از استرس پیش از تولد مادر تا اوتیسم :شدت و زمانبندی استرسها در کانون توجه!
سید محمد موسوی  ، 1الهه کمالی  ،2پدیده کریمی  ،3منصور صالحی  ،4مژگان کاراحمدی
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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :مطالعات اخیر بر روی اوتیسم ،به عنوان سردسته اختالالت طیف اوتیسم ،برر کرمرنگر دخالر

ژنرو در ایجراد اوتیسرم

نسب به تخمینهای اولیه و برجستهسازی نقش عوامل محیط همچون استرسهای شدید و زمانمند پیش از تولد مادری ،عمدتاً به دلیل
پتانسیل باالی انحرافآفرین آنها در مسیر تکامل عصب جنین ،تأکید م ورزند.

مواد و روشها :جه سنجش این فرضیه در جامعهی ایران ،مواجهه کم  ،کیف و نیز زمانمند تعدادی از مادران کودکران اوتیسرتی
با  54رویداد استرسزا در ی بازه زمان  54ماهه ( 6ماه پیش از بارداری تا لحظهی تولد) با مادران کودکان سالم مقایسه شد .همچنرین
با تقسیم این وقایع استرسزا به دو گروه وابسته به ژنو (رویدادهای منبعث از برهمکرنشهرای ژن-محری هرمچرون اعتیراد و طرال ) و
مستقل از ژنو )وقایع صرفاٌ محیط همچون جنگ و زلزله ،شیوع آنها بهطور مجزا در بین خرانواده هرای بیمرار و کنتررو مرورد مداقره و
مقایسه قرار گرف .

با افزایش معن دار احتماو ابتالی کودک به اوتیسم همراه بود ،ول نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش شدت استرسها در ماههای
( 3-2هفتههای  )4-52بارداری با افزایش معن دار شدت ابتال به اوتیسم همراه اس (.)p>0/04
نتیجهگیری :با این همه ،اگرچه این مطالعه همسو با یافتههای اخیر در عرصه اپ ژنتی و برهمکنش ژن -محی م تواند پتانسیل
احتمال اوتیسمآفرین استرسهای شدید و زمانمند پیش از تولد مادری را تقوی کند ول لزو مطالعهای آیندهنگر و جامعتر را در
جامعه ایران انکار نم کند.
واژههای كلیدی :اوتیسم ،استرس پیش از تولد ،عوامل استرسزای محیط
ارجاع :موسوی سید محمد  ،کمال الهه  ،کریم پدیده  ،صالح منصرور  ،کاراحمردی مژگران .از استتر
زمانبندی استر
دریاف

.5

پتیش از تولتد متادر تتا اوتیست  :شتدت و

ها در كانون توجه! .مجله تحقیقات علو رفتاری 5215؛ 500-552 :(5(52
پذیرش مقاله5215/05/55 :

مقاله5212/02/52 :

کارشناس ارشد ،مر کز تحقیقات سلول و مولکول  ،دانشگاه علو پزشک شهرکرد ،شهرکرد؛ آزمایشگاه ژنتی
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یافتهها :بررس های آماری نشان داد که شدت و تعداد مواجهات با رویدادهای استرسزا در بین مادران کودکان اوتیسم بهطور
معن داری بیشتر از مادران گروه کنترو بود ( .)p=0/000اگرچه افزایش استرسهای مادری در ماههای ( 5-7هفتههای  )55-23بارداری

و تشخیص هوی  ،مرکز پزشک قانون اصفهان ،اصفهان،

ایران
 .3دانشجوی دکترا ،بخش ژنتی

 ،گروه زیس شناس  ،دانشکدهی علو  ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
پزشک ژنو  ،خیابان شریعت  ،اصفهان ،ایران

 .4دانشیار ،مرکز تحقیقات علو رفتاری ،بیمارستان نور و حضرت عل اصغر ،گروه روانپزشک  ،دانشکده پزشک  ،دانشگاه علو پزشک اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسنده مسؤوو)
Email: karahmadi@med.mui.ac.ir
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 .2دانشجوی دکترا ،بخش ژنتی  ،دانشکدهی علو زیست  ،دانشگاه تربی مدرس ،تهران ،ایران
 .5دانشیار ،گروه ژنتی و بیولوژی مولکول  ،دانشکده ی پزشک  ،دانشگاه علو پزشک اصفهان ،مرکز ژنتی

سید محمد موسوی و همکاران
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مقدمه
عدم توان در ایجاد روابط اجتماعی ،اختالالت تکلم ،وجود
رفتارهای کلیشهای و بینظمی در الگوی عالیق؛ ویژگیهایی
که اگر در کودکی عمدتاً از جنس مذکر و با سن زیر  3سال
دیده شود شدیداً مطرحکنندهی اوتیسم است .اوتیسم به عنوان
سردستهی اختالالت فراگیر تکاملی ( Autism Spectrum
 Disordersیا  )ASDو ویرانکنندهترین آنها ،در حالی
سرعت شیوع خود را به بیش از  02برابر نسبت به  0دهه قبل
رسانده ( )1-0که هنوز اطالعات زیادی از سببشناسی
( )Etiologyخود بروز نداده است ( .)3شیوع  ASDدر بین
کودکان آمریکایی به رشد حیرتآور  1/13درصد رسیده است
(.)4
اگرچه تا امروز در راستای تبیین ژنتیکی علت اوتیسم ،با وجود
مطالعات متعدد دوقلویی ( )5-6و همراهی ( )7-9که همگی
مؤیّد نقش ژنوم در ایجاد اوتیسم بودهاند ،سخت درماندهایم؛
با این حال عرصه مطالعات اپیدمیولوژیک و فاکتورهای خطر
محیطی در رابطه با اوتیسم رونق بسیار یافته است (.)12-15
جالب اینکه  Hallmayerو همکاران ( )16اخیراً در یک
مطالعه گسترده بر روی دوقلوهای مونو و دیزیگوت
اوتیسمی ،برخالف تخمینهای مطالعات قبل و با وارد دانستن
برخی اشکاالت در آنها ،نرخ دخالت فاکتورهای ژنتیکی را در
ایجاد اوتیسم کمتر از مطالعات قبل محاسبه کردند.
یکی از این سرنخهای محیطی با پشتوانهی مطالعات عمدتاً
حیوانی ( ،)17-01استرسهای روحی -روانی
( )Psychological Stressمادری پیش از تولد است.
همبستگی استرس پیش از تولد با اوتیسم ،اگرچه تا امروز
موضوع تعداد محدودی از مطالعات بوده است ولی نتایج این
مطالعات ما را به قطعیّتی در این زمینه نمیرساند .از یک سو
در مقام تأیید این ارتباط Ward ،و همکاران ( )00در مطالعه
خود افزایش مواجهه مادران کودکان اوتیسمی را با اختالفات
خانوادگی ( )Familial Discordنسبت به مادران کنترل
گزارش کردند که اولین گزارش در این زمینه به شمار میرود.
همچنین  Kinneyو همکاران در مطالعه خود دریافتند که
عمدتاً در افرادی که در ماههای ( 5-6هفتههای  )19-07و

( 8-9هفتههای  )36-40جنینی خود مواجهه شدیدتری با
طوفان و کوالک در لوزیانا ( )Lousianaداشتهاند ،شیوع
اوتیسم بسیار بیشتر ( 06/59در  (12222از افرادی بوده است
که مواجههی ضعیفی با این واقعه داشتهاند ( 3/70در )12222
( .)03در مطالعه گذشتهنگر دیگری نیز تعداد قابل توجهی از
مادران کودکان اوتیسمی مواجههی بیشتری را با رویدادهای
( SRRSیا )Social Readjustment Rating Scale
(یا وقایع رتبهبندی شدهی اجتماعی هولمز -ریهی) در ایام
بارداری خود ،عمدتاً در هفتههای  ،01-30با یک پیک در
هفتههای  05-08نسبت به مادران گروه کنترل نشان دادند
( .)04همچنین اخیراً در یک مطالعه جمعیتی و آیندهنگر در
استرالیا ،ارتباطی اندک ولی معنیدار بین مواجهه با رویدادهای
استرسزا در ایام بارداری و بروز ویژگیهای اوتیسم ،تنها در
پسران و اختالل کمتوجهی و بیشفعالی (Attention-
 Deficit Hyperactivity Disorderیا  )ADHAدر
هر دو جنس به تأیید رسید ( .)05در یک مطالعه در چین نیز
ارتباط افزایش شدت و تعداد مواجهه با وقایع استرسزای
پیش از تولد با افزایش خطر ابتال به اوتیسم مطرح و تأیید شد
(.)06
از سوی دیگر و در مقام رد این ارتباط ،شواهد به دست آمده از
مطالعه جمعیت بزرگی از افراد در دانمارک نتوانست ارتباطی
معنیدار بین مواجهه مادران باردار با واقعه داغدیدگی (به
عنوان یک رویداد استرسزای مسلّم) و افزایش خطر ابتال به
اوتیسم بیابد ( .)07اخیراً نیز  Raiو همکاران ( )08نیز در
مطالعه آیندهنگر و جمعیتی خود ،با بررسی رویدادهای
استرسزای کم وقوع (در جمعیت سوئد) و پر وقوع (در
جمعیت انگلستان) در مادران باردار ،فرضیهی نقش
تسهیلکنندگی استرس پیش از تولد مادران در بروز اوتیسم در
فرزندان را تأیید نکردند .البته ذکر این نکته الزم مینماید که
در مطالعات داغدیدگی ( ،)07اختالفات خانوادگی ( )00و
طوفان و کوالک ( ،)03در واقع ارتباط یا عدم ارتباط فقط یک
رویداد استرسزای ویژه در مادران باردار با افزایش خطر
اوتیسم در کودکان تأیید و یا رد شده است و نه میزان
مشخصی از استرس پیش از تولد؛ زیرا به نظر نمیرسد

استر

پیش از تولد و اوتیس

هیچکدام از وقایع استرسزای بررسی شده در این سه مطالعه
به تنهایی کمیت باال و خطرآفرینی از استرس را موجب شوند.
ما نیز در این مطالعه ،فرضیهی افزایش خطر اوتیسم در
صورت وقوع نابسامانیهای روحی -روانی مادر در ایام
بارداری را مورد مداقّه قرار دادیم.
مواد و روشها
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شركت كنندگان (:)Participants
تا زمان شروع مطالعه ما 413 ،خانواده واجد حداقل یک فرزند
مبتال به اوتیسم در معاونت توانبخشی اداره کل سازمان
بهزیستی استان اصفهان ،ایران ،شناسایی و برای آنها
تشکیل پرونده شده بود .در این راستا 74 ،مادر واجد حداقل
یک فرزند اوتیسمی از بین این  413خانواده ،بهطور کامالً
تصادفی انتخاب و با تماس تلفنی توسط انجمن حمایت از
کودکان اوتیسمی استان اصفهان که زیر نظر سازمان
بهزیستی استان اصفهان فعالیت میکند به انجمن فرا خوانده
شدند .در این انجمن تشخیص اوتیسم بر اساس چاپ چهارم
تجدیدنظر شدهی راهنمای تشخیصی و آماری (DSM-IV-
 )TRو دهمین طبقهبندی بینالمللی بیماریها ()ICD-10
صورت میگیرد .در این مطالعه  69مادر صاحب فرزند نرمال
نیز بهطور تصادفی از دو مدرسه در سطح شهر اصفهان به
عنوان نمونهی کنترل انتخاب و حضوراً مورد بررسی قرار
گرفتند .این کودکان هیچگونه سابقهای از تشخیص اختالالت
تکامل عصبی ،اختالل بیشفعالی و نقص توجه ،اختالالت
کالمی و مشکالت ظاهری نداشتند.
دستورالعملها (:)Procedures
جمعآوری اطالعات از هر دو گروه ،با استفاده از پرسشنامهای
حاوی  45رویداد استرسزا (جدول  )1انجام شد و
شرکتکنندگان در ارتباط با اینکه کدامیک از این وقایع را در
فاصله بین  6ماه قبل از شروع بارداری تا لحظه زایمان تجربه
کردهاند ،مورد پرسش واقع شدند .پرسشنامهی مربوط به
رویدادهای استرسزا ،بر اساس رتبهبندی وقایع استرسزای
زندگی و توسط مالک و همکاران (( )09که وقایع استرسزای
هولمز–ریهی ( )32را با شرایط فرهنگی– اجتماعی جامعهی

ایران منطبق کردهاند) طراحی شد .با این حال ،تعدادی از
رویدادهای مطالعه مالک و همکاران همچون یائسگی ،به
دلیل عدم احتمال وقوع آنها در خانوادههای مورد مطالعه
حذف شد و برخی موارد همچون شروع زندگی در منزل
پدرشوهر که در پرسشنامه مالک و همکاران وجود نداشت ،به
آن اضافه شد.
جهت تنظیم شدت وقایع استرسزا و مقایسه مجموع میزان
عددی استرس دریافتی توسط هر مادر در یک گروه با گروه
دیگر ،مجموع میزان وزنی رویدادهای استرسزا ( Weighted
 )life event scoreبر اساس رتبهبندی مالک و همکاران
( )09بهطور مجزا در بین دو گروه مورد محاسبه و مقایسه قرار
گرفت.
عالوه بر مجموعهی استرسهای دریافتی مادر ،رویدادهای
استرسزا به دو گروه رویدادهای استرسزای وابسته به ژنوم
همچون طالق ،بیماریهای جسمی و یا مشکالت خانوادگی
(محصول برهمکنشهای ژنوم-محیط) و مستقل از ژنوم
همچون طوفان و یا جنگ (صرفاً محیطی) تقسیمبندی شدند.
در حقیقت میزان اثرپذیری ژنهای مادری از استرس پیش از
تولد به ماهیت رویداد استرسزا بستگی دارد .بر این اساس از
 45رویداد بررسی شده در این مطالعه  32رویداد (60/5
درصد) از نوع استرسزاهای وابسته و  15رویداد ( 37/5درصد)
از نوع استرسزاهای مستقل از ژنوم تشخیص داده شدند.
همچنین شدت ابتالی به اوتیسم در کودکان مبتال بر اساس
تقسیمبندی اوتیسم با عملکرد باال ( High-Functioning
 Autismیا  )HFAو اوتیسم با عملکرد ضعیف (Low-
 Functioning Autismیا  )LFAنیز مورد ارزیابی قرار
گرفت .رایجترین تلقی در ارتباط با این تقسیمبندی این است
که  HFAبه کودکان اوتیسمی اطالق میگردد که از ضریب
هوشی ( )IQباالتر از  72برخوردار بوده ،توانایی انجام بسیاری
از امورات شخصی روزانه خود را دارد و از نواقص کالمی
اندکی در رنجند .در مقابل اوتیسمیهای  LFAکه شدت
ابتالی آنها بیشتر است ،از ضریب هوشی زیر  72برخوردار
بوده ،ناتوان از انجام امورات شخصی روزانه خود و نیز تقریباً
فاقد ارتباطات کالمی هستند ( .)31با این حال تفکیک HFA

سید محمد موسوی و همکاران

یا  LFAبودن کودکان در این مطالعه عمدتاً بر اساس توان
انجام امورات شخصی و توانایی تکلم بنا شد.
نهایتاً دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار SPSS-
 17مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهای آماری
تی مستقل ( ،)Independent Sample T Testکای
اسکور ( ،)χ0رگرسیون لجستیک ( Simple Lineage
 )Regression Analysisو آزمون دقیق فیشر استفاده
شد.
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یافتهها
در این مطالعهی گذشتهنگر کمیت و کیفیت مواجهه با 45
رویداد استرسزا در  74مادر واجد حداقل یک فرزند مبتال به
اوتیسم و  69مادر کنترل (فاقد هرگونه کودک مبتال) در یک
بازه زمانی  15ماهه (از شش ماه قبل از بارداری تا لحظهی
تولد کودک) مورد مداقّه قرار گرفت .جدول  1توزیع فراوانی
خصوصیات دموگرافیک و دیگر پارامترهای مورد نظر در این
مطالعه را در بین دو گروه مبتال و کنترل نشان میدهد.
با وجود اینکه میانگین سن مادران در گروه مبتال ،در لحظهی
تولد کودکان سالم در این خانوادهها ( )04/73±2/80کمتر از
میانگین سن آنان در لحظهی تولد کودکان مبتال به اوتیسم
( )05/94±2/53بود ولی این تفاوت معنیدار شناخته نشد
( .)p>2/004با این حال میانگین سن مادران گروه کنترل
( )31/56±2/68در مقایسه با میانگین سن مادران گروه مبتال
(در هر دو لحظات تولد کودکان سالم و مبتال) با استفاده از
آزمون تی مستقل کامالً معنیدار بهدست آمد
(04/73±2/80 vs. 31/56±2/68؛  )p=2/222و
(05/94±2/53 vs. 31/56±2/68؛  .)p=2/222از طرفی
نسبت جنسیّتی کودکان مبتال عددی بسیار بزرگتر از حد
انتظار را نشان داد؛ در حالی که در اغلب مطالعات نسبت 4-5
پسر به ازای یک دختر را در اوتیسم گزارش میکنند ( ،)0در
این مطالعه ما به نسبت  0/7پسر ( 70/6درصد) در مقابل یک
دختر ( 07/4درصد) دست یافتیم .همچنین میانگین سطح
تحصیالت مادران در گروه بیمار باالتر از گروه کنترل بود ولی
تفاوت آن معنیدار نبود (.)p >2/025

مادران کودکان مبتال در این مطالعه هم با تعداد بیشتری از
وقایع استرسزا مواجه شده بودند و هم با شدت بیشتری از
استرس پیش از تولد ،که تفاوت آنها با گروه کنترل در هر دو
مورد کامالً معنیدار بود .به لحاظ میزان شیوع تکتک
رویدادهای استرسزا در جمعیت مورد مطالعه ،به طور میانگین
تفاوت وقوع  02رویداد ،که در گروه مبتال از فراوانی بیشتری
نسبت به گروه کنترل برخوردار بود کامالً معنیدار شناخته شد
( .)p>2/25از رویدادهای بسیار پروقوع در گروه مبتال
میتوان به "ازدواج ناموفق" و "شکست در رسیدن به اهداف
مورد نظر در زندگی" اشاره کرد (جدول  )0و در گروه کنترل
"اختالف با افراد خانواده همسر".
میانگین نمرات کلی استرس وزنی در گروه مبتال
 516/71±05/44و در گروه کنترل  183/38±10/8بود که
تفاوت بسیار چشمگیر و معنیداری را نشان میدهد (.)p>2
همچنین شانس ابتال به اوتیسم در اثر اختالالت ناشی از
استرس 1/226 ،برابر گروه سالم بوده که این تفاوت با استفاده
از آزمون من-ویتنی از نظر آماری معنیدار شناخته شد
( .)p>2/25نمرات وزنی رویدادهای استرسزای مستقل از
ژنوم در گروه مبتال  141/33±8/97و در گروه کنترل
 ،36/22±5/08و نیز میانگین نمرات وزنی رویدادهای
استرسزای وابسته به ژنوم در گروه مبتال  375/38±03/70و
در گروه کنترل  141/41±10/00محاسبه شد که تفاوت بین
دو گروه شدیداً معنیدار بود (( )p>2جدول  .)4به بیان دیگر
به طور کلی در گروه مبتال نمرات وزنی استرس دارای
میانگین بسیار باالتری نسبت به گروه کنترل بوده و نیز شیوع
و شدت رویدادهای استرسزای وابسته به ژنوم در هر دو گروه
بیشتر از شیوع و شدت رویدادهای استرسزای مستقل از ژنوم
میباشد (جدول .)3
از این رو بر اساس دستهبندی سهگانه افرادِ مواجهشده با
استرس که توسط هولز و ریهی پیشنهاد شده است ،در گروه
مبتال چه از نظر میزان کلی استرس دریافتی و چه رویدادهای
استرسزای وابسته به ژنوم" ،حساسیت شدید به اختالالت
ناشی از استرس" بیشترین فراوانی را داشته است و تنها از
نظر رویدادهای استرسزای مستقل از ژنوم ،این مادران در

استر

پیش از تولد و اوتیس

جدول .0توزیع فراواني خصوصیات دموگرافیك در دو گروه مورد بررسي
P-value

گروه مبتال ()41

گروه كنترل ()93

-

0/43±6/66

-

سن کودک مبتالی اوو

0/000

5/02±53/63

3/66±4/63

سن کودک سالم اوو

-

0/42±34/15

-

سن مادر در لحظه تولد کودک مبتالی اوو

0/000

0/63±35/72

0/66±25/46

سن مادر در لحظه تولد کودک سالم اوو

-

(42 )%73/6

-

پسر (مبتال)

(30)%37/5

-

دختر (مبتال)

(34 )%65/5

(50)%46

پسر (سالم)

(55 )%24/1

(31)%53

دختر (سالم)

(57 )%32/1

(56 )%36/4

زیر دیپلم

(20)%53/2

(24 )%45/4

دیپلم

(7 )%1/1

(6 )%55/6

فو دیپلم

(57 )%32/1

(7 )%50/2

لیسانس

0/226

011

سن()Mean±SEM

جنس کودک اوو

تحصیالت مادر
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طیف "حساسیت میانه به اختالالت ناشی از استرس" قرار
گرفتند که ارتباطی کامالً معنیدار بین دستههای حساسیت به
اختالالت ناشی از استرس در بین دو گروه تلقی میگردد
(( )p>2نمودار .)1
در جدول  4توزیع فراوانی وقوع استرس از  6ماه قبل از
بارداری تا لحظه تولد کودک (9ماهگی) ارایه شده است .در
گروه مبتال ،از  6ماه قبل از بارداری تا  1ماه قبل از بارداری
به مرور بر فراوانی وقوع استرس افزوده شده و نهایتاً در شروع
ماه اول بارداری ،در هر دو گروه مبتال و کنترل وقوع استرس
به میزان قابل مالحظهای افزایش یافته و سیر این افزایش تا
 3ماهگی در هر دو گروه پیش رفته است .از ماه  3بارداری به
بعد بین دو گروه تفاوتی ایجاد شده است ،بدین صورت که در
گروه مبتال تا  6ماهگی همچنان روند رو به رشد مواجهه با
رویدادهای استرسزا ادامه داشته و بعد از آن در ماههای 8 ،7
و  9ماهگی وقوع استرس روندی نزولی را در پیش گرفته
است .در مقابل در گروه کنترل ،استرس مادران بعد از 3
ماهگی تا  6ماهگی کاهش قابل مالحظه و معنیداری داشته
و سپس در ماههای آخر رشد اندکی نشان میدهد .به طور
کلی بین وقوع استرس و ماههای قبل و حین بارداری در بین
دو گروه مبتال و کنترل تفاوت قابل مالحظهای از نظر آماری

یافت نشد ( )p<2/25ولی مقایسه دو به دوی گروهها در هر
ماه بارداری نشان داد که در ماههای  6 ،5 ،4و  7ماهگی
تفاوت چشمگیر و معنیداری بین دو گروه وجود داشته
( ،)p>2/25به گونهای که در این ماهها وقوع استرس در
گروه دارای فرزند مبتال به اوتیسم نسبت به گروه کنترل بسیار
بیشتر بوده است .بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که وقوع
استرس در ماههای  6 ،5 ،4و  7بارداری با اوتیسم ارتباطی
مستقیم دارد (جدول .)4
همچنین توزیع فراوانی  LFAو  HFAشدن کودکان مبتال
در ماههای مختلف بارداری متفاوت بود .بر این اساس (جدول
 )4مادرانی که در ماههای دوم و سوم بارداری بیشترین میزان
استرس را دریافت کردهاند ،به میزان بیشتری کودکان مبتالی
آنها  LFAشدهاند که این تفاوت با استفاده از آزمون دقیق
فیشر معنیدار شناخته شد ( .)p>2/25به بیان دیگر مواجهه
مادران با استرس در ماههای  0و  3بارداری ،در صورت تداوم
این مواجهه و شدت گرفتن آن در ماههای بعد (بویژه ماه
ششم بارداری) میتواند سبب شود که فرزندان این خانوادهها
دچار اوتیسم با شدتی باالتر شوند.

سید محمد موسوی و همکاران

0/000
0/060
-

(21)%47/5

(1 )%52/5

بله

(31)%53/6

(46 )%66/6

خیر

(56 )%66/7

(44 )%71/7

خواسته

(35 )%22/2

(55 )%30/2

ناخواسته

(55 )%46/1

-

LFA

(25 )%52/5

-

HFA

جدول .1تعیین و مقایسه میانگین وقایع استر
p-value
كنترل ( (n=93
مبتال ( )n=41
*

1/111

Mean±SD
6/67±6/65

0/036

*

5/25±5/54

0/000

*

6/07±6/34

0/007

*

6/05±3/10

0/055

*

7/05±5/17

0/000

*

2/12±5/30

0/000

پرخاشگری
حاملگ
شدت اوتیسم

زای پروقوع در گروه بیمار نسبت به گروه كنترل

Mean±SD
2/06±0/43
0 ±0

عوامل
ازدواج ناموفق
بروز سانحه ای غیرمنتظره

4/03±5/67
2/55±0/66
4/52±3/25
3/64±0/60

شکس

در رسیدن به اهداف مورد نظر در زندگ
عضو خانواده

برهم خوردن سالمت ی
تغییر عمده در وضع مال

بیماری یا زخم شدن شدید مادر

6/60±5/66

2/12±5/30

مشاجرات مکرر با همسر

0/000

*

6/01±2/12

5/41±0/51

شرای نامساعد محی کار

0/007

*

5/37±5/67

0/005

*

5/65±3/53

0/053

*

4/55±2/42

0/056

*

5/42±3/65

0/005

*

2/56±5/41

0/020

*

2/55±5/53

0/005

*

2/65±5/67

0/000

*

3/16±2/56

0/053

*

6/13±5/23

0/005

*

7/53±4/15

0/000

*

4/53±7/46

0/056

*

2/65±5/53

5/51±0/56
3/54±0/43
2/66±5/46
2/52±5/05
5/23±0/32
5/15±0/57
5/60±0/37
3/66±5/65
5/15±5/76
4/24±3/56
0 ±0
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*

عد امنی
اجبار به تغییر شیوه زندگ شخص
تغییر عمده در عادات خواب
مشکالت جنس
آشت مجدد با همسر
سق جنین غیرعمدی
ازدواج
عید نوروز
وسواس
زندگ در منزو پدر همسر
استرس به دالیل متنوع

0 ±0

شروع بارداری بدون اطالع مادر

*p>0/04 :؛ لذا تفاوت معن دار بین دو گروه برقرار اس .
جدول  .1مقایسه میانگین نمره استر

بین دو گروه مورد مطالعه

0/000

(5/052 )5/056-5/001

استرس کل

0/000

(5/037 )5/024-5/056

6/17±555/22

4/36±26

مستقل

0/000

(5/056 )5/052-5/006

32/73±274/26

53/33±555/55

وابسته
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p-value

(OR)%14CI

بیمار ()41
Mean± SEM
34/55±456/75

كنترل ()93
Mean±SEM
53/60±562/26

عوامل

استر

پیش از تولد و اوتیس

16/4

0-150
150-300
>300

90

63/5

80
70

41/4

42/6

45/5

60
55/1
26/3

27/7

34/7
55/1

56/6

52/4
5/5

6/7

5/5

Total stress Independent Dependent

50
40

percent

57/2

30
20
10

5/4 0

0

Total stress Independent Dependent

Case

Control

نمودار .0نمودار میله ای درصد فراواني دوطرفه دسته های حساسیت به اختالالت ناشي از استر

p-Valueb

100

در بین دو گروه مورد بررسي

جدول  .1توزیع فراواني وقوع استر از  9ماه قبل از بارداری تا  3ماهگي در دو گروه مورد بررسي
Case
p-valuea
Control

Month

0/725

(0)%0

0/475

(5)%500

(0)%0

Month-6

0/662
0/275

(3)%3/1
(3)%5/1

0/234
0/475

(3)%500
(3)%40

(0)%0
(3)%40

Month-4
Month-5

0/362

(2)%4/7

0/306

(3)%22/2

(5)%66/7

0/351

(5)%6/6

0/567

(5)%40

(5)%40

0/351

(5)%4/6

0/567

(5)%40

(5)%40

0/506

(35)%20/5

0/556

(54)%56/5

(56)%45/6

0/357

(34)%26/3

0/051

(55)%52/6

(56)%46/3

*

0/057

(57)%57/3

(51)%43/6

(56)%36/5

0/373

(51)%43/6

(57)%57/3

(56)%36/5

0/566

(30)%44/6

(56)%55/5

*

(51)%37/4

0/256

(36)%60/4

(57)%21/4

(34)%26/3

0/563

(35)%26/3

(55)%26/6

0/546
0/241

(34)%26/3
(25)%55/1

0/203
0/555

(35)%65/6
(56)%60

(52)%26/3
(53)%50

0/565

*

0/005

*

0/005

*

<0/005
0/051

Month-3
Month-5
Month5
Month3
Month2
Month5
Month4
Month6
Month7
Month6
Month1

 : aتفاوت بین  LFAو  HFAدر گروه بیمار؛  :bتفاوت بین دو گروه (بیمار و کنترو)؛  *:p>0/04بیان کننده تفاوت معن دار بین دو گروه اس
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(37)%21/5

*

Month-2

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-12-06

HFA

LFA
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بحث و نتیجهگیری
استرس پیش از تولد با عواقبی غیر طبیعی در جوندگان،
پریماتهای غیر انسانی و انسانها کامالً مرتبط است (-36
 .)30هدف از این مطالعه گذشتهنگر ،واکاوی ارتباطی است که
احتماالً بین افزایش کمیت و شدت استرسهای دریافتی مادر
در حین بارداری و افزایش خطر ابتال به اوتیسم وجود دارد .در
این مطالعه این ارتباط در هر دو جنس به شدت تأیید شد.
اگرچه معدودی از مطالعات در این زمینه تا به امروز قادر به
تأیید ارتباط مذکور نبودهاند ( ،)07-08با این حال مطالعه ما
به خیل مطالعاتی پیوست که از وجود این ارتباط سخن
گفتهاند (.)03-06 ،15
افزایش معنیداری از مواجهه با رویدادهای استرسزا در
ماههای ( 4-7هفتههای  )14-30بارداری ،تنها در کودکان
اوتیسمی و نه در کودکان سالم مشاهده شد .این در حالی
است که  Beversdorfو همکاران ( )04این افزایش مواجهه
را در ماههای ( 5 ،5-7هفتههای  )01-30بارداری گزارش
کردهاند .عالوه بر این  Kinneyو همکاران ( )03نیز
حساسترین پنجره زمانی در ایام بارداری جهت تکامل
اوتیسم را ماههای ( 5-6هفتههای  )19-07و 9-12
(هفتههای  )36-40بارداری معرفی کردند ،به نحوی که
مواجهه مادران باردار در این بازه زمانی با استرسهای شدید
 3/83برابر نسبت به مواجهه در دیگر بازههای زمانی بارداری
خطر اوتیسم را در کودک افزایش میدهد .نتایج این مطالعات
به میزان زیادی با بازهی زمانی مطالعه ما منطبق است.
همچنین اوج استرسهای دریافتی در گروه مبتال در ماه 6
(هفتههای  )03-07بارداری بود که تطابق باالیی را با مطالعه
قبلی (( )04هفته  )05-08نشان میدهد .در واقع
استرسهای میانه بارداری ،زمانی که نوروژنز تقریباً اتمام یافته
و سیناپسزایی در مغز جنین در حال شروع شدن است
میتواند یک پنجرهی حساس به روی اختالالت عصبی-
روانی همچون اوتیسم ،در صورت مواجهه با رویدادی غیر
طبیعی همچون افزایش قابل مالحظهای استرسهای روحی-
روانی به شمار رود (.)37

اگرچه افزایش استرسهای مادری در ماههای ( 4-7هفتههای
 )14-30بارداری با افزایش معنیدار احتمال ابتالی کودک به
اوتیسم همراه است ولی نتایج مطالعه ما نشان میدهد که
افزایش شدت استرسها در ماههای ( 0-3هفتههای )5-13
بارداری با افزایش معنیدار شدت ابتال به اوتیسم همراه است
و احتمال  LFAشدن کودک مبتال را ،اگرچه اندک ولی به
طور معنیداری افزایش میدهد ( .)p>2/25جالب اینکه به
طور کلی میانگین استرسهای گزارش شده توسط مادران
کودکان  LFAکمتر از مادران کودکان  HFAبوده است،
ولی تفاوت بین این دو معنیدار نبود .از سوی دیگر به دلیل
اینکه یکی از پایههای اصلی تفکیک  LFAو یا HFA
بودن کودکان مبتال در این مطالعه ،وجود یا عدم وجود توان
تکلم در کودکان مبتال بوده است ،ماههای ( 0-3هفتههای
 )5-13جنینی را میتوان بازهی زمانی حساسی در رشد و
تمایز مدارهای عصبی مربوط به تکامل تکلم و زبان در مغز
انسان تلقی کرد که البته به تحقیقات بیشتری جهت تأیید
نهایی نیازمند است .این در حالی است که  Beversdorfو
همکاران ( )04بازهی زمانی هفتههای  01-30بارداری را در
مطالعه خود از این نظر پیشنهاد کردهاند.
همچنین با تقسیمبندی رویدادهای استرسزا به دو گروه
رویدادهای وابسته به ژنوم و مستقل از ژنوم (صرفاً محیطی)،
شدت و زمانبندی هر گروه بطور مجزا مورد مداقّه قرار
گرفت .حال سؤال کلیدی این است که بهطور مجزا پتانسیل
رویدادهای وابسته و مستقل از ژنوم جهت بر دوش کشیدن
همبستگی استرس پیش از تولد با مشکالت تکاملی پس از
آن به چه میزان است؟
تفکیک تأثیرات صرفاً ژنتیکی و صرفاً محیطی در ارتباط با
استرس پیش از تولد و مشکالت رشدی پس از آن در
فرزندان ،دغدغهای جدی است که موضوع برخی مطالعات
اخیر شده است .برای مثال  Riceو همکاران ( )38جهت
تفکیک تأثیرات صرفاً ژنتیکی و صرفاً محیطی در ارتباط بین
استرس پیش از تولد ،با طراحی یک مطالعه متقاطعِ رضائی
( )Cross-Fosteringدر موشها و ردیابی اختالل

استر
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ترانسجنریشنال
اپیژنتیک به مجموعهی ابزار و مکانیسمهایی اطالق میگردد
که بدون دخالت در توالی نوکلئوتیدی  ،DNAصفاتی را از
یک نسل سلولی به نسل دیگر منتقل میکنند (. )54-55
حال ،ترانسجنریشنال اپیژنتیک در پی یافتن و نشان دادن
صفاتی است که به تحریک عوامل محیطی ،در یک نسل از
ارگانیسم بروز یافتهاند و قادرند خود را به همراه آثار ویژهی
خود به نسل ،و احیاناً نسلهای بعدی ارگانیسم منتقل کنند،
فرایندی که هیچ نیازی به دخل و تصرّف در ساختار
نوکلئوتیدی  DNAندارد ( .)56امروزه مطالعات مختلف از
توان باالی اپیژنوم و توارث ترانسجنریشنال اپیژنتیک در
توجیه الگوهای سالمت و بیماری در اجتماعات مختلف

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.10.5

بیشفعالی و کمتوجهی در فرزندان دریافتند که ارتباط بین
استرس پیش از تولد و این اختالل رفتاری عمدتاً محصول
توارث فاکتورهای ژنتیکی است .از این رو ما نیز در این
مطالعه با تقسیمبندی رویدادهای استرسزا به دو دستهی
وابسته به ژنوم و مستقل از ژنوم ،سعی در پاسخ به این سؤال
داشتیم که هر کدام از این دو دسته رویداد چه سهمی در نمره
استرس افراد دارند ،یا اینکه میزان همبستگی هر یک با نمره
کل استرس وزنی هر فرد به چه میزان است؟
بررسی عوامل مؤثر بر اوتیسم نشان داد که وقایع استرسزای
وابسته به ژنوم و مستقل از ژنوم با ضرایب اثرگذاری  3/76و
 1/86به طور معنیداری بر وقوع احتمال تولد فرزند مبتال به
اوتیسم مؤثر میباشند؛ همچنین فاکتورهای دیگری نظیر
جنسیت فرزند ( )β=0/62و سن مادر ( )β=2/06بر احتمال
وقوع اوتیسم مؤثر میباشند ()p>2/25؛ به بیان دیگر میتوان
گفت احتمال اوتیسم شدن جنس دختر بیش از جنس پسر
بوده و از طرفی پایین بودن سن مادران در هنگام تولد فرزند
احتمال اوتیسم شدن فرزند را افزایش خواهد داد (جدول.)5
دقتنظرهای بسیاری که تا امروز در زمینهی یافتن عوامل
متکثّر و متنوعکننده عواقب رویارویی مادر با استرسهای
پیش از تولد شده است ما را به این نتیجه رسانده که
زمانبندی مواجهه با استرس پیش از تولد را شاید بتوان
مهمترین دریچه منشعبکنندهی اثرات آن بر جنین دانست
( .)39به نظر میرسد اهمیت زمانبندی مواجههی پیش از
تولد با استرس ،به زمانبندی مراحل مختلف تکامل عصبی
جنین برمیگردد .انعکاس فیزیولوژیک استرسهای مادری ،به
چند طریق میتواند جنین او را متأثر سازد که در این میان
محورهای  HPAمادر و جنین ،و نیز جفت مهمترین
مکانیسمهای کاندید بهشمار میروند (.)39-46
در یک نگاه جامعتر ،استرس پیش از تولد با طیف وسیعی از
اختالالت جسمی و روان-اجتماعی ( )Psychosocialدر
ارتباط است؛ اختالالتی همچون آسم ( ،)47سرطان (،)48
اعتیاد ( ،)49اسکیزوفرنی ( ،)52اپیلپسی ( ،)51افسردگی
( ،)50سقط جنین ( ،)53نقایص یادگیری ( ،)33و بسیاری

نابسامانیهای خرد و کالن دیگر؛ این در حالی است که
همیشه افرادی را نیز میتوان یافت که با وجود دریافت مقادیر
قابل توجهی از استرس ،اختالل بلند مدت واضحی را در زمان
کودکی یا بلوغ بروز نمیدهند.
در واقع سؤال مهم در اینجا این است که کدام عامل (یا
عوامل) در فردی که استرس پیش از تولد و یا نوعی عدم
تطابق در شرایط اولیه و جنینی خود نسبت به پس از تولد را
تجربه کرده است ،او را به نوع خاصی از بیماری مستعد
میکند و نه انواع دیگر آن .فاکتورهای محتملی که میتوانند
در انشعاب یا تفرّق اثرات بلندمدت استرسهای پیش از تولد
شرکت کنند عبارت هستند از :تفاوت در ساختارهای ژنتیکی و
اپیژنتیکی افراد ،تفاوت در زمانبندی مواجهه با رویدادهای
استرسزا ،تفاوت در نوع این رویدادها ،تفاوت در مدت زمان
مواجهه با استرس ،تفاوت در زمانبندی ردیابی اثرات وقایع
استرسزای پس از تولد ،اثرات تعدیلکنندهی جنسی
(تفاوتهای جنسی در مواجهه با رویدادهای استرسزا) و نیز
تفاوت در خزانهی اثرات اپیژنتیکیِ تجمعیافتهیِ
ترانسجنریشنال ( Treasury of Accomulated
 Transgenerational Epigenetic Effectsیا
.)TATEE
تجمعیافتهیِ
اپیژنتیکیِ
اثرات
خزانهی

سید محمد موسوی و همکاران
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انسانی و حیوانی ،که با توارث مندلی همخوانی نشان
نمیدهند پرده برداشتهاند ( .)56-57برای مثال اخیراً
 Morganو  Baleدر مطالعه خود نشان دادند که
استرسهای اولیه پیش از تولد میتواند عالوه بر خللآفرینی
در فرایند مردانهسازی مغز ( Masculinization of the
 ،)Brainاین اثرات خود را از طریق دودمان پدری به
نسلهای  F1و  F2نیز احتماالً به واسطهی MicroRNA
ها منتقل کند ( .)58اگرچه تفاوتهای صرفاً ژنتیکی بین این
افراد و گروهها میتواند در این ناسازگاریهای سالمتی سهیم
باشد ،با این حال اغلب مطالعات تجربی از این فرضیه حمایت
نکردهاند ( .)59با این همه ،اگرچه مکانیسمهای بیولوژیک
دخیل در این فرایندها کمتر شناخته شده است ،مکانیسمهای
اپیژنتیکی و برهمکنش آنها با عوامل محیطی از امیدهای
اصلی در گشودن این گرههای سالمت عمومی به شمار
میروند.
به این دالیل ،گنجینه اثرات اپیژنتیکیِ تجمعیافتهیِ
ترانسجنریشنال (به معنای گردهمایی و همافزاییِ اثرات
بیولوژیک مواجههی چند نسل از یک ارگانیسم با عوامل
متعدد محیطی ،که میتوانند بر ساختارهای ژنتیکی و
اپیژنتیکی یک قوم و یا یک نژاد خاص اثر بگذارد) بیگمان
میتواند منبعی بسیار غنی ،مهم و نوظهور از اطالعات
بیولوژیکی -تاریخی یک فرد یا اجتماع انسانی بهحساب آید
( ،)62-61که احتماالً در زمینهی تبیین چنین ارتباطاتی،
همچون همبستگی احتمالی استرسهای پیش از تولد با
مشکالت رشدی متعاقب آن سخنان گفتنی بسیار دارد .اینکه
چرا ساکنین دو ناحیهی جغرافیایی مختلف با شرایط آب و
هوایی ،نژادی ،فرهنگی ،اجتماعی-اقتصادی و تاریخی
مختلف ،با کیفیت و کمیتهایی متفاوت به یک رویداد
استرسزا پاسخ میدهند .در واقع خاطرات بیولوژیکِ محیط و
تاریخ گذشتهی ( Biological Memories of Past

 )Environment and Historyساکنین یک ناحیهی
جغرافیایی میتواند اثرات خود را در ساختارهای کالن ژنتیکی
و به ویژه اپیژنتیکیِ آن قوم منعکس سازد؛ انعکاسی که
میتواند بهواسطهی مکانیسمهای همچون توارث
ترانسجنریشنال اپیژنتیکی ( Transgenerational
 )Epigenetic Enheritanceبه نسلهای بعد منتقل
گردند ( )57 ،60و گذر زمان نیز مرتباً بر این گنجینه بیفزاید.
به بیان دیگر ،حداقل در مطالعات حیوانی این امر به اثبات
رسیده است که مواجههی اجدادی با یک عامل محیطی،
تعیینکنندهی چگونگی مواجههی فرزندان آنها با یک چالش
استرسزای محیطی در طی زندگی خود خواهد بود ( .)63در
حقیقت برهمکنش ژنتیک ،محیط و توارث ترانسجنریشنال
اپیژنتیکی است که سه ضلع مثلث فنوتیپ بالغین را شکل
میدهد .از این رو ،اگر از یک سو اپیژنوم را پنجرهی ورود
اثرات عوامل محیطی به عرصه توارث صفات بدانیم ( )64و از
سوی دیگر آن را گنجینهای از اثرات تجمعیافتهی
ترانسجنریشنال معرفی کنیم ،آنگاه پذیرش اینکه نتایجی
متفاوت در اثر مواجههی با یک عامل مضر محیطی رخ دهد
گریز ناپذیر خواهد بود .شاید این نکته بتواند توجیهی هرچند
اثبات نشده بر این سؤال باشد که چرا تقریباً همگی مطالعاتی
که ارتباط استرس پیش از تولد با افزایش خطر اوتیسم را تأیید
کردهاند در قارههای آمریکای میانی ( ،)00-04اقیانوسیه ()05
و نیز آسیا ( )06انجام شده است و همگی مطالعات ردکنندهی
این ارتباط در اروپا صورت گرفته است ( .)07-08نتیجه
منطقی این سخن این است که ساکنین هر ناحیه جغرافیایی
بسته به حافظهی تاریخی عمومی خود میبایست لیستی از
عوامل محیطی خطرآفرین مخصوص به خود تهیه کنند .از
این زاویه است که لزوم تعامالت گستردهتر عالمان علوم
اجتماعی ،محیطی و ژنتیکی جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه
بیش از پیش آشکار میگردد.

پیش از تولد و اوتیس

 نتایج رگرسیون لجستیك در بررسي عوامل مؤثر بر اوتیس.1جدول
Factors
Β
OR (%95 CI)
genome-independent stressful events
2/76
53/66 )535/64-5/2(

p value
0/005

genome -dependent stressful events

5/66

6/55 )56/74-3/56(

<0/005

Sex of child

3/60

0/075 )0/50-0/05(

0/002

Maternal age at delivery child

0/36

0/76 )0/66-0/66(

<0/005

مسؤولین و همکاران محترم انجمن حمایت از کودکان
اوتیسمی اصفهان و نیز خانوادههای محترم کودکان مبتال
خواهد بود که این مطالعه بدون همکاریهای بیدریغ آنان
.انجام نمیشد

استر

تشکر و قدردانی
این مطالعه با تصویب و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی
 و نیز انجمن حمایت از کودکان اوتیسمی،شهرکرد و اصفهان
و معاونت توانبخشی اداره کل سازمان بهزیستی استان
 صمیمانهترین قدردانیها مربوط به.اصفهان صورت گرفت
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Abstract
Aim and Background: Recent studies on autism, as the most important diseases in the autism spectrum
disorders, emphasize the slight role of genome in causing autism compared to earlier estimates, and the
leading role of environmental factors such as prenatal maternal stress in developing autism, mainly due to
its high potential of perverting the neurodevelopment of embryo.
Methods and Materials: In order to assess this hypothesis in Iran, some mothers of autistic children were
compared with mothers of healthy children in terms of quantity, quality and timing of exposure to 45
stressful events in a 15-month period (6 months before pregnancy to the moment of birth). In addition,
dividing these stressful events into two groups of genome-dependent events) events resulting from geneenvironment interactions such as divorce and addiction) and genome-independent events (purely
environmental events such as war and earthquake), their prevalence was separately scrutinized and
compared among patient and control families.
Findings: According to the results of this study, the severity and frequency of exposure to stress among
mothers of autistic children were significantly greater than that of control mothers (p=0.000). Although the
child’s risk of autism increases significantly with the increase of maternal stress during 4-7 months (14-32
weeks) of pregnancy, the results of this study showed that the increased maternal stress during 2-3 months
(5-13 weeks) of pregnancy leads to a significant increase in the severity of autism (p<0.05).
Conclusions: However, although the present study consistent with recent findings in the fields of
epigenetics and gene-environment interactions can reinforce the possible role of severe and scheduled
prenatal stresses in autism, it does not deny the necessity of a prospective and wider study in Iran.
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