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Abstract
Background and Aims: Different neurological theories have been suggested to discuss the
etiology of autism. One of the most recent and premier theories is the Broken Mirror Theory, that
concerns the mirror neuron dysfunctions in the patients' brain. This issue is currently the topic of
research in the world and so far various results have been reported. It is expected that better
understanding of this system can lead to designing more detailed treatments. The present review
was carried out following EEG to summarize the previous studies on mirror neuron system in
individuals with autism.
Materials and Method: Databases of ScienceDirect, Ebsco, Google Scholar, Ovid, Proquest,
and PubMed were searched using the following keywords: autism, mirror neuron system, and
EEG.
Results: Six papers were selected since they implemented EEG as their instrument to evaluate
the Mirror Neuron System in people with autism spectrum disorder. It was revealed that in four
studies there were statistically significant differences in Mirror Neuron System’s function
between people with autism and those in control group, while in the other two studies, no
significant difference was observed between the two groups.
Conclusion: These studies support the difference in mu wave suppression between people with
autism and control group. Considering the available studies, factors such as research
methodology, behavioral heterogeneity, and diagnostic criteria may have influenced the results;
however, it can conservatively be stated that the results of most studies indicate dysfunction in
mirror neuron system of autistic people. More experimental data with more advanced neural
imaging techniques are required to support mirror neuron system.
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اوتیسم و سیستم نورونهای آینهای  :مروری بر مطالعات انجام شده با EEG
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چکیده
مقدمه و اهداف
تئوریهای عصب شناختی مختلفی پیرامون اتیولوژی طیف اختالالت اوتیسم مطرح میشوند که یکی از جدیدترین و مطرحترین تئوریها تئوری آینه شکسته میباشد؛ و به
بحث عملکرد سیستم نورونهای آینهای در مغز افراد مبتال به اوتیسم میپردازد .این تئوری در دنیا همچنان موضوع پژوهشهای مختلفی است و تاکنون نتایج مختلفی از آن
استخراج شده است ،اما انتظار میرود با شناخت بهتر این سیستم درمان های متمرکزتری با توجه به اتیولوژی برای کودکان مبتال به اوتیسم طراحی شود .مطالعهی حاضر با
هدف مرور سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم با استفاده از  EEGانجام شد.
مواد و روشها
برای بررسی مقاالت جستجوی پایگاههای اطالعاتی  ،Ebsco ،Google Scholar ،Science direct ،Proquest ،Ovidبا کلمات کلیدی اوتیسم،EEG ،
سیستم نورونهای آینهای انجام شد.
یافتهها
از بین مقاالت 6 ،مقاله که در متد آنها از  EEGجهت بررسی عملکرد سلولهای آینهای در کودکان مبتال به اوتیسم استفاده شده بود ،مورد مطالعه قرار گرفت .در  4مطالعه
تفاوت آماری معناداری بین عملکرد نورونهای آینهای بین گروه افراد مبتال به اوتیسم و کنترل وجود داشت و در  2مطالعه تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری
مطالعات موجود بیشتر به نفع تفاوت در تضعیف موج  muبین افراد گروه کنترل و مبتال به اوتیسم بوده است .با توجه به حجم مطالعات موجود ،متدلوژی متفاوت مطالعات،
ناهمگونیهای رفتاری و معیارهای تشخیصی نتایج از همگونی مناسبی برخوردار نمیباشد ،اما میتوان با احتیاط چنین بیان کرد که نتایج بیشتر مطالعات با استفاده از ،EEG
به نفع بدعملکردی در  MNSافراد مبتال به اوتیسم بوده است .دادههای تجربی بیشتری با رویکردهای تصویربرداری عصبی پیشرفتهتر برای حمایت از تئوری آینه شکسته
مورد نیاز است.
واژگان کلیدی
اوتیسم؛ EEG؛ سیستم نورونهای آینهای
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ویژگیهای رفتاری مشخص و شیوع  1از هر  110نفر
با علتشناسی
اختالالت طیف اوتیسم اختالالتی عصبی
5
 [4افراد مبتال به اختالالت طیف اوتیسم هم در آزمونهای رسمی و هم در تعامالت اجتماعی-ارتباطی در زندگی روزمره مشکل دارند [ ].عالئم
این بیماری شدید و پیشرونده میباشد و طی سه سال اول زندگی تظاهر مییابد [6].مبتالیان به این طیف از اختالالت دارای ویژگیهایی مانند
آسیب کیفی در زبان و مهارتهای اجتماعی ،الگوهای رفتاری کلیشهای و تکراری به همراه عالیق و فعالیتهای محدود هستند [8 ,7].این افراد
در تقلید ،کاربرد شناسی زبان] ،[9تئوری ذهن و همدلی نیز مشکالتی دارند [10].درباره منشا عصبشناختی این اختالل توافقی وجود ندارد ،زیرا
تظاهرات رفتاری این اختالل هم به لحاظ شدت عملکرد باال یا پایین و هم در نوع بروز آن (اختالالت نافذ رشد ،سندرم آسپرگر ،اوتیستیک)
بسیار متفاوت میباشد [11].از یافتههای ساختارشناختی عصبی غیرطبیعی در این طیف از بیماران میتوان به رشد نامتناسب در ناحیه پیشانی به
ویژه در قسمتهای خلفی -طرفی و میانی نسبت به سایر نواحی قشر ،فعالیت کمتر از میزان طبیعی در قشر قدامی سینگولیت ،1بزرگ بودن
آمیگدال در دو سالگی ،کاهش فعالیت در گایروس فوزیفرم ،2تفاوت در سازمانبندی ،میزان رسش و یکپارچگی ساختاری در ماده سفید ،اندازه
نسبتا بزرگ مخچه نسبت به حجم کلی مغز ،بهکارگیری بیشتر گایروس فوقانی تمپورال 3و گایروس تحتانی پیشانی راست 4اشاره کرد[12].
تاکنون تئوریهای مختلفی پیرامون علتشناسی اوتیسم مطرح شده است که از جمله جدیدترین تئوریها ،آسیب به سیستم نورونهای آینهای
میباشد[5].
سیستم نورونهای آینهای
برای اولین بار  Rizzolattiو همکاران توسط مطالعات تک واحدی در قشر پیشحرکتی میمونها نشان دادند که وقتی میمونی حرکت میمون
دیگر را مشاهده میکند در حالیکه آن حرکت جزئی از خزانهی حرکتی اوست ،مجموعهای از سلولها در قشرحرکتی فعال میشوند .این مطلب
حاکی از وجود یک سیستم تطابق حرکت-اجرا 5در این ناحیه از مغز آنها است [13].وجود چنین سیستمی موجب میشود آنها بتوانند در همان
زمان هم حرکت را اجرا کنند و هم به صورت آفالین حرکت مشاهده شده را به صورت درونی شبیهسازی 6کنند .به نظر میرسد این شبیهسازی
نقش بسیار مهمی در فهم حرکات افراد دیگر و برقراری تعامالت اجتماعی دارد[14].
اگرچه سلولهای مغز انسان را نمیتوان به صورت جداگانه مانند حیوانات مورد مطالعه و بررسی قرار داد ،اما با استفاده از ،PET ،fMRI
 TMSوجود یک سیستم مشابه در ناحیه  44برودمن یا بروکا ثابت شده است .در حالت استراحت نورونهای حسی-حرکتی به صورت
خودبخودی با هم به آستانهی تحریک میرسند] [15و یکسری امواج با بسامد زیاد در حدود  8تا  13هرتز ایجاد میکنند .هنگامیکه فرد عملی را
انجام میدهد این نورونها به طور غیر همزمان روشن میشوند و قدرت امواج باند  muدر آنها کاهش مییابد [16].از آنجا که ویژگی سلولهای
آینهای از سلولهای پیشحرکتی مجاورشان قابل تمایز نیست ،تضعیف امواج طی اعمالی که توسط خود فرد انجام میشود ،احتماال در نتیجه
فعالسازی چندین سیستم نورونی در کرتکس پیشحرکتی و حسی-حرکتی است .طی اعمالی که فرد آنها را مشاهده میکند احتماال سیستم
نورونهای آینهای تنها شبکهای است که در این ناحیه از قشر فعال است .این تضعیف امواج  muطی مشاهدهی اعمال انجام شده ،احتماال یک
سنجش انتخابی از عملکرد سلولهای آینهای است [11].موج  muدارای خصوصیاتی میباشد که باعث شده دانشمندان چنین استنتاج کنند که
تضعیف دامنه این موج به فعالیت سیستم نورونهای آینهای مرتبط میباشد؛ این خصوصیات به شرح زیر میباشد:
 .1موج  muاز الکترودهایی در مکانهای  Cz ،C3و  C4جمجمه ثبت میشود ،و در حرکاتی که توسط خود فرد آغاز میشوند ،تصور می-
شوند و یا مشاهده میشوند ،دامنه آن تضعیف میگردد.
رشدی]،[1

پیچیده]،[2

میباشد,3].

1
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 .2مطالعاتی که با استفاده از تصویربرداری مغناطیسی عملکردی ( )fMRIانجام شده ،نشان دادهاند که این موج توسط اعمال هدفمند نیز
تغییر میکند .این ویژگیها در موج  muسبب میشود که کنترل سطوح تضعیف این موج به عنوان یک روش مناسب و ارزان برای
بررسی عملکرد سیستم نورونهای آینهای در نظر گرفته شود[11].
تئوری آینهی شکسته یا  :Broken Mirrorمنشا این تئوری علتشناختی اوتیسم پژوهشهایی هستند که رفتار تقلید را مورد مطالعه قرار
دادهاند [8].چندین مطالعه نقش سلولهای آینهای را در تقلید اعمال مربوط به دست نشان داده اند] [18-17و نیز شواهدی مبنی بر وجود نقایص
تقلید در افراد مبتال به اوتیسم وجود دارد [19].سه گونه مختلف از این تئوری بیان شده است :در گونه اول مطرح میشود که تقلید ضعیف در افراد
مبتال به اوتیسم به علت بدعملکردی در  MNSاست [8].در گونهی دوم این ایده وجود دارد که  MNSپایهای برای تشبیه خود به دیگران
ایجاد میکند ،که این شبیهسازیها هم در عمل و هم در عواطف و حاالت ذهنی کاربرد دارند ،در این گونه از  BMTچنین مطرح میشود که
ناتوانی  MNSدر شبیه سازی موجب مشکالتی در تئوری ذهن ،همدلی و زبان میشود [20-21].به گونه سوم گونه زنجیرهای 7گفته میشود][22
که یک تئوری جزئیتر از  BMTمیباشد .در این تئوری چنین مطرح میشود که برخی از نورونهای آینهای در زنجیرهای از فعالیتها یا اعمال
متوالی فعال میشوند .این نورونها هنگامی فعال میشوند که میمونها عملی را میبینند یا عملی که دارای توالی خاصی است را انجام می-
دهند [23].برای مثال گرفتن یک خوراکی برای خوردن ،فعالسازی این نورونها باعث میشود میمونها یک عمل را در توالی خاص انجام دهند،
چگونگی انجام یک عمل را پیشبینی کنند و نیز نیت و هدف انجام دهنده یک عمل را بفهمند Rizzolatti .و همکاران ( )2010نشان دادند
که فقط این گونه از نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم غیرطبیعی میباشد و بدعملکردی در این نورونها موجب مشکالتی در شناخت
اجتماعی میشود .در این گونه از  BMTهیچگونه ارتباطی میان  MNSو آسیب در درک عواطف یا زبان ایجاد نشده است[24].
مهمترین خصوصیت سیستم نورونهای آینهای الگوی پاسخ واحد 8آنها در کارهایی که فرد میبیند و انجام میدهد ،میباشد؛] [25وجود سیستم
نورونهای آینهای در انسان با استفاده از روشهای اندازهگیری مختلفی مانند ] fMRI[28] ،TMS[27] ،EEG[26و ] PET[17ثابت شده
است .تالش در جهت توسعه یک شیوه غیرتهاجمی برای مطالعه سیستم نورونهای آینهای ،منجر به استفاده از  EEGبرای مطالعه این سیستم
در انسان شد.
 Muthukumaraswamyو همکاران ( )2004نشان دادند که آنالیز امواج فرکانسی باند  muدر  EEGیک روش غیرتهاجمی 9و ارزان
برای مطالعهی عملکرد نورونهای آینهای در انسان است که به ویژه در مطالعات پایهای و نیز در مطالعاتی که شرکتکنندگان نمیتوانند شرایط
][27
سخت ابزارهایی مانند  fMRIرا تحمل کنند ،مناسب است.
 MNSممکن است در تئوری ذهن یا حتی در زبان و نیز همدلی نقش داشته باشد ،اما این ادعاها بیشتر بر اساس حدس و گمان هستند .با
توجه به همپوشانی میان نقایص رفتاری دیده شده در اختالالت طیف اوتیسم و عملکردهایی که به سیستم نورونهای آینهای نسبت میدهند،
عدهای از پژوهشگران معتقدند که افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم احتماال در MNSآسیب دارند Williams [30 ,29 ,10].و همکاران
( )2001نشان دادند که بدعملکردی رشدی در  MNSکه احتماال در نتیجهی عوامل محیطی و ژنتیکی است ،منجر به آسیب در بازنمایی خود-
دیگران میشود؛ آسیبی که در افراد مبتال به اوتیسم وجود دارد[8].
مطالعهی سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اختالل طیف اوتیسم میتواند اطالعات مهمی در زمینه علتشناختی اوتیسم مطرح نماید؛
همچنین نقش سیستم نورونهای آینهای را در اکتساب زبان ،همدلی و تقلید که عامل مهمی در یادگیری بسیاری از مهارتها میباشد را روشن
نماید .اطالعاتی که در زمینهی  MNSبهدست میآید احتماال موجب ایجاد درمانهایی کارآمدتر و مفیدتر بر اساس عملکرد  MNSبرای
کودکان مبتال به اوتیسم خواهد شد [31 ,7].برای مثال متخصصین میتوانند از کاهش در میزان تضعیف موج ( muو شاید همراه با آن ناتوانی
نوزاد در بیرون آوردن زبان در تقلید از مادر) به عنوان ابزاری تشخیصی برای شناسایی افراد مبتال به اوتیسم در ابتدای نوزادی استفاده کنند.
همانگونه که در منابع علمی گفته میشود زمان شناسایی این اختالل مهم است ،زیرا میزان کارایی درمانهای رفتاری در سنین باالتر کاهش
7
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Unique response pattern
9
Non-invasive
8
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مییابد .این نقطه ضعف در آزمونهای رفتاری باعث شده است تا مطالعات جدیدتر بر روی استفاده از ابزارهای تصویربرداری عصبی برای
بررسی عملکرد سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم متمرکز شود [32].با توجه به اینکه تئوری آینه شکسته یکی از مهمترین
تئوریها در زمینهی علتشناسی اوتیسم میباشد] [33و درمانهای بیوفیدبک و نوروفیدبک که با استفاده از  EEGبر اساس تئوری نقص در
سیستم نورنهای آینه ای در افراد مبتال به اوتیسم برای کاهش عالئم افراد مبتال به اوتیسم طراحی شدهاند ثمربخش بودهاند [36-34].انجام
مطالعه مروری درباره نقایص سیستم نورونهای آینهای با استفاده از  EEGدر افراد مبتال به اوتیسم ضروری به نظر میرسد.
این مقاله پس از بیان مفاهیم علمی پیرامون  MNSو بیان شیوه جستجوی مطالب ،به مرور مطالعاتی میپردازد که  MNSرا در کودکان
مبتال به اوتیسم با استفاده از  EEGبررسی کردهاند.
مواد و روش ها
برای بررسی مقاالت از سیستم جستجوی پیشرفتهی پایگاههای اطالعاتی ،Google Scholar،Science direct ،Proquest ،Ovid
 PubMed ،Ebscoو کتب معتبر علمی استفاده شد .مقاالت مروری و اصیل پژوهشی و کتب معتبر انگلیسی با واژگان کلیدی اوتیسم،
 ،EEGسلولهای آینهای ،اختالالت طیف اوتیسم و سیستم نورونهای آینهای از سال  1996تا  2015جستجو شد .سپس از بین مقاالت 6
مقاله که در متد آنها از  EEGجهت بررسی عملکرد سلولهای آینهای در کودکان مبتال به اوتیسم استفاده شده بود ،مورد بررسی و مرور قرار
گرفت.
یافتهها
حاصل جستجوی فوق 90 ،مقاله مرتبط به موضوع و بخشهایی از کتابهای مرتبط بود که پس از مطالعه ابتدایی ،از  6مقاله مرتبط با موضوع
برای نگارش مقاله حاضر استفاده شد .مطالب جهت پاسخگویی به این سواالت استخراج گردید :آیا در سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال
به اوتیسم که توسط  EEGمورد بررسی قرار گرفته است نقص وجوددارد؟ وآیا میتوان این نقص را عامل بروز اختالل دانست؟
در اولین مطالعه در زمینه مطالعه سیستم نورونهای آینهای توسط  EEGدر افراد مبتال به اوتیسم با هدف بررسی نقص در سیستم نورنهای
آینهای به عنوان یکی از علت شناسیهای مربوط به اوتیسم انجام شد Oberman .و همکاران ( [11])2005گزارش کردند که در گروه افراد
مبتال به اوتیسم تضعیف موج  muطی اجرای عمل همانند گروه کنترل بود اما طی مشاهده عمل میزان تضعیف موج نسبت به گروه کنترل
کاهش یافته بود .در حالیکه در گروه کنترل در هر دو حالت مشاهدهی حرکت و اجرای حرکت ،تضعیف قابل توجهی در موج  muوجود داشت.
 Bernierو همکاران ( [37])2007در مطالعهای دادههای مربوط به  EEGرا در چهار وضعیت ثبت کردند :استراحت ،مشاهده ،اجرا و تقلید .در
حالت مشاهده ،شرکتکنندگان انجام یک عمل را در حالت نشسته مشاهده میکردند .در اجرا از شرکتکنندگان خواسته شد که
 manipulandumرا با شست و انگشت اشاره مانند حالتی که در فیلم مشاهده کرده بودند ،بگیرند .در حالت تقلید از آنها خواسته شد تا
گرفتن  manipulandumرا مانند حالتی که در فیلم مشاهده کرده بودند ،تقلید کنند .در هر دو گروه تضعیف قابل توجهی در موج  muدر
هنگام اجرای عمل وجود داشت؛ اما در افراد مبتال به اوتیسم در هنگام مشاهده حرکت ،میزان تضعیف موج  muکاهش یافته بود .مطالعهی
 Martineauو همکاران ( [2])2008روی کودکان  7-5ساله مبتال به اوتیسم و یک گروه کودک طبیعی مطابق از نظر سن ،جنس و ضریب
هوشی ،انجام شد .دادههای  EEGدر این پژوهش در شرایطی ضبط شد که هر یک از شرکتکنندگان یک فیلم بیصدا شامل سکانسهایی 20
ثانیهای را مشاهده میکردند .با توجه به مطالعات قبلی این فیلم ،فیلمی مناسب برای بررسی ادراک حرکت در انسان بود .این چهار سکانس
شامل تصویر یک دریاچه ،حالت ایستا که در آن صفحه تلویزیون کامال سفید بود ،یک توالی از حرکت غیرانسانی مانند حرکت آبشار و نیز یک
توالی ازحرکت انسان (چرخیدن) بود .در کودکان طبیعی ،تضعیف موج  muطی مشاهده حرکت در انسان ثبت شد ،اما در کودکان مبتال به
اوتیسم طی مشاهده حرکت ،تضعیف موج  muمشاهده نشد.
 Obermanو همکاران ( [25])2008مطالعهای با هدف بررسی میزان حساسیت سیستم نورونهای آینهای را با معیار سنجش میزان تضعیف
موج  muدر حاالتی که محرک توسط یک فرد آشنا ارائه میشد و حالتی که محرک توسط فرد ناآشنا ارائه میشد انجام دادند 4 .ویدئوی 80
ثانیهای به شرکتکنندگان ارائه شد شامل :یک ویدئو از باز و بسته کردن دست یک فرد ناآشنا ،باز و بسته شدن دست در یک فرد آشنا ،باز و
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بسته شدن دست خود فرد و دو توپ خاکستری که در یک زمینه روشن به سمت هم حرکت میکردند .نتایج نشان داد که در افراد مبتال به
اوتیسم ،میزان تضعیف موج  muطی مشاهدهی حرکت دست افراد ناآشنا نسبت به افراد طبیعی کمتر بود ،اما در مشاهدهی حرکت دست افراد
آشنا و حرکت دست خود ،میزان تضعیف موج  muتفاوت معناداری با افراد طبیعی نداشت .در مطالعهی  Raymaekerو همکاران (،)2009
سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم با عملکرد باال با افراد طبیعی مقایسه شدند .متدلوژی این مطالعه مشابه به کار
 Obermanو همکاران ( )2005بود .در این مطالعه هیچ تفاوت معناداری در میزان تضعیف موج  muبین دو گروه در هیچ یک از تکالیف
وجود نداشت .جدیدترین مطالعه توسط  Fanو همکاران ( [26])2010انجام شده است .آنها گزارش کردند که دو گروه هیچ تفاوت آماری
معناداری در میزان تضعیف موج  muنداشتند .خالصهای از مطالعات انجام شده در این زمینه در پیوست  1آورده شده است.
جدول  :1مشخصات مطالعات بررسی شده
نویسنده

حجم نمونه

 Obermanو همکاران؛
()2005

 Obermanوهمکاران؛
()2008
Raymaekers
و همکاران؛

 11نفر

تماشای ویدئو مربوط به باز و بسته کردن دست
در افراد ناآشنا و آشنا ،تماشای نویز سفید،
تماشای باال و پایین رفتن توپ ،تکان دادن دست

 13نفر

تماشای  4ویدئوی  80ثانیهای مربوط به باز و
بسته کردن دست در افراد آشنا و ناآشنا ،مشاهده
باز و بسته کردن دست خود ،مشاهده باال و پایین
رفتن دو توپ

 20نفر

تماشای ویدئوی حرکت دست ،حرکت دست
خود ،نویز سفید ،تماشای باال و پایین رفتن توپ

هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه در
تضعیف موج  muوجود نداشت.

 14نفر

تماشای  4ویدئوی  20ثانیهای شامل حرکت
پا در یک فرد ،تماشای  20ثانیه ویدئو از دریاچه
و مشاهده حرکت آبشار

ناهمزمانی امواج  EEGدر مناطق
حرکتی ،فرنتال و تمپورال در مشاهده
حرکت در افراد طبیعی مشاهده شد
اما چنین ناهمزمانی در افراد
اوتیستیک وجود نداشت.

 20نفر

مشاهدهی نقطه در حال حرکت ،مشاهده یک
ویدئو  80ثانیهای از دست ورزی یک مهره،
مشاهده یک ویدئوی  80ثانیهای از حرکات
دست ،دستکاری یک مهره سفید شطرنج از کف
دست راست به سمت نوک انگشتان با سرعت
تقریبی یک هرتز ،تماشای یک صلیب ایستا در
یک صفحه

هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه در
میزان تضعیف موج  muمشاهده
نشد.

 17نفر

مشاهدهی فیلم از گرفتن manipulandum
با شست و انگشت اشاره توسط فرد دیگر ،در
حالت استراحت ،گرفتن manipulandum
توسط خود فرد و تقلید عمل گرفتن

در افراد مبتال به اوتیسم در حالت
های مختلف ثبت موج ،میزان
تضعیف موج متفاوت بود و در حالت
مشاهده ،کمتر از اجرا و تقلید بود.

()2009
Martineau
و همکاران؛
()2008

 Fanوهمکاران؛
()2010

Bernier
و همکاران؛
()2007

تکلیف در هنگام ثبت امواج

نتیجه
در افراد مبتال به اوتیسم در هنگام
انجام حرکت تضعیف بیشتری در
موج  muوجود داشت اما در
مشاهده حرکت بین دو گروه تفاوتی
وجود نداشت.
افراد اوتیستیک تضعیف قابل توجهی
از موج  muطی مشاهده حرکت
فرد ناآشنا نشان ندادند اما درمورد
حرکت فرد آشنا میزان تضعیف باالتر
بود.
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در هنگام انجام یک عمل ،نورونهای حرکتی هنگامی که شخص یک حرکت ارادی انجام میدهد به آستانه تحریک میرسند .محققان از
شرکتکنندگان خواستند تا دست راستشان را باز و بسته کنند .همانطور که انتظار میرفت دامنه موج کاهش یافت .در هنگام مشاهده یک
عمل ،نورنهای حرکتی در قشر پیشحرکتی هنگام مشاهده انجام یک عمل از سوی شخص دیگر ،به آستانه تحریک میرسند .پژوهشگران در
هنگامی که فرد یک ویدئو از باز و بسته کردن دست را تماشا میکرد ،از فرد  EEGگرفتند .امواج  muدر گروه کنترل (به رنگ قرمز) بود ،اما
در کودکان اوتیستیک شواهدی از تضعیف دیده نشد .این یافته نشان میدهد که سیستم نورونهای آینهای در کودکان مبتال به اوتیسم دچار
نقص است.

تصویر  :1موج  :muبرگرفته از )2006( Oberman.&Ramachandran
تئوری آینه ی شکسته شده یا Broken Mirror
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یافتههای مربوط به نورونهای آینهای با استفاده از سایر تکنیکهای اندازهگیری
تفاوت
سه مطالعه تاکنون از تکنیک  MEGبرای بررسی عملکرد نورونهای آینهای استفاده کردهاند .در مقاله  Honagaو
معناداری بین گروه افراد طبیعی و گروه افراد مبتال به اوتیسم یافت شد ،اما در مطالعهای که  Avikainenو همکاران (  )1999انجام دادند
هیچگونه تفاوتی بین گروه مبتال به اوتیسم و افراد طبیعی یافت نشد [40].در مطالعه سوم تفاوت جزیی در زمانبندی اجزای  MEGطی تکلیف
تقلید حاالت چهرهای بهدست آمد که این تفاوت به ویژه در ناحیه  IFGوجود داشت[41].
 Daprettoو همکاران ( )2006اولین بار  MNSرا با استفاده از  fMRIدر افراد اوتیستیک با عملکرد باال مورد مطالعه قرار دادند ،در این
مطالعه از کودکان خواسته شد  80تصویر از  5بیان عاطفی چهرهای را طی اسکن ،مشاهده یا تقلید کنند .هنگامی که کودکان بیانات چهرهای را
تقلید میکردند در کودکان طبیعی فعالیت در گایروس فرونتال تحتانی وجود داشت اما در کودکان مبتال به اوتیسم هیچگونه فعالیت نورون آینه-
ای در گایروس فرونتال تحتانی مشاهده نشد[42].
در سایر مطالعاتی که توسط  fMRIبا استفاده از محرکهای بیانات عاطفی انجام شد ،بین گروه افراد مبتال به اوتیسم و افراد طبیعی تفاوت
معناداری در میزان فعالیت نورونهای آینهای دیده نشد .به طور کلی در مطالعاتی که توسط  fMRIدر سیستم نورونهای آینهای این افراد
انجام شده است ،شواهد کمی مبنی بر آسیب در  MNSدر افراد مبتال به اوتیسم بهدست آمده است[5].
 EMGاز دیگر روشهایی است که برای بررسی سیستم نورونهای آینهای در کودکان مبتال به اوتیسم مورداستفاده قرار میگیرد[5].
 Cattaneoو همکاران ( )2007فعالیت عضله مایلوهایوئید 10را توسط  EMGدر افراد طبیعی و مبتال به اوتیسم مورد مطالعه قرار دادند .در
این مطالعه به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا به انجام دو عمل متفاوت که توسط پژوهشگر انجام میشد توجه کرده و سپس تقلید کنند:
 -1گرفتن یک لقمه غذا با دست راست که در یک بشقاب حساس به لمس قرار داشت و گذاشتن لقمه در دهان وخوردن آن -2 ،برداشتن یک
قطعه کاغذ از همان بشقاب و گذاشتن آن در یک ظرف که روی شانهی پژوهشگر قرار داشت .این پژوهشگران نشان دادند که در کودکان
طبیعی فعالیت عضله مایلوهایوئید هنگام مشاهده برداشتن و نیز گذاشتن لقمه غذا در دهان وجود داشت ،اما در افراد مبتال به اوتیسم هیچگونه
افزایش فعالیتی در عضله مایلوهایوئید طی مشاهده برداشتن یا خوردن لقمه غذا وجود نداشت[43].
همکاران][39

بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعهی مروری حاضر ،بررسی متون مربوط به سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم با استفاده از رویکرد  EEGبود .در
مطالعات بررسی شده برخی مطالعات بدعملکردی سلولهای آینهای را با استفاده از  EEGنشان دادهاند ،اما در دو مطالعهی دیگر ،این
بدعملکردی به اثبات نرسیده است .یکی از عواملی که در توجیه این تفاوت میتوان ذکر نمود ،تنوع در اختالالت طیف اوتیسم است [44].به-
عنوان مثال در مطالعهی Oberman ,و  Martineauو  [38 ،11 ،2] Raymaekerهمه نمونهها و  5نفر از  8شرکت کننده در مطالعهی
 Bernierهمگی افراد مبتال به اوتیسم با عملکرد باال بودهاند] [19اما در مطالعهی  Fanسطح عملکرد شرکتکنندگان مشخص نشده
است [26].نوع اوتیسم قطعا بر میزان اختالل در تقلید و درک دستورات مربوط به انجام تکالیف تاثیرگذار است .تنوع در سن ،نوع عملکرد در
تقلید ،نحوه تشخیص اختالل در نمونهها احتماال موجب نتایج متفاوت در مطالعات میباشد .یکی از تفاوتهای مهم این مطالعات با هم معیار
تشخیصی نمونهها بوده است .در مطالعهی  [19] Bernierاز استاندارد طالیی برای تشخیص اوتیسم] [45و معیار  ،DSM4برنامهی تشخیصی
مشاهدهای اوتیسم] ،[46استفاده شده است .در مطالعهی  Obermanو همکاران ( )2005فقط از قضاوتهای بالینی برای تشخیص اوتیسم
استفاده شده است [11].در مطالعهی  Fanو همکاران ] [38]Raymaeker ،[26و همکاران و  Martineauو همکاران] [2از  ADI-Rبرای
تشخیص اوتیسم استفاده شده است [32].این تنوع در معیار تشخیصی در مطالعات احتماال در تغییرپذیری نتایج بهدستآمده نقش دارد.
تواناییهای ارتباطی ،سن و ویژگیهای توجه بینایی نیز در ناهمگونی نتایج مربوط به مطالعات مغزی افراد مبتال به اوتیسم تاثیر میگذارد ،لذا در
طراحی مطالعات مربوط به کودکان مبتال به اوتیسم حتما باید به سطح توجه بینایی آنها نیز دقت نمود )2013( Oberman .در پژوهشی نتایج
 4مطالعه منتشر شده قبلی را با هم ترکیب کرد و تغییرات رشدی که در تضعیف موج  muایجاد میشود را مورد مطالعه قرار داد .او نشان داد که
mylohyoid
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یک همبستگی میان سن و تضعیف موج  muطی مشاهده عمل وجود دارد ،اما این همبستگی بین سن و تضعیف موج ،طی اجرای عمل وجود
نداشت[47].
توجه بینایی یکی از عواملی است که روی نتایج مربوط به مطالعات  MNSتوسط  EEGاثر میگذارد اگر کودکان مبتال به اوتیسم توجه
بینایی کمتری به محرک ،نسبت به گروه کنترل داشته باشند ،این امر موجب تغییر در نتایج مربوط به تضعیف موج  muخواهد شد.
از عواملی که احتماال بر روی ناهمگون بودن نتایج اثرگذار بوده است ،سطح مهارتهای ارتباطی شرکتکنندگان مطالعهها بوده است .البته فقط
در یکسری از مطالعات مهارتهای ارتباطی شرکت کنندگان ارزیابی شده است.
همچنین از دیگر عوامل بسیار مهمی که احتماال در ناهمگون بودن نتایج این مطالعات اثرگذار بوده است ،تنوع و تغییرپذیری در مهارتهای
تقلید افراد مبتال به اوتیسم در مطالعات بوده است .آسیب در تقلید در افراد مبتال به اوتیسم اولین بار توسط  DeMyerو همکاران نشان داده
شده است ،اما میزان این آسیب نامشخص است [36].شواهدی از ناهنجاری در سیستم نورونهای آینهای با استفاده از مطالعات رفتاری و تصویر-
برداری عصبی بهدست آمده است .در این زمینه بیشتر مطالعات انجام شده رفتاری هستند ،اما یک مشکل عمده در تفسیر نتایج مربوط به این
مطالعات وجود دارد؛ به عنوان مثال تقلید ضعیف در کودکان مبتال به اوتیسم ممکن است ناشی از بدعملکردی در سیستم نورونهای آینهای
باشد ،اما ممکن است عوامل دیگری مانند بدعملکردی در دیگر نواحی مغزی که در کنترل کردن پاسخها ،پردازش بینایی و اجرای حرکتی نقش
دارند ،باعث نقص در تقلید این افراد شود .دو نکته بسیار مهم که در مطالعات سیستم نورونهای آینهای با استفاده از  EEGباید حتما مالحظه
شود به اثبات نرسیدن تضعیف غیرطبیعی موج  muدر افراد مبتال به اوتیسم در همه مطالعات است و وجود موج  muبهعنوان یک شاخص
غیرمستقیم از فعالیت احتمالی سیستم نورونهای آینهای؛ زیرا این موج نشاندهنده ناهمزمانی نورونهای حسی حرکتی در قشر پیشحرکتی
است و تضعیفی که نشاندهنده فعالیت سیستم نورونهای آینهای باشد ،یک استنتاج غیرمستقیم میباشد [48].متاسفانه در تمام مطالعات مرور
شده حجم نمونهها پایین بوده است .در تمام این  6مطالعه  92نفر فرد مبتال به اوتیسم مورد مطالعه قرار گرفتهاند که این تعداد برای دادن نظر
قطعی درباره آسیب سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم بسیار کم است و قطعا انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر به ما در تایید
یا رد این فرضیه کمک خواهد کرد .در بیشتر مطالعات با استفاده از  EEGنتیجه به نفع آسیب احتمالی در  MNSبوده است ،اما باید نقش
متدلوژی ،معیارهای تشخیصی ،ناهمگنیهای رفتاری را که در تضعیف موج  muمشارکت میکند را مورد توجه قرار داد .همچنین ناهمگونی
بسیار زیادی که در شرایط بالینی و نورولوژیکی افراد مبتال به اوتیسم وجود دارد نیز از عوامل بسیار مهمی است که لزوم ارزیابیهای رفتاری و
نورولوژیکی استاندارد شده در مطالعات بعدی را مطرح میکند تا زیر گروه افراد مبتال به اوتیسم از لحاظ ژنوتیپ و فنوتیپ دقیقا تعریف شوند و
اثر ناهمگونی بر نتایج ،بهتر مشخص شود .پیشنهاد میشود مطالعات روی سیستم نورونهای آینهای در افراد مبتال به اوتیسم دارای شرایط
تقریبا یکسان به لحاظ سطح بهره هوشی ،عملکرد ،زبان و شناخت و در حجم نمونه باالتر انجام شود تا بتوان به درک دقیقتر و عمیقتری
نسبت به عملکرد  MNSرسید .همچنین بررسی همزمان عملکرد با چند شیوه ترکیبی به شناخت تفاوتهای حاصل از روشهای مختلف
اندازهگیری کمک خواهد کرد .مطالعات بیشتری برای ایجاد رابطه علت و معلولی میان سیستم نورونهای آینهای نیاز است و در نهایت نمیتوان
با قاطعیت بحث کرد که نقص در سیستم نورونهای آینهای توجیه کننده تمام عالئم افراد مبتال به اوتیسم میباشد ،اما یک نشانگر
فیزیولوژیک احتمالی در افراد مبتال به اوتیسم میباشد[47].
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