتند
بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کننــد و بــه هــر آنچــه بــه
آنهاــ عرض��ه میش��د ،بیتوجهــی نشــان میدادنــد (.)2
اختــاالت طیــف اوتیســم ،5یکــی از انــواع اختــاالت عصبــی
تحولــی 6بــا شــالودۀ وراثتــی قــوی اســت کــه سببشناســی
دقیــق آن هنــوز مشــخص نیســت (.)3
نشــانههای ایــن طیــف شــامل الــف -اختــال فراگیــر در
ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی و ب -الگوهــای رفتــار ،تمایــات
و یــا فعالیتهــای محــدود و تکــراری اســت کــه از اوایــل
کودکــی وجــود دارنــد و عملکــرد روزانــه را محــدود یــا مختــل
میســازند .ایــن دســته ،در برگیرنــدۀ اختالالتــی اســت کــه
قبـ ً
ا بــا عناویــن اوتیســم کودکــی ،اختــال از هــم پاشــیدگی
7
کودکــی ،اختــال آســپرگر  ،اوتیســم کانــر ،اوتیســم بــا
کارکــرد بــاال ،8اوتیســم نامتعــارف و اختــال رشــد فراگیــر کــه
بــه گونــۀ دیگــر مشــخص نشــدهاند مطــرح بــود (.)4
اخت�لاالت ای��ن طی�فـ ن�اـدر نیس��تند .اگرچــه شــيوع آنهــا
در ســال  1978حــدود  4نفــر در هــر  10000نفــر تخميــن
زده ش��ده اس��ت ( ،)5امــا نــرخ متوســط شــیوع در کــودکان
 8ســاله ،یــک در  150و یــا  6/6در هــر هــزار نفــر بــرآورد
شــده اســت کــه یــک افزایــش دهبرابــری را نســبت بــه آمــار
نیــم قــرن گذشــته نشــان میدهــد ( .)3در جدیدتریــن آمــار،
میــزان شــیوع بــه یــک درصــد جمعیــت در ایــاالت متحــده
کمــی مــردان بــه زنــان
آمریــکا رســیده اســت ( .)4نســبت ّ
نی��ز در حــدود  1:3تــا  1:4اســت ( .)6غنــي زاده ،شــيوع ايــن
اختــال را در كــودكان ايرانــي ســنين مدرســه 9/1 ،درصــد
ايــن جمعيــت گــزارش كــرد (.)7
بررســیهای مختلفــی بهمنظــور شناســایی عوامــل مؤثــر
در ایجــاد اختــاالت طیــف اوتیســم و راههــای درمــان آن
انجــام شــده اســت .در طــی ســالها ،برخــی از نظریههــا ایــن
مشــکالت را بــه خانوادههــای ناکارآمــد 9و والدیــن ســرد و
درونگــرا نســبت میدادنــد .یافتههــا نیــز مشــخص میکنــد
کــه کارکردهــای تحولــی خانــوادۀ کــودکان اوتیســم ،نســبت
بــه خانوادههــای کــودکان ســالم دارای ضعــف اســت (.)2، 8
برخــی از نظریههــا نیــز نقــش عوامــل زیســتی و وراثتــی
را پررنــگ میکردنــد ( .)2امــروزه بســیاری از اندیشــمندان
Inflammation factors
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

معتقدنــد کــه تحــول ایــن دســته از اختــاالت از یــک مــدل
زیســتی -روانــی -اجتماعــی 10تبعیــت میکنــد .تعامــل
پوی��ای ویژگیهــای زیســتی و روانــی بــا عوامــل محیطــی
و کارکردهــای خانــواده ،نقــش مهمــی در بــروز نشــانههای
ای�نـ دس��ته از اخت�لاالت دارد .پیشــرفت تکنولــوژی و ایجــاد
شــاخههای بیــن رشــتهای از علــم ماننــد علــوم اعصــاب،
باعــث شــده اســت کــه بشــر بــه ســمت ایجــاد دیدگاههــای
جامــع و یکپارچــه دربــارۀ اختــاالت تحــول انســان حرکــت
کنــد (.)9
بررســیهای سببشناســی نشــان داده اســت کــه عواملــی
ماننــد نقایــص ژنتیکــی ،فاکتورهــای التهابــی ،11فاکتورهــای
موج��ود در رژی��م غذای��ی ،اس��ترس ،عفونته��ای ویروس��ی،
مســمومیتهای دوران بــارداری بــا مــوادی ماننــد جیــوه،
تالیدومایــد ،12والپروئیــک اســید ( 13(VPAو غیــره خطــر
بــروز ایــن دســته از اختــاالت را در کــودکان افزایــش
میدهــد ( .)10-13بهعنــوان مثــال بررســیها نشــان داده
اســت کــه ســندرم رت 14بــه دليــل جهــش ژنتيكــي در يــک
ژن خــاص ،بــه نــام  15MECP2اتفــاق ميافتــد .ايــن ژن روي
كرومــوزوم  Xق��رار دارد ،بهــ هميــن دليــل بهعنــوان يــك
ويژگــي بــارز ژن وابســته ب��ه ایــن کروم��وزوم انتقــال مییابــد
( .)14همچنیــن محققــان پــس از تجزیــه و تحلیــل ژنتیکــی
و مقایســۀ ژنــوم  996فــرد مبتــا بــه اوتیســم بــا  1287فــرد
ســالم دریافتنــد کــه احتمــال داشــتن تنــوع ناهنجاریهــا
در تعــداد کپیهــای ژنهــای خــاص در افــراد مبتــا بــه
ایــن بیمــاری بیشــتر اســت (.)15
طبــق مطالعــات کالبــد شناســی 16در مغــز افــراد اوتیســتیک
پــس از مــرگ ،مناطــق مختلفــی از مغــز مانند بخش پیشــانی
قشــر مــخ ،سیســتم لیمبیــک ،هیپوکامــپ ،آمیگــدال 17و
ســاختار زیتونــی شــکل تحتانــی 18دارای اختــال آناتومیــک
تشــخیص داده شــدهاند ( .)16اختــاالت حرکتــی ،تشــنج،
اختــال در پــردازش و تعدیــل حســی ،اختــال در سیســتم
پيامرســاني 19و نوروپپتیــد اکســی توســین ،20نقــص در
سیســتم ایمنــی و غیــره از ســایر مشــکالت مشــخص
شــده در افــراد دارای اختــاالت طیــف اوتیســم اســت کــه
میتوانــد زمینــه ســاز یــا عامــل ایجــاد کننــدۀ ایــن بیمــاری
باشــد (.)17، 18
تاکنــون هیچگونــه درمــان قطعــی بــرای اختــاالت طیــف
اوتیســم شناســایی نشــده اســت و روشهــای درمانــی موجــود
نیــز بــرای بهبــود عملکــرد و توانبخشــی ایــن کــودکان بــه
کار گرفتــه میشــود کــه رایجتریــن آنهــا دارودرمانــی،
Autism
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 ( ،21)ABAروش  ،22TEACCHمـ�دل
رویک�رـدي (مــدل تحولــی -تفاوتهــاي فــردي مبتنــی بــر
ارتبــاط) ،23درمــان یکپارچگــی حســی ،24گفتاردرمانــی و یــا
بهرهگیــری از درمانهــای ترکیبــی میباشــد (.)19
روش درمانــی جدیــد اختــال اوتیســم ،درمــان غنیســازی
محیطــی ( 25)EEیــا غنیســازی حســی 26اســت کــه بــر پایــۀ
یافتههــای حاصــل از بــه کارگیــری غنیســازی محیطــی در
مدلهــای حیوانــی اختــاالت طیــف اوتیســم ،ابــداع شــده
اســت .همانطــور کــه بیــان شــد  27DSM-5اختــاالت
مختلفــی ماننــد اوتیســم ،ســندرم رت ،آســپرگر و اختــال از
هــم پاشــیدگی کودکــی را در یــک دســته بــه نــام اختــاالت
طیــف اوتیســم مطــرح مینمایــد .در ایــن مقالــه ،اختاللــی
کــه در بررســی مدلهــای حیوانــی مــد نظــر قــرار دارد،
اختــال اوتیســم بــر اســاس  DSM-3, 4میباش�دـ ک��ه در
ادامــه بــه تشــریح ایــن مدلهــا و روش غنیســازی محیطــی
و نقــش آنهــا در شــکلگیری ایــن درمــان ،پرداختــه
میش��ود .همچنیــن ایــن مقالــه ضمــن معرفــی ایــن روش،
بــه زمینههــای شــکلگیری آن بــر اســاس پژوهــش بــر روی
مدلهــای حیوانــی ،ویژگیهــا و جنبههــای منحصــر بــه
فــرد آن بهعنــوان یــک درمــان جدیــد و مزایــای اقتصــادی
و اجتماعــی کــه بــرای بیمــاران و خانوادههــای آنهــا دارد،
میپــردازد.
مدلهای حیوانی اوتیسم
در همــۀ شــاخههای علــم ،نتایــج برگرفتــه از آزمایشــات
حیوانــی ،نقــش اساســی در پیشــبرد دانــش و تســهیل زندگــی
انســانها داشــته اســت .ارزش آزمایشهــاي پاولــف 28و
اســکینر 29در پیشــرفت روانشناســی و رفتاردرمانــی کــه منجــر
بــه انقــاب دوم در ایــن رشــته شــد ،بــر کســی پوشــیده
نیســت .نقــش حیوانــات در کشــف واکســنها و روشهــای
مختلــف درمــان بیماریهــا همــواره حائــز اهمیــت بــوده
اســت خصوصـاً حیواناتــی کــه زاد و ولــد زیــاد در بــازۀ زمانــی
کــم دارنــد و یــا ژنــوم آنهــا ســاده و نقشــهبندی شــده
اســت (.)20
ایــن حــوزۀ پژوهشــی در ســالهای اخیــر بســیار گســترش
یافتــه اســت و مدلهــای حیوانــی تعــداد زیــادی از اختــاالت
عصبــی کــه جهــت تعییــن نقــش ژنهــا و محیــط و ارزیابــی
پتانســیل درمانــی داروهــا اســتفاده گرديــد ،مــورد تأییــد
واقــع شــدهاند ( .)12، 13در اختــاالت طیــف اوتیســم نیــز
جنبههــای مختلفــی از نشــانهها در جونــدگان شبیهســازی
شــده اســت .نشــانههای رفتــاری اصلــی شــامل :نقــص در
Pavlov
Skinner
30
Ultrasonic vocalization
31
Grooming
32
Marble burying
33
Neophobia
34
Perseveration
35
Water maze
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تعامــل اجتماعــی (ماننــد کاوش در لولــه یــا قفــس) ،ارتباطــات
(آواگــری فراصوتــی) ، 30رفتارهــای محــدود و تکــراری (ماننــد
تمیــز کــردن 31و پنهــان کــردن تیلــه )32و عالیــق محــدود
(نوهراســی 33و درجاماندگــی 34در مــاز تــی شــكل و مــاز آبی)35
اســت (.)21
یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه دربــارۀ مفیــد بــودن ایجــاد
مدلهــای حیوانــی در گســترش دانــش دربــارۀ اوتیســم و
درمــان آن در انســانها مطــرح اســت ،مشــکالتی اســت کــه
در مــورد ایــن مدلهــا بیــان میشــود ،ايــن مشــكالت شــامل
مــوارد زيــر ميباشــد -1 :اختــال اوتيســم در حــال حاضــر
بــ ه وس��یلۀ مجموع��های از نابهنجاریهاــی رفت�اـری اصلــی
تعریــف میشــود نــه عالمتهــای زیســتی عینــی  -2ژنتیــک
اوتیســم بســیار پیچیــده اســت  -3در حــال حاضــر یــک جنبــۀ
خــاص وجــود نــدارد کــه بتــوان بــرای تشــخیص در حیوانــات
از آن بهــره بــرد (مثـ ً
ا مــوش اوتیســم را از مــوش اســکیزوفرن
جــدا نمــود).)21(-
نکاتــی کــه در پاســخ بــه ایــن مشــکالت بایــد گفــت ایــن
اســت کــه نیــازی نیســت مدلهــای حیوانــی بــه طــور کامــل
بیمــاری انســانی را تقلیــد کننــد تــا بــا ارزش بــه حســاب
بیاینــد .ارزش مدلهــای حیوانــی در نشــان دادن عالیــم
خــاص و مشــخص یــک اختــال ،بــدون نیــاز بــه تقلیــد
تمامــی جنبههــای پاتوفیزیولــوژی آن بیمــاری اســت و نکتــۀ
مهــم دیگــر اینکــه بیــن عالیــم اوتیســتیک در انســان و عالیــم
یافــت شــده در مدلهــای حیوانــی آن شــباهتهای زیــادی
وجــود دارد و همیــن موضــوع میتوانــد منجــر بــه شناســایی
تغییــرات نوروآناتومــی ،نوروشــیمیایی ،رفتــاری و شــناختی
مربــوط بــه اوتیســم گــردد .بنابرایــن یافتههــای حاصــل از
ایــن مدلهــا میتوانــد شــناخت دقیقــی از ایــن بیمــاری در
انســان را نشــان دهــد (.)13
اختــاالت طیــف اوتیســم بــا عوامــل ژنتیکــی و فاکتورهــای
محیطــی در ارتبــاط میباشــند ،بنابرایــن مدلهــای حیوانــی
بایــد بــه وســیلۀ تقلیــد اثــرات ایــن عوامــل ایجــاد شــوند (.)22
مدلهــای حیوانــی اوتیســم میتواننــد بــر اســاس روشهــای
مختلفــی ماننــد -1 :سببشناســی بیمــاری (مثــ ً
ا تغییــرات
ژنتیکــی یــا محیطــی کــه در انســان نیــز دیــده شــده اســت)
 -2تغییــرات عصبــی (مثــ ً
ا اختــاالت نوروشــیمیایی یــا
نوروفیزیولــوژی)  -3فنوتیــپ رفتــاری ،ایجــاد شــوند.
اگرچــه اوتیســم دارای یــک زمینــۀ ژنتیکــی قــوی اســت ،امــا
یــک اختــال تــک ژنــی یــا وابســته بــه اختــال در یــک نــوع
ژن خــاص نیســت؛ بنابرایــن ممکــن نیســت کــه مدلهــای
Applied behavioral analysis
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
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ژنتیکــی موشــی کام ـ ً
ا مناســبی را ایجــاد نمــود .امــا بــا ایــن
وجــود یکســری تغییــرات ژنتیکــی وجــود دارد کــه خطــر
ب��روز اوتیس�مـ را افزایــش میدهن��د .مدلهــای موشــی ایــن
تغییــرات در داشــتن بعضــی از عالیــم اوتیســم ،بــا انســان
مشــترک هســتند .بســیاری از ایــن مدلهــا ،بــر اســاس ژنهای
خاصــی کــه در اختــاالت طیــف اوتیســم انســانی دیــده شــده
ایجــاد میشــوند ( .)12بهعنــوان مثــال موشهــای ریلــر،36
موشهــای موتانتــی 37هســتند کــه طــی دهههــای اخیــر،
مــورد مطالعــه قــرار گرفتهانــد و تعــدادی از عالیــم شــامل
39
نوهراســی ،هایپوپــازی مخچ ـهای ،38پرخاشــگری اجتماعــی
و ضعــف در ادراکات حســی را نشــان دادنــد (.)13-23
در میــان مدلهــای ایجــاد شــده بــرای اوتیســم بــه نظــر
میرســد مــدل حیوانــی مســمومیت بــا  VPAنزدیکتریــن
نشــانهها را بــه مــدل انســانی ایــن اختــال دارد ( .)22ایــن
مــدل نخســتین بــار توســط پاترشــیا رودیــر 40و همکارانــش
در  1996و بــا توجــه بــه شــواهد کشــف شــده کــه نشــان
مـیداد مــادران بــارداری کــه در طــول  3ماهــۀ اول بــارداری،
در معــرض  VPAقــرار گرفتــه بودنــد ،دارای ریســک بســیار
باالتــری بــرای بــه دنیــا آوردن نــوزادان اوتیســتیک بودنــد،
ابــداع شــد (.)24
 VPAبهعنـ�وان ی�کـ داروی ضدص��رع و بهش��دت آســیبزا
شــناخته شـ�ده اسـ�ت .مطالعــات همهگيرــ شناســي متعــدد
ت�اـ ح��د زیاــدی افزایـ�ش خط�رـ ابت�لاء بـ�ه اوتیســم و تأخیــر
رشـ�د جنیـ�ن در معــرض  VPAرا نشــان میدهنــد .زنــان تحــت
درمــان بــا  VPAبهوی��ژه در طــول بــارداری ،اث��ر آســیبزای
 VPAرا در ای��ن زمــان و افزای��ش خطــر ابت�لاء ب��ه اوتیس��م در
زمــان بس��ته شــدن لول��ۀ عصبـ�ی جنیــن را بــه همــراه دارنــد
( .)24تجویــز درون صفاقــی  VPAدر روز  12/5جنینــی در
موشهــای صحرایــی بــاردار در دوز  400و یــا  500میلیگــرم
بــر کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان ،نشــانههای بــارزی از اوتیســم
را در فرزنــدان متولــد شــده نشــان داده اســت (.)25، 26
41

شــباهتهای برجســتۀ بســیاری بیــن مدلهــای حیوانــی
 VPAو اوتیســم در انســان وجــود دارد .کاهــش هســتههای
حرکتــی اعصــاب جمجمـهای ســاقۀ مغــز و همچنیــن کاهــش
معنـیدار در تعــداد ســلولهای پورکنــژ 42مخچــه ،در اوتیســم
انســانی و مــدل  VPAیکســان بــود ( .)26، 27همچنیــن
اشــنایدر 43و همکارانــش بــا انجــام آزمایشهــاي رفتــاری بــر
روی موشهایهــای  VPAنشــان دادنــد کــه آنهــا تغییــرات
رفتــاری مشــابه عالیــم اوتیســتیک ماننــد :حساســیت کمتــر
بــه درد و حساســیت باالتــر بــه محــرکات غیــر دردزا ،حــرکات
تکــراری کلیشــهای مشــابه بیشفعالــی 44و کاهــش میــزان
تعامــات اجتماعــی را بــروز میدهنــد ( .)28یکــی دیگــر از
Purkinje cell
Schneider
44
Hyper activity
45
Hebb
46
Exploration

شــباهتهای بیــن مدلهــای انســانی و حیوانــی اوتیســم ،در
رابطــه بــا نقــش ادراک و حافظــه اســت .مطالعــات پــردازش
عصب��ی پیشــنهاد کردهانــد کــه ادراک و توجــه بیــش از حــد و
حافظــۀ افزایــش یافتــه ،ممکــن اســت در قلــب عالیــم اوتیســم
نهفتــه باشــد .تجزیــه و تحلیــل بافــت در مــدل  VPAنیــز
نشــان داد کــه تراکــم نورونــی در پنــج منطقــۀ جداگانــه از
هیپوکامــپ موشهــا کــه در حافظــۀ فضایــی نقــش دارد،
افزایــش مییابــد ( .)29همچنیــن نتایــج پژوهشهــا،
خاطــرات تــرس شــرطی شــده ،تــرس بیــش از حــد تعمیــم
داده شــده و تــرس مقــاوم شــده را در مــدل حیوانــی VPA
نشــان دادهانــد .چنیــن تــرس بیــش از حــدی میتوانــد بــه
دلیــل فعالیــت و انعطافپذیــری بیــش از حــد در آمیگــدال
جانبــی ایجــاد شــود (.)27-30
بــا توجــه بــه همراســتا بــودن یافتههــای حاصــل از ایــن
م��دل حیوان��ی و مــدل انســانی اوتیس��م و وجــود شــباهتهای
آناتوم��ی و رفت��اری در آسیبشناس��ی دو مدــل ،بــه نظــر
میرســد مــدل  VPAنزدیکتریــن مــدل ممکــن بــه اوتیســم
انســانی اســت کــه اجــازۀ مطالعــۀ همــه جانبــه از ســطح
سیناپســی ،مولکولــی و رفتــاری را بــه پژوهشــگران میدهــد
( .)31، 32بنابرایــن اســتفاده از مدلهــای حیوانــی اوتیســم
ماننــد  ،VPAمیتوانــد بــرای تعریــف راههــای رایــج در ایجــاد
ایــن اختــال در الگوهــای تحــول و در طــول زمــان بـهکار برده
شــود ،خصوصـاً در ارزیابــی دورۀ زمانــی و منابــع آســیبپذیری
کــه هنــوز هــم شناســایی نشــده و یــا قابــل درمــان نیســتند.
دسترســی بــه یــک مــدل جانــوری از اوتیســم میتوانــد
دریچــهای بــرای ارزیــای دقیــق تأثیــرات دســتکاریهای
محیطــی بــر بــروز رفتــاری نقایــص عصبــی و آســیب شــناختی
موجــود در ایــن اختــاالت باشــد (.)22
غنیسازی محیطی
مفهــوم غنیســازی محیطــی بــرای اولیــن بــار توســط هــب
در ســال 1947مطــرح شــد کــه بــه تفاوتهــای کیفــی در
رفتــار ،بیــن موشهایــی کــه بــرای بــازی کــودکان بــه منــزل
بــرده شــده بودنــد و موشهایــی کــه در آزمایشــگاه باقــی مانــده
بودنــد ،اشــاره میکــرد ( .)33ايــن غنيســازي محيطــي شــامل
46
ايجــاد تغیيــر در قفــس حیــوان یــا یــک محیــط جســتجوگری
دوم بــود کــه فرصتهــای حســی ،حرکتــی ،شــناختی و بالقــوۀ
اجتماعــی را فراهــم میکــرد (.)34
45

بــه ایــن صــورت کــه موشهــا در قفسهایــی بــا انــدازۀ بزرگتــر
قــرار میگیرنــد و تعــدادی وســیله ،ماننــد چرخهــای گــردان،
نردبــان ،قطعــات چــوب و مــواد الزم بــرای النهســازی ،لولــه
پالســتیکی بــرای پنهــان شــدن و اســباببــازی ،در داخــل
قفــس فراهــم میشــد .آنهــا امــکان انجــام فعالیتهــای
Reeler
Mutants
38
Cerebellar hypoplasia
39
Social aggression
40
Patricia rodier
41
Teratogenese

42

36

43

37
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جســتجوگری ،بــازی کــردن بــا ســایر موشهــا و دیگــر
فعالیتهــای فیزیکــی را نيــز داشــتند .حتــی دسترســی بــه
آب و غــذا بــرای ایــن موشهــا بــه نحــوی بــود کــه بایــد
جهــت دریافــت آنهــا ،بــه جســتجو ميپرداختنــد .چنیــن
شــرایطی شــباهت بیشــتری بــه نحــوۀ زندگــی جونــدگان در
محیطهــای طبیعــی داشــت (.)35
دیامونــد 47و روزنزویــگ 48نشــان دادنــد کــه تفاوتهــای
قابــل اندازهگیــری بیــن مغــز موشهايــی کــه در قفسهــای
کوچــک بودنــد در مقایســه بــا آنهایــی کــه در قفسهــای
غنــی از انــواع اســباب بازیهــا بودنــد ،وجــود دارد .وی
پیشــنهاد کــرد کــه یــک محیــط غنــی ،وزن و ســایز موشهــا
را افزایــش میدهــد و مغــز آنهــا تعــداد بیشــتری از ســلولها،
ارتباطــات بیــن ســلولهای عصبــی و سیســتم کمکــی
قویتــري بــرای حمایــت از ایــن فعالیــت مغــزی افزایــش
یافتــه خواهــد داشــت (.)36
تــا مدتهــا پژوهشــگران بــه بررســی اثــر غنیســازی
محیطــی بــر دامنــۀ رفتارهــای بهنجــار حیوانــات پرداختنــد
( )37کــه نتایــج بهبــود عملکــرد در تکالیــف یادگیــری مختلف
ماننــد افزایــش در بازیهــای اجتماعــی ،کنــکاش بیشــتر و
اضطــراب کمتــر را نشــان داد ( .)38مطالعــات مختلفــی بــه
بررســی انــواع غنیســازی و راهکارهــای ارایــۀ آن پرداختــه
و اهمیــت عواملــی ماننــد ســن ،جنســیت ،گونــه ،تفاوتهــای
فــردی ( )39و پیشبینــی پذیــری 49محیــط غنــی شــده
( )40را در اثربخشــی ایــن روش در حیوانــات مشــخص نمــوده
اســت .آزمايشهــا نشــان دادنــد کــه ترکیــب در رویدادهــای
حســی مختلــف بــر رفتــار و رشــد مغــز اثــر مثبتــی دارد
( .)41همچنیــن بیــن بهبــود در عملکــرد رفتــاری بــا تغییــر
در انعطافپذیــری و جنبههــای آناتومــی و نوروشــیمیایی
مغــز ،ماننــد افزایــش انشــعابات دندریتــی در قشــر هیپوکامــپ
و افزایــش بــروز عوامــل نورتروفیــک و همچنیــن افزایــش
نورونزایــی ،ارتبــاط وجــود دارد (.)28، 42
اشــنایدر و همــکاران بیــان میکننــد کــه تصویــر گســتردۀ
مربــوط بــه تأثیــر  EEبــر عملکــرد موشهــای ســالم ،ایــن
فرضیــه را ایجــاد ميكنــد کــه ایــن روش ممکــن اســت بــرای
غلبــه بــر نقایــص شــناختی در حیوانــات مبتــا بــه آســیب
مغــزی نیــز بــه کار رود .از ســال  1960تحقیقــات متفاوتــی
وجــود دارد کــه اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنهــا ســودمندی
 EEرا در آســیبهای مغــزی نشــان دادهانــد .از آنجــا کــه
محرکهــای رفتــاری و تمرینــی ،انعطافپذیــری مغــز را
حفــظ کــرده یــا بهبــود میبخشــند و عملکــرد شــناختی را
افزایــش میدهنــد ،پیشــنهاد شــد کــه غنیســازی محیطــی
میتوانــد درمانــی بــرای اختــاالت عصبــی -تحولــی نیــز

بــه کارگیــری غنیســازی محیطــی در مدلهــای حیوانــی
ســندرم  Xشــکننده ،ســندرم پتوکی -لوپســکی 50و سندرم رت
نیــز منجــر بــه کاهــش نشــانههای رفتــاری مشــابه اختــاالت
طیــف اوتیســم شــد .بهبــود هماهنگــی حرکتــی ،بهبــود
یادگیــری و حافظــه ،کاهــش رفتارهــای تکــراری ،افزایــش
رفتارهــای اجتماعــی و جســتجوگری از نتایــج ایــن مطالعــات
بــود .همچنیــن غنیســازی محیطــی ،تراکــم سیناپســی را
53
بهنجارســازی 51کــرد و عوامــل نورتروفیــک 52BDNFو NGF
را افزایــش داد (.)32، 43، 44
یکــی از مســائلی کــه دانشــمندان را بــه ســمت اســتفاده از
غنیســازی محیطــی در درمــان اوتیســم ســوق م ـیداد ،ایــن
یافتــه بــود کــه اختــال در پــردازش حســی 54در بیــش از 90
درصــد ایــن کــودکان بــه شــکل حساســیت بــاالی حســی،55
عــدم پاســخدهی 56و جســتجوگری حســی 57دیــده میشــود
کــه بیشــترین آنهــا در حــوزۀ حــواس بویایــی و لمســی
اســت ( .)45بــه نظــر میرســد ایــن کــودکان در یکپارچــه
کــردن اطالعــات چنــد حســی بــه یــک ادراک واحــد مشــکل
دارنــد ( )46و از آنجــا کــه مشــخص شــد محرومیــت حســی
و حرکتــی نشــانههای اوتیســم را افزایــش میدهــد (ماننــد
ســندرم اوتیســم پــس ســازمانی) ،58ایــن فرضیــه مطــرح شــد
کــه تحریــک حســی و حرکتــی نیــز میتوانــد ایــن عالیــم
را کاهــش دهــد .همراســتا بــا پیشــرفت دانــش در حــوزۀ
اثربخشــی غنیســازی در مدلهــای حیوانــی ،تــاش زیــادی
بــرای بــه کارگیــری آن بهعنــوان درمانــی بــرای اختــاالت
طیــف اوتیســم در انســان انجــام گرفــت.
درمان غنیسازی محیطی
در ســال  1990دکتــر پومــارس 59بــا اســتفاده از یافتههــای
حاصــل از مدلهــای حیوانــی ،پژوهشــی بــرای ایجــاد یــک
پروتــکل غنیســازی حســی جهــت کمــک بــه کــودکان
انجــام داد .وی در ابتــدا ایــن برنامــه را بــرای نــوزادان و
خردســاالن ســالم و ســپس بــرای کــودکان دارای اختــال
ماننــد ســندرم داون 60اجــرا نمــود .وی تأکیــد میکنــد ایــن
روش درمانــی نهتنهــا بــا توجــه بــه ســن ،شــدت بیمــاری و
چالشهــای کــودک انتخــاب میشــود ،بلکــه بــه نقاطــی از
مغــز کــودک کــه آمادگــی بهتــری بــرای پیشــرفت دارنــد نیــز
توجــه میکنــد (.)47
Diamond
Rosenzweig
49
Predictable
50
Potocki- Lupski
51
Normalize
52
Brain-derived neurotrophic factor
53
Nerve growth factor

54

47

55

48

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

94
94

باشــد .در همیــن راســتا اشــنايدر و همــكاران نيــز موشهــای
در معــرض  VPAرا در محیــط غنی شــده قــرار دادنــد .این گروه
از موشهــا در مقایســه بــا گــروه کنتــرل در رفتارهــای تکــراری
و قالبــی ،اضطــراب و افزایــش در رفتارهــای جســتجوگرانه و
اجتماعــی کاهــش معن ـیداري را نشــان دادنــد (.)28
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تــا مدتهــا ایــن برنامــه در مطالعــات تــکآزمودنــی بــه
نتایــج ثابــت و موفقیتآمیــزی دســت مییافــت تــا اینکــه
ن پــس از بیســت ســال مطالعــۀ مقدماتــی و بــا
وو و همــکارا 
تکیــه بــر نتایــج حاصــل از مطالعــات غنیســازی محیطــی
در مدلهــای حیوانــی اوتیســم در ســالهای اخیــر طرحــی
تصادفــی و کنتــرل شــده را بهمنظــور ســنجش اعتبــار برنامــۀ
پومــارس ،بهعنــوان اساســی بــرای یــک مــدل درمانــی بــرای
اختــال اوتیســم تدویــن نمودنــد ( .)41از آنجــا کــه نتایــج
مطالعــات ،افزایــش میــزان تأثیرگــذاری بیشــتر محرکهــای
حســی -بویایــی و لمســی را در ترکیــب بــا هم نشــان داد (.)48
درمــان غنیســازی حســی -حرکتــی بــر یــک برنامــۀ تحریــک
بویایــی -المســه و ارائــۀ ترکیبــی متفــاوت از محرکهــای
بینایــی ،حرارتــی ،حرکتــی ،تعادلــی ،61شــنیداری و ســایر
تکالیــف شــناختی اســتوار گشــت .در ایــن درمــان کــودکان
اوتیســتیک در کنــار مراقبتهــای اســتاندارد 62بــه مــدت 6
مــاه ،تکالیــف حســی را در منــزل توســط والدینشــان در دو
نوبــت صبــح و عصــر هــر بــار بــه مــدت  15دقیقــه انجــام
میدهنــد .لــوازم مــورد نیــاز بــرای ایــن تکالیــف نیــز در
یــک بســتۀ آموزشــی در اختیــار والدیــن قــرار میگیرنــد
کــه عبارتنــد از :انــواع روغــن بــا رایحههــای مختلــف (بــرای
درگیــری بویایــی) ،بافــت( 63بــرای درگیــری المســه) ،اشــیایی
ک خوکــی یــا میوههــای
بــرای درگیــری حرکتــی (ماننــد قل ـ 
پالســتیکی کوچــک) ،لــوازم پخــش موزیــک (بــرای درگیــری
شــنیداری) و مــوارد متفرقــه بــرای تمرینــات حســی -حرکتــی
(ماننــد صابــون حمــام معطــر ،یــخ و غیــره).)41( -
نتایــج نشــان میدهــد کــه کــودکان تحــت ایــن درمــان،
بهبــود معنــیداري در نمــرۀ بهــرۀ هوشــی و عملکــرد درک
زبــان و همچنیــن کاهــش در پاسـخهای غیــر معمــول حســی را
نشــان دادهانــد همچنيــن ايــن كــودكان ( 42درصد) در مقایســه
بــا گــروه کنتــرل ( 7درصــد) از نظــر شــدت اوتیســم بهبــود
معنــیداري را نشــان میدهنــد .ایــن روش بــه انــدازه و یــا
حتــی بیشــتر از تحلیــل رفتــار کاربــردی کــه زمــان زیــادی در
هفتــه را بــه خــود اختصــاص میدهــد ،مؤثــر اســت .همچنیــن
والدیــن ایــن کــودکان ،دو برابــر بیشــتر از والدیــن گــروه کنترل،
بهبــود در کــودکان خــود را گــزارش کردهانــد (.)41-46
لئــون بیــان میکنــد" :میدانیــد چــرا تــا بــه حــال دربــارۀ
درمــان غنیســازی حســی -حرکتــی چیــزی نشــنیدهاید؟
زیــرا تقریبــا همــۀ درمانهــای موفقیتآمیــز آن در مدلهــای
حیوانــی بــوده اســت و اکثــر شــما تصــور میکنیــد ایــن شــیوه
نمیتوانــد در انســانها کارآمــد باشــد .مــا در دنیایــی زندگــی
میکنیــم کــه بــه نظــر میرســد بیــش از حــد تحریــک شــده
هســتیم .حــدس مــن ایــن اســت کــه مــا تحریــک دیــداری
Gardin
Ayres
68
Sensory modulation
69
Sensory registration
70
Paradigm

زیــادی دریافــت میکنیــم امــا محیــط ،ممکــن اســت غنــای
الزم بــرای ســایر گذرگاههــای حســی را نداشــته باشــد" (.)49
پومــارس بــه همــراه تعــدادی از همکارانــش شــرکتی بــه نــام
مِنــد اَبیلیتــی 64را تأســیس نمــود تــا ایــن روش درمانــی را
بــه صــورت آنالیــن در اختیــار عمــوم خانوادههــا قــرار دهــد
و انجمــن روانشناســی آمریــکا در ســال  2014نیــز جایــزۀ
افتخــاری  W.G Marquisرا بــه پــاس کار بــر روی اوتیســم
و ابــداع یــک رویکــرد درمانــی جدیــد بــه مایــکل لئــون اهــدا
نمــود ( )47-49و  D. G Marquisرا بــه ســینتیا 65وو اهــدا
نمــود (.)50
ویژگیهای درمان غنیسازی محیطی
پومــارس در ســایت رســمی مؤسســه از قــول گاردیــن 66ســه
جنبــۀ منحصــر بــه فــرد تغییــر همیشــگی تحریــک ،تحریــک
دو حــس همزمــان و تأکیــد بــر بــو و لمــس را بــرای معرفــی
ایــن درمــان برشــمرده اســت ( .)47در حمایــت از درمــان
غنیســازی محیطــی ،وو و لئــون انتقاداتــی را نســبت
بــه رویکــرد درمانــی یکپارچهســازی حســی کــه توســط
دکتــر جیــن آیــرس 67مطــرح شــده اســت ،وارد میکننــد.
رویکــردی کــه در حــال حاضــر بهعنــوان یکــی از روشهــای
رایــج در درمــان اوتیســم توســط کاردرمانگــران بــه کار
مــیرود .آیــرس اهمیــت تجــارب حســی در رشــد مغــز را
مطالعــه نمــود .کار او مشــخص نمــودن نقــش مقاومــت
لمــس و اختــاالت تعدیــل حســی 68بهعنــوان عامــل کمکــی
در ایجــاد اختــاالت رفتــاری و تأثیــر ثبــت حســی 69در
اختــاالت طیــف اوتیســم بــود (.)41
یکــی از ایــن انتقــادات ایــن اســت کــه موفقیتهــای عینــی
ایــن برنامــه بهعنــوان یــک درمــان ،هنــوز بــه طــور علمــی
ثابــت نشــده اســت و حتــی بســیاری از گزارشهــا فقــدان
اثربخشــی معنـیدار ایــن درمــان را بــر عالیــم اوتیســم نشــان
دادهانــد ( .)51، 52وو و لئــون معتقدنــد ایــن احتمــال وجــود
دارد کــه درمــان یکپارچهســازی حســی بــه دلیــل اینکــه
تمرینــات آن بــه انــدازۀ کافــی دنیــای حســی کــودک را
غنــی نمیکنــد و یــا اینکــه معمــوالً در کلينیکهــا و در
زمــان محــدود ( 1-3بــار در هفتــه) ارائــه میشــود ،تحریــک
مطلــوب بــرای ایــن منظــور را بــه دســت ندهــد و ایجــاد یــک
پارادایــم 70غنیســازی گســتردهتر و متنوعتــر بتوانــد بــرای
درمــان کــودکان اوتیســتیک مؤثرتــر باشــد (.)41
درمــان غنیســازی حســی -حرکتــی دارای ویژگیهایــی
اســت کــه آن را نســبت بــه ســایر درمانهــا متمایــز و
کاربردیتــر میســازد .ایــن نقــاط قــوت عبارتنــد از-1 :
هزینــۀ بســیار کمتــر بــرای والدیــن  -2ســاختاریافته بــودن
Equilibrate
Standard care
63
Texture
64
Mend ability
65
Cynthia

66

61

67

62
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تمرینهــا  -3اجــرای ســاده  -4وقتگیــر نبــودن  -5اجــرا
توســط والدیــن کــه عــاوه بــر درگیــر کــردن آنهــا با کــودک،
نیــاز بــه کمــک حرف ـهای را کاهــش میدهــد  -6کــودکان بــا
ســن باالتــر در طیــف اوتیســم نیــز میتواننــد از درمــان بهــره
ببرنــد حتــی آنهایــی کــه بــه درمانهــای اســتاندارد اوتیســم
بــدون مداخلــه زود هنــگام پاســخ نمیدهنــد (.)47
بــه نظــر میرســد افزایــش شــیوع اوتیســم از یــک ســوء و
عــدم وجــود درمــان قطعــی بــرای ایــن بیمــاری کــه عــاوه
بــر ایجــاد فشــار روانــی زیــاد ،هزینههــای ســنگینی را بــه
خانــواده تحمیــل میکننــد از ســوی دیگــر ،نیــاز بــه تدویــن
چنیــن درمانهایــی را بیــش از پیــش آشــکار میکنــد و بــا
توجــه بــه مزایــای گســترده ،ایــن روش میتوانــد جایگزیــن
مناســبی بــرای کاردرمانــی و درمــان یکپارچهســازی حســی
پــر هزینــه و طوالنــی مــدت باشــد .هــر چنــد نیــاز بــه
پژوهشهــای بیشــتر و دقیقتــری نیــز دارد.
نتیجهگیری
در ایــن مقالــه بــه بررســی نقــش یافتههــای حاصــل از
مدلهــای حیوانــی اختــاالت طیــف اوتیســم در شــکلگیری
رویکــرد درمانــی غنیســازی محیطــی پرداختــه شــد .ایجــاد
مدلهایــی ماننــد موشهــای  VPAو یــا دســتکاریهای
ژنتیکــی بــرای ایجــاد مدلهــای حیوانــی ســندرم رت
یــا  Xشــکننده ،نتیجــۀ تــاش دانشــمندان بــرای یافتــن
راههــای درمــان اختــاالت عصبــی -تحولــی دورۀ کودکــی
اســت .در واقــع محققــان ایــن بیماریهــا را در جونــدگان
شبیهســازی میکننــد تــا شــناخت بهتــری از سببشناســی
و آسیبشناســی آنهــا در انســان کســب نماینــد .کشــف
نقــش تحریــک حســی در بهبــود عملکــرد شــناختی،
رفتــاری و رشــد مغــز ،منجــر بــه ایجــاد راهکارهــای مختلــف
غنیســازی محیطــی بــرای حیوانــات آزمایشــگاهی شــد و
در ادامــه فرضیههــای مختلفــی نیــز دربــارۀ اثربخشــی ایــن
روشهــا در درمــان آســیبهای مغــزی ،اختــاالت عصبــی
شــناختی و اختــاالت عصبــی -تحولــی مــورد آزمایــش قــرارگرفــت .نتایــج حاصــل از آزمــون ایــن فرضیههــا در مدلهــای
حیوانــی اختــاالت طیــف اوتیســم ،بهبــود معنــیداري را در
نشــانههای بیمــاری نشــان داد .یافتههــای ایــن پژوهشهــا
از یــک ســوء و یافتههایــی کــه مشــخص میکــرد  90درصــد

کــودکان اوتیســتیک دارای اختــال در پــردازش حســی و
یکپارچــه کــردن حــواس هســتند از ســوی دیگــر ،دانشــمندان
را بــه برگردانــدن راههــای غنیســازی بــرای کــودکان
دارای اوتیســم رهنمــون ســاخت کــه در نهایــت منجــر بــه
شــکلگیری رویکردهــای درمانــی اثربخشــی شــد کــه یکــی
از آنهــا درمــان غنیســازی محیطــی اســت کــه مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت.
ن در یــک طــرح
نتایــج پژوهشهــاي وو ،لئــون و همــکارا 
تصادفــی کنتــرل شــده اثربخشــی ایــن درمــان را تأییــد کــرد.
هرچنــد ایــن محققــان بســیاری از نقدهــا را بــه روش پژوهــش
و ابــزار ســنجش خــود میپذیرنــد و اذعــان مینماینــد کــه
عواملــی ماننــد؛ احتمــال اثرگــذاری عامــل جنســیت ،تعهــد
والدیــن بــه ارائــۀ دقیــق و مــداوم تکالیــف و خلــق کــودکان
در زمــان پیــش آزمــون و پــس آزمــون ،میتواننــد بــر نتایــج
پژوهــش مؤثــر باشــد ( .)45بــا ایــن حــال آنهــا یــک درمــان
بالقــوه را معرفــی میکننــد کــه بــدون نیــاز بــه دارودرمانــی،
مزایــای عملــی مختلفــی بــرای بیمــاران و خانوادههــای
آنهــا دارد ( .)42گانــز 71ســرانۀ هزینــۀ اوتیســم را 3200000
دالر گ��زارش ک��رده اس��ت ( .)19بنابرایــن پیادهســازی یــک
پروتــکل غنیســازی محیطــی کــه بتوانــد بهوســیلۀ والدیــن
(بــه دنبــال کمتریــن آمــوزش) در منــزل و بــا اســتفاده از
مــواد ارزان قیمــت هدایــت شــود ،کاربــرد گســتردهای دارد
و مشــخص اســت کــه اینهــا مزایــای اقتصــادی و اجتماعــی
قابــل توجهــی بــرای بهرهگیــری از چنیــن رویکردهایــی
دارنــد .در ایــران نیــز بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه افزایــش
شــیوع ایــن اختــاالت و هزینههــای اقتصــادی ســنگین و
شــکایت والدیــن از وقتگیــر بــودن رویکردهــای درمانــی ،ایــن
روش بــا اســتقبال روبــرو شــود.
در پایــان ،هــر چنــد مطالعــه بــر روی اثــر غنیســازی محیطــی
بــر مغــز و رفتــار ،یکــی از تالشهــای عمــدۀ بشــر بــرای درک
تعامــل بیــن محیــط و وراثــت اســت و تأثیــرات آن بــر بهبــود
عملکــرد مدلهــای حیوانــی و انســانی اختــاالت طیــف
اوتیســم مشــخص شــده اســت ،امــا هنــوز مســائل ناشــناختۀ
زیــادی خصوصــاً بــرای اســتدالل دربــاره مکانیســمهای
درونــی و بیرونــی کــه تأثیــرات غنیســازی را میانجیگــری
میکنــد ،وجــود دارد کــه نیازمنــد پژوهشهــای حیوانــی و
انســانی بیشــتر اســت.
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