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چکیده
هدف از تحقیق حاضررر  ،بررسرری و مدیریا ابربیشرری  ECTبر حافظه فعال و حرکات کلیشرره ای  ،کودکان مبتال به اختالل طیف
اتیسرم میباشد .در این مقاله از روش کتابیانهای استفاده شده اسا و سعی شده به  ،ECTحافظه فعال و حرکات کلیشهای در طیف
اتیسرم بیشرتر درداخته شرود .به این دلیه که مشرکالت زیادی این اختالل در کودکان به وجود اورده اسرا و در سال های اخیر در
کودکان رو به افزایش اسرررا و نیز لا واحدی برای این بییاری وجود ندارد تا از پن دیشرررگیری کردا د باید این مشرررکالت را
شرناسرایی و در جسرا و جو راه حه مناسرا برای برطرف کردن این مشکالت باشیم تا بتوانیم این اختالل را کنترل کنیم .یکی از
مهم ترین این مشرکالت حرکات کلیشه ای در کودکان طیف اتیسم می باشد که خود با ث اختالل در توجه و تیرکز ،رشد شناختی و
هیچنین پسریا هایی در یلکرد اجتیا ی و مهارت های ارتباطی می شود که در فعالیا های روزمره از بازی ررفته تا فعالیا های
تحصررریلی کودک مرداخلره می کنردا د از پنیرا که یکی از وفایف حافظه فعال هدایا انیات فعالیاهای روزمره ازقبیه دیگیری
دسرتورات ،محسابات ههنی و حه مسلله میباشد ،این حرکات کلیشه ای می تواند به تنهایی بر یلکرد حافظه فعال نیز تابیررذاشته
و اختالل اییاد کند .درمان های متفاوتی برای این اختالل و کنترل پن ارائه شرده اسا اما در این مقاله به تابیر الکترو شوک درمانی
بر این افراد اشاره میکند.
واژگان کلیدی :اتیسم ،حرکات کلیشه ای ،حافظه فعال ،کودکان ،ECT،شناختی ،اختالل ،الکتروشوک
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 -1مقدمه
در این مقاله به بررسری و مدیریا ابربیشی  ECTبر حافظه فعال و حرکات کلیشه ای ،کودکان مبتال به اختالل
طیف اتیسم درداخته شده اسا هیانطور که در داخه متن نیز اشاره شده اتیسم اختاللی اسا که هنوز لا واحدی
در به وجود پمدن پن وجود ندارد و این اختالل دارای سه سطح میباشد.کودکان دارای این اختالل مشکالت زیادی
دارنرد کره به طور ملال می توان به نقص در ارتباطات کالمی و غیرکالمی ،ناهنیاری تیاس چشررریی ،ناتوانی در
مشرارکا در بازی های تییلی ،مشرکالت دردازش حسری ،دلبستگی شدید و غیرمعیولی به اشیا  ،انیات بازی های
تکراری ،حرکات کلیشرهای اشراره کرد که مهم ترین پنها ،حرکات کلیشه ای می باشد که در این مقاله به توضیح
پن درداخته ایم.
در واقع ،حرکات کلیشه ای نیز مشکالت زیادی را به وجود می پورد که به طور خالصه می توان به اختالل در توجه
و تیرکز ،رشررد شررناختی و هیچنین پسرریا هایی در یلکرد اجتیا ی و مهارت های ارتباطی اشرراره کرد .از دیگر
وامه مهم حافظه فعال اسرا که نه تنها در مورد این طیف اهییا دارد بلکه در هیه انسان ها دارای اهییا اسا
زیرا اطال ات هخیره شرده در حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت را حافظه فعال دسرا کاری می کند و سریستم
شررناختی دیچیدهای اسررا که وفیفۀ هخیرۀ موقا اطال ات و دردازش پنها را بهصررورته همزمان بر هده دارد .با
توجه به اینکه این اختالل درسالهای اخیر رو به افزایش اسا د باید مشکالت این طیف را شناسایی کرده و راه
حه مناسربی برای پن ها دیدا کنیم د در این مقاله  ECTیا الکترو شوک درمانی را مورد بررسی قرار داده اسا
زیرا یکی از روش های درمانی مهم در درمان بییاران مبتال به اختالالت شدید روانی و یکی از روش های درمانی
بابا برای بسیاری از اختالالت خلقی می باشد،این درمان با القای جریان الکتریکی در نورون های طبیعی از طریق
دوسا سر دتانسیه یه همزمان در تعداد زیادی از نورون ها اییاد میکند.
 -2ادبیات پژوهش
اتیسم:
بر اساس تعریف ویراسا دنیم راهنیای تشییصی و پماری اختالل های روانی مشیصه اصلی اختالل طیف اتیسم
اسرررا شرررامره نقص مرداوت در برقراری ارتبرا اجتیا ی متقابه و تعامه اجتیا ی و الگوهای محدود تکراری و
کلیشره ای در رفتار ،الئق و فعالیتها اسرا .این نشرانه ها باید از دوران کودکی وجود داشته باشد و یلکرد روزانه
فرد را میته کند (انیین روانپزشرکی امریکا  .)3102،اختالل اتیسررم ،از نگاه بالینی در دنییین ویراسررا راهنیای
پماری و تشییصی اختالل های روانی در سه سطح که شامه:سطح ،0سطح 3و سطح 2می باشد تقسیم بندی شده
اسرا (انیین روانپزشررکی پمریکا .)3102 ،به لحاظ سربا شررناسری ،اکلر دانشرریندانی که بر روی اختالل اتیسررم
دژوهش میکنند ،بر این ا تقادند که دالیه بسرریاری برای اختالل اتیسررم وجود دارد و برای این اختالل یی دلیه
واحد نییتوان یافا(ویلی .) 3103،نرخ شریو اختالل اتیسم در سالهای اخیر به سر ا درحال افزایش اسا(سازمان
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بهداشرا جهانی .)3102،اُتیسرم اختاللی صربی  -رشدی اسا که با پسیا شدید در تعامالت اجتیا ی و توانش
هرای ارتبراطی و نیز وجود رفترارها ،الیق و فعالیا های کلیشررره ای مشررریص میشرررود(انیین روانپزشرررکی
پمریکا .)3102،شریو این اختالل بین  0تا دو نفر از هر  011نفر می باشد(داسکو .)3102،نرخ شیو اختالل اتیسم
در کودکان  0در  95تولد می باشد (مرکز کنترل و دیشگیری از بییاری ها .)3102 ،تشییص این اختالل در سن 3
سرالگی برپورد می شود ،اما این موضو تحا تابیر تعدادی از وامه مانند شدت ال ئم ،شرایط خانوادری و ...قرار
دارد(دراسرررکو .)3102 ،نشرررانه های اختالل طیف اُتیسرررم بارت اند از :نقص در ارتباطات کالمی و غیرکالمی،
ناهنیاری تیاس چشریی ،ناتوانی در مشرارکا در بازی های تییلی ،مشرکالت دردازش حسی ،دلبستگی شدید و
غیرمعیولی به اشریا  ،انیات بازی های تکراری ،حرکات کلیشه ای ،دیروی انعطاف نادذیر از ادات روزمره ،تیریا
روابط دوجانبه ی هییانی و اجتیا ی و خودپزاری (موردای .)3102،کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسررم اغلا در
شررناخا احسرراسررات و تنظیم هییانات مشررکه دارند و این اختالالت در میزان اضررطرا و اختالالت رفتاری این
جیعیا دخیه اسا (واکر .)3102،کودکان مبتال به اختالل طیف اتیسم ( )ASDاغلا مشکه شناسایی احساسات و
حالا های احساسی دیگران را تیربه می کنند (رند و بیکر.)3102 ،
بعضری از مکانیزت ها که سربا ضرعف در کنترل هییانات در اختالل طیف اتیسرم میشرود ،میکن اسرا با دیگر
جیعیرا هرای برالینی (ملال تحریکرات فیزیکی ،میزان راطفره ملبرا و منفی ،ت ییر در پمیگدال و قشرررر جلوی
م ز)مشرترک باشرد،در حالی که مکانیزت های دیگر میکن اسا منحصرتر به اختالل طیف اتیسم (مانند تفاوت در
دردازش اطال رات و ادراک ،وامره شرررنراختی،رفترار کم تر هردفینرد و میته تر بودن هییان در اختالل طیف
اتیسم)باشد (مازفسکی و هیکاران.)3102 ،
حرکات کلیشهه ای :رفتارهای کلیشره ای و تکراری در کودکان دارای اختالل طیف اوتیسم ،موجا اختالل در
توجه و تیرکز ،رشرد شرناختی و هیچنین پسیا هایی در یلکرد اجتیا ی و مهارت های ارتباطی می شود که در
فعالیا های روزمره از بازی ررفته تا فعالیا های تحصیلی کودک مداخله میکند (ررین و هیکاران .)3102،معیوال
با کاهش رفتارهای کلیشرره ای واکنش های ناسررازرار نیز کاهش می یابد زیرا کودک می تواند بیشررتر بر تکالیف
تیرکز کند(لیو و هیکاران .)3102،یکی از انوا رفتارهای کلیشره ای ،شکه بروز حرکات تکراری توسط اندات های
میتلف بدن می باشد .از جیله حرکات کلیشه ای ساده (مله دسا زدن ،ضربه زدن با انگشا) ،استفاده تکراری از
اشریا (مانند چرخاندن سکه ،ردیف چیدن اسبا بازی ها) و رفتار تکراری (مانند دژواک رویی ،طوطی وار صحبا
کردن تأخیر ی یا فوری کلیات شنیده شده) ،چسبیدن بیش از حد به روال ادی و الگوهای محدود رفتار می توانند
به صرورت مقاوما در برابر ت ییر (مله ناراحتی از ت ییرات فاهرا جزئی) یا الگوهای تشریفاتی رفتار (مله قدت زدن
دور تا دور جایی) ،پشکار شوند(اسپنسر و هیکاران .)3102،برخی از محققان در تبیین و تحلیه رفتارهای کلیشه ای
و دلیه پن در کودکان دارای اختالل طیف اوتیسرم ،قائه به وجود نو ی نارسایی حسی هستند .هیچنین برخی هم
معتقدند که رفتارهای کلیشره ای منشرا صرا شناختی دارند (ررین و هیکاران .)3102،برخی تحقیقات نیز نشان
داده اند که افراد دار ای اوتیسرم سطح سروتونین غیرطبیعی در طول رشد دارند و افزایش سطح اتصال سرتونین در
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م ز افراد دارای اوتیسررم می تواند منیر به اختالل در ریرنده های سررروتونین یا انتقال دهنده ها و افزایش حرکات
کلیشه ای شود(درافوالتا و باکارا .)3102 ،به نظر می رسد رفتارهای کلیشه ای به تنهایی هیچگونه خطری را متوجه
فرد مبتال نیی سرررازد ،اما به دلیه اییاد مشرررکالت قابه مالحظه در فرپیندهای یادریری ،اکتسرررا مهارت های
اجتیا ی ،یلکردهای سازش یافته ،فرپیند خوا  ،افزایش تنیدری در خانواده و بروز رفتارهای خود پزاررر ،باید مورد
توجه قرار ریرد(راسه و هیکاران .)3105،رفتارهرررای کلیشرررهای یکی از مهمترین موانع یادریری ،کسا نکردن
مهرارتهرای اجتیرا ی ،نراسرررازرراری کودک برا محیطهای میتلف ،بروز رفتارهای خودپزاررر کودک و درنتییه
ییاوغریا بهنظررسیدن او در محیطهای یومی و افزایش میررررررزان استرس اسا(کاستا و هیکاران.)3102 ،
فراوانی رفترارهای کلیشرررهای در کودکان دارای اختالل درخودمانده ،به تأبیرات منفی زیادی در این کودکان منیر
میشررودا ازجیله اضررطرا  ،تنیدری ،کاهش توجه و کاهش ارتباطات اجتیا ی (تار و هیکاران .)3131 ،هیچنین،
رفتارهای کلیشرهای وارضی ازجیله اختالل در تیرکز و پسیا به مهارتهای اجتیا ی و ارتباطی ،بهویژه ارتبا با
همساالن را دارد (تار و هیکاران.)3131،
حافظه فعال :حافظۀ فعال یی سیستم شناختی دیچیده اسا که مسلول هخیرهسازی و دردازش اطال ات
بوده(داسلونگی و کاستا)3105،ا اطال ات را به صورت موقا جها تصییمریری حفظ کرده(وی و هیکاران)3102 ،
و اطال ات ههنی را حین انیات دادن تکالیف دیچیده شرررناختی نگهداری می کند(ونگ و هیکاران .)3102 ،حافظه
فعال یکی از تأبیررذارترین سرازه های نظری در روانشرناسی شناختی اسا(ملبی لرواو و هولم.)3103 ،تعدادی از
یافته ها نشرران داده اند که پموزش حافظه فعال می تواند موجا بهبود دایدار سرریسررتم شررناختی برای کارکردهای
روزانه در طول یر باشررد (ردرکول و هیکاران .)3105 ،توانایی اسررتفاده از تیربه های قبلی برای موقعیا فعلی و
استفاده از راهبردهای حه مسلله برای موقعیا های پینده نیز با حافظه فعال ارتبا دارد(ونگ و هیکاران.)3102،در
واقع،اطال ات هخیره شرررده در حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت را حافظه فعال دسرررتکاری می کند(فریین و
هیکاران .)3102 ،ملال انیات فرایند حه مسلله ،به یادپوری معادله (حافظۀ کوتاهمدت) ،چگونگی حه مسلله (حافظۀ
بلندمدت) و سررریسرررتم توجه متیرکز بر مسرررلله (حافظۀ فعال) نیاز دارد (کاموس و هیکاران.)3102 ،حافظۀ فعال،
سیستم شناختی دیچیدهای اسا که وفیفۀ هخیرۀ موقا اطال ات و دردازش پنها را بهصورته همزمان بر هده دارد
(داسررلونگی و کاسررتا )3105 ،و با واسررطهشرردن بین ادراک ،حافظۀ بلندمدت و رفتار از فرایند تفکر حیایا میکند
(للون و هیکاران )3109 ،و انیات فعالیاهای روزمره ازقبیه دیگیری دسررتورات ،محسررابات ههنی و حه مسررلله را
هدایا میکند (رترکول و پلوی3112 ،ا هلیز.)3103 ،
:ECT
الکتروشرروک درمانی یکی از روش های درمانی مهم در درمان بییاران مبتال به اختالالت شرردید روانی اسررا .بر
اسراس شواهد بالینی ابربیشی و ایینی الکترو شوک درمانی به خوبی بابا شده اسا .دیشرفا های تحقیقاتی در
انیات الکتروشررروک درمانی بر افزایش ابربیشررری و به حداقه رسررراندن واری جانبی این روش متیرکز شرررده
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اسرا.سرردرد ،دردهای ضرالنی ،تهو  ،سررییه و فراموشی از واری شایع الکتروشوک درمانی هستند .اختالل
حافظه مهیترین و معیوالً شرایع ترین ارضره الکتروشروک درمانی اسرا .جنبه های شرناختی که بالفاصله بعد از
الکتروشروک تحا تابیر قرار می ریرد شرامه جهاریری ،دردازش اطال ات ،فراموشری د رسرتر و دیش رستر،
کاهش ادراک دیداری و کالمی می باشرد .فراموشری دیش رسرتر در شرو درمان برای اولین بار اییاد و میتواند تا
یی ماه د از دوره شوک باقی بیاند هیچنین فراموشی د رستر در شرو درمان برای اولین بار اییاد و میتواند
تا شرش ماه د از دوره باقی بیاند29 .درصد از بییاران اختالل حافظه را بدترین ارضه این درمان هکر می کنند.
واری شررناختی و حافظه موجا محدودیا اسررتفاده از الکتروشرروک میشررود با این حال ،تقریباً هیه بییاران در
ری شرش ماه به وضعیا شناختی قبلی خود باز میرردند .این ارضه موجا دت دذیرش این روش درمانی ،در
تعردادی از بییراران می رردد .این در حرالی اسرررا کره وامره موبر بر افزایش قدرت حافظه هیواره مورد توجه
دژوهشررگران و دانشدژوهان بودهاند(شرریم محیدی دیزجی و هیکاران .)0259 ،تابیر  ECTبسررتگی به طول مدت
تشرن دارد .تشرن فعال ناشری از  ECTکه از نظر  EEGقابه اببات و بین  31تا  21بانیه باشرد ابر ضد افسردری
مطلو فراهم می کند .اررچه مکانیسرم یه  ECTناشرناخته اسرا اما بسریاری از ت ییرات مستند در CNSوجود
دارد ،از جیله :افزایش پزادسررازی انتقال دهنده های صرربی ،به ویژه دودامین ،سررروتونین و نورادی نفرین(ر ایا و
هیکراران .)0255،در الکتروشررروک( )Electroconvulsive therapy, ECTبا القای جریان الکتریکی در
نورون های طبیعی از طریق دوسرا سرر ،دتانسیه یه هیزمان در تعداد زیادی از نورون ها اییاد می کند که در
نهایا منیر به تشرررن ( )Convulsionمی شرررود .درمان با الکترو شررروک یکی از روشهای درمانی بابا برای
بسرریاری از اختالالت خلقی میباشررد که در ین موبر بودن  ،میکن اسررا با رییی و اختالالت حافظه نیز هیراه
باشررد .بسرریاری از دژوهشررگران با مطالعاتی که بر روی این روش درمانی انیات داده اند ،معتقدند موضررعریریها و
اطال ات غلط موجا شررده که الکتروشرروک درمانی در معالیه بییاران ،بسرریار کم اسررتفاده شررود .از پنیایی که
الکتروشرروک درمان ی ،مسررتلزت اسررتفاده از برت و تولید تشررن اسررا ،بسرریاری از افراد غیرمتیصررص  ،بییاران و
خانوادههای پنها ،ترس ناموجه از پن دارند .درمان الکتروشرروک از سررال  053۱پغاز شررد .الوی الس فون مدونا
رزارش کرد که قوات باختگی (کاتاتونی) و سرایر الئم اسکیزوفرنی را با تشن ناشی از دارو با موفقیا درمان کرده
اسرا .پدرا در مطالعه خود نشران داد که الکتروشروک درمانی در درمان افسردری های شدید با تیایه به خودکشی،
اختالل دوقطبی و مانیا موبر می باشرررد .نیفی در دژوهش های خود نشررران داد این روش درمانی با تابیراتی روی
سریسرتم قلبی روقی هیراه اسرا که ،شایع ترین لا مرو و میر د پن ،پنفاراکتوس میوکارد و دی پریتییی
های قلبی اسررا .کارسررون در تحقیق خود نشرران داد سرراالنه حدود  011هزار نفر در ایاالت متحده و بیش از یی
میلیون نفر در سراسر جهان الکتروشوک دریافا میکند لیرغم ابربیشی باال ،برپورد مرو و میر مرتبط با پن کم
اسرا و 3تا ۱مورد در هر  011هزار درمان رزارش شرده اسرا .فرتیناش و هیکارانش نشان دادند که در این روش
درمرانی یی تحریی الکتریکی با ولتا در نزدیی به  21تا  091ولا برای مدت یی دهم تا یی بانیه به م ز وارد
میشرود که ،با اییاد این تشرن کامه ،موجا ابرات درمانی می شرود .در مطالعه فاوا و هیکاران بر روی وارضی
روش درمانی مشریص شرد که ،وارضی نظیر مرو و میر دو هزارت درصد در هر جلسه ،سردرد  ،اغتشاش شعور،
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دلیریوت ،از دسا دادن حافظه ،شکستگی دندان ،درد کیر ،درد ضالنی و فراموشی را در دی دارد که با ث اختالل
در حافظه طوالنی مدت و خودشناسی فرد میشود(دگاه و امیرحسن اسدی.)0255 ،
 -3نتیجه گیری
اختالل اتیسم در سال های اخیر رو به افزایش اسا و اینکه این اختالل از سن  3سالگی با توجه بر سطح اتیسم و
شدت الئم قابه تشییص اسا و به دلیه اینکه لا واحدی در به وجود پمدن پن نقش ندارد تنها راه باقی مانده
کنترل این اختالل اسررا از مهم ترین واری این بییاری حرکات کلیشرره ای می باشررد که با ث ابرات منفی در
کودک و هیچنین کاهش توجه و تیرکز و اختالل در فعالیا های روزمره و تحصیالت و بازی های این کودکان به
وجود می پورد و از پنیا که نیونه ای از وفیفه حافظه فعال هدایا فعالیا روزمره ،حه مسررلله و محاسرربات ههنی
اسرا بدیهی اسرا که این حرکات کلیشره ای در این بیش اختالل اییاد کند .رفتارهای کلیشره ای منشرا صا
شرناختی دارند .برخی تحقیقات نیز نشران داده اند که افراد دارای اوتیسم سطح سروتونین غیرطبیعی در طول رشد
دارند و افزایش سرررطح اتصرررال سررررتونین در م ز افراد دارای اوتیسرررم می تواند منیر به اختالل در ریرنده های
سرروتونین یا انتقال دهنده ها و افزایش حرکات کلیشره ای شود .الکتروشوک درمانی یکی از درمان هایی اسا که
برای افسردری استفاده می شود و با ث افزایش پزاد سازی انتقال دهنده های صبی به ویژه دودامین ،سروتونین و
نور ادی نفرین میشررود ،د این با ث می شررود که حرکات کلیشررهای افزایش یابد و افزایش حرکات کلیشرره ای
با ث اختالل در یلکرد حافظه فعال می شرود .سرردرد ،دردهای ضالنی ،تهو  ،سررییه و فراموشی از واری
شرایع الکتروشروک درمانی هستند .اختالل حافظه مهیترین و معیوالً شایع ترین ارضه الکتروشوک درمانی اسا.
 29درصررد بییاران اختالل حافظه را بدترین نوان کرده اند.د می توان نتییه ررفا الکتروشرروک درمانی تابیر
ملبتی بر کاهش حرکات کلیشهای و افزایش حافظه فعال در کودکان طیف اتیسم نیواهد داشا.
پیشنهادات:
 .0میتوانید دژوهش های بیشتری در مورد حافظه فعال و حرکات کلیشهای و حتی  ECTانیات دهید.
 .3به دلیه اینکه لا و سربا طیف اتیسرم مانند بسیاری از بییاری ها چندان شناخته نشده اسا و هنوز
دژوهش های اندکی را در زمینه روان شرناسری به خود اختصراا داده اسا،بنابراین انیات دژوهش های
بیشتری در این زمینه احساس میشود.
 .2می توانید وامه دیگری را با حافظه فعال و حرکات کلیشره ای در کودکان مبتال به طیف اتیسم بررسی
کنید.
 .۱در دژوهش های پینده ،وامه مداخله رری هیچون وضرعیا اقتصادی ،جنسیا و سن در افراد مبتال به
طیف اتیسم مورد بررسی قرار ریرد.
 .9دیشررنهاد میرردد که کارراه های پموزشرری در زمینه افزایش کیفیا زندری افراد طیف اتیسررم و خانواده
پنها بررزار رردد.
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