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فاطمه دهقانی آرانی
چکیده

طي دو دهه اخیر مطالعات زیستشناختي بویژه درخصوص نقش
. اهمیت جدي پیدا کرده است،هورمونها در حوزه نظریه دلبستگي بالبي
- پاسخ به این سوال بود که آیا نقش هورمون اکسي،هدف این مطالعه
توسین به فرایند تولد محدود ميشود یا در رابطه بلندمدت شیرخوار با
مراقب نیز اثرگذار است؟ مطالعه گسترده پیرامون این موضوع نشان
-ميدهد ترشح هرمون اکسيتوسین نه تنها به تسهیل روند زایمان مي
 کودک نیز نقش- بلکه در تمام تعامالت و دلبستگي مادر،انجامد
 براي یافتن ارتباط میان اکسيتوسین و.تسهیلکننده دوجانبه دارد
Cochrane ،Medlib ،Pubmed  پایگاههاي اطالعاتي،دلبستگي
 از.) مطالعه شدند2016  تا2000( Iran Doc ،SID ،library
 آنهایي که ارتباط اکسيتوسین با ویژگيهایي،میان مقاالت مطالعه شده
 مقاله بررسي11۵  حذف و تعداد،غیر از دلبستگي را بررسي کرده بودند
 این مطالعات نشان دادند ارتباطي قوي بین سطح اکسيتوسین.شد
 مطالعات نشان ميدهند.والدین و نوزاد و رفتارهاي دلبستگي وجود دارد
 زایمان و ارتباط مادر با نوزاد باعث افزایش سطح،فرایند بارداري
- در نتیجه بهبود رفتار مادرانه و نهایتاً شکل،اکسيتوسین مادر و نوزاد
 البته براي نتیجهگیري قطعي در این.گیري پایههاي دلبستگي ميشود
.زمینه نیاز به نمونهگیريهایي با حجم بیشتر است
 شیرخوار- پیوند مادر، رفتار مادرانه، اکسيتوسین، دلبستگي:کلیدواژه
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Context: It is over two decades that bio-cognitive
studies in the field of Bowlby’s attachment theory
became very important. Currently, the researchers
emphasize on the role of oxytocin in the formation of
attachment and caring behaviors.a
Evidence acquisition: To study the relationship
between oxytocin and attachment, related articles
were studied in the Pubmed, Medlib, Cochrane
library, SID and Iran Doc Informationa databases
(2000 to 2016). The articles assessing the relationship
of oxytocin with non-attachment features have been
excluded among the studied articles. A total of 115
articles were studied.
Results: The relationship between attachment and
oxytocin is highly confirmed in all these
investigations, regarding the variety of methodology
in the collected studies and obtaining the confirming
studies.
Conclusion: Studies show that the process of
pregnancy, childbirth and the mother’s relationship
with the baby increases the mother’s oxytocin level
and thus the improvement of maternal behavior. The
consequence of enhancing the care quality is an
increase in the oxytocin level in the brain of the baby.
As a result, oxytocin plays a critical role in the
improvement of maternal care and mother-infant
attachment status.
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نقش هورمون اکسیتوسین بر شکلگیري دلبستگي مادر -شیرخوار... :

مقدمه
نظریه دلبستگي والد -نوزاد بالبي ( ،)1969به عنوان یکي از مطرحترین نظریات تحول روانشناختي در دهههاي
اخیر به شمار ميرود .بر اساس مطالعات بالبی ( )1988دلبستگی 1به عنوان یکی از مشخصههای اساسی
سیستم روانی و الگوی روابط بین شخصی افراد تعریف شده است که اساس آن در دوران کودکی و در
جریان روابط اولیه کودک با مادر شکل میگیرد .بالبي معتقد است دلبستگي اساس زیستي دارد و در یک
چشمانداز تکاملي توسط نظامهاي زیستي که نزدیکي مراقب و نوزاد را فراهم ميکنند ،تعریف ميشود .درواقع این
نزدیکي براي موجود زنده خاصیت بقا دارد .مطالعه زیست شناختي و عصب شناختي دلبستگي منجر به شناسایي
نظامهاي زیستي دخیل در رفتارهاي مادرانه ميشود .همچنین ،تعاملهاي مکرر بین کودک و مراقب به الگوي
پایدار پاسخ به استرس ،دریافت حمایتهاي اجتماعي ،2آسیبپذیري در برابر بیماري و سازگاري با بیماري منتهي
ميشود .این موضوع به پژوهشگران فرصت مداخله زیستي در جهت ارتقا و بهبود کارکردهاي مادرانه را ميدهد و
در نهایت منجر به بهبود کیفیت دلبستگي در نوزادان خواهد شد.
مراقب با دارا بودن ویژگي حساسیت ،نقش جدي در بهبود رابطه دلبستگي دارد .طبق تعریف اینزورث رفتار مادرانه،
توانایي توجه و پاسخگویي مادر به کودک از طریق برآورده کردن نیازهاي کودک است .رفتار مادرانه حساس و
پاسخگو ،منجر به شکلدهي روابط مادر -نوزاد و ایجاد اولین تجربیات اجتماعي نوزاد ميشود .این متغیر نقش
بسیار جدي در سالمت روان نوزاد و کیفیت روابط دلبستگياش (بکرمن و همکاران )2003 ،خواهد داشت .چنانچه
تحقیقات نشان ميدهند حساسیت مادرانه با تحول رواني -اجتماعي (دیولف و وندیزندرون ،)1997 ،خودتنظیمي
(ایزنبرگ و همکاران ،)2001 ،کارکردهاي اجتماعي (ونزیل و همکاران )2006 ،و بالیدگي شناختي و زباني (برنیر و
همکاران )2010 ،پیوند خورده است .در مقابل ،نبود چنین مهارتي در مادر در قالب انتقال بیننسلي 3به نوزاد منتقل
شده و به عنوان یک سیکل معیوب عمل ميکند (سوپانالو و دیرچو2014 ،؛ ژوزن و همکاران2012 ،؛ ایجیزندورن
و همکاران199۵ ،؛ مین ،فوناجي ،استیل و استیل1991 ،؛  ،1984مین.)1983 ،
ازآنجاکه بنیانگذاران نظریه دلبستگي اعتقاد داشتند این مؤلفه تحت تأثیر محیط و ژنتیک به صورت توأمان است
(گیالت ،شیور ،بائک و چان ،)2008 ،پس از شکلگیري و تثبیت این نظریه در حوزههاي روانشناختي ،جنبش

1. attachment
2 . social support
3Intergeneration transmission
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مطالعات غدد درونریز 1روابط اولیه (براي مثال آونزموبرگ )1996 ،آغاز شد و پژوهشگران زیادي به مطالعه نقش
هورمونها در حوزه دلبستگي پرداختند (ون و همکاران2014 ،؛ سالتزمن و مستریپري2011 ،؛ ورتیکا و همکاران،
2008؛ یان و ونگ .)2004 ،بیش از  1۵سال است که پژوهشگران از طریق تکنیکهاي تصویربرداري ،به مطالعه
شبکههاي مغزي که پاسخگویي والد به عالئم نوزاد را کنترل ميکنند ،ميپردازند .این نظامهاي مغزي منجر به
افزایش حساسیت و پاسخگویي والد نسبت به نوزاد شده و اساس روابط اولیه را شکل ميدهند (نفیو و مارگاتروید،
 .)2013مطالعات وسیعي که طي سالهاي اخیر روي مغز حیوانات در حوزه رفتارهاي والدیني صورت گرفته (براي
مثال بریجز ،)2008 ،نشان ميدهد فهم بنیانهاي فیزیولوژیکي که رفتار والدیني را در انسان کنترل ميکند نیز
امکانپذیر است .اغلب پژوهشهاي انساني در این حوزه ،بر همان مدارهاي مغزي که در مطالعات حیواني به
عنوان مراکز رفتار والدیني شناخت شدهاند ،تمرکز ميکنند .این تحقیقات معموالً بدین صورت بودهاند که محرک-
هاي دیداري -شنیداري از نوزادان را به افراد بالغ ارائه و مدارهاي فعال را شناسایي کردهاند (برت و فلمینگ،
2011؛ سواین2011 ،؛ سواین و همکاران .)2007 ،هورمون اکسيتوسین ازجمله عواملي بوده که در خالل این
مطالعات مورد توجه ویژه قرار گرفته است .مطالعات حیواني در این حوزه روي موشها انجام شده و مقدار هورمون
اکسيتوسین موشها در موقعیتهاي بروز و ظهور رفتار مادرانه مورد بررسي قرار گرفته است (براي مثال بریج،
 .)1990اینگونه مطالعات که متمرکز بر تنظیم هورموني و عصبيِ رفتار مادرانه در موشها بودهاند ،امکان تعمیم
یافتهها به سایر پستانداران را فراهم کردهاند .مطالعه حاضر با تمرکز بر اهمیت و جایگاه این هورمون در شکل-
گیري کم و کیف دلبستگي میان نوزاد و مادر صورت پذیرفت.
گردآوری اطالعات
براي یافتن ارتباط میان اکسيتوسین و دلبستگي ،پایگاههاي اطالعاتي Cochrane ،Medlib ،Pubmed
2000( Iran Doc ،SID ،libraryتا  )2016مطالعه شدند .مقاالت مرتبط در مجالت عصب -غدد درون-
ریز 2و روان -عصب -غدد درونریز 3و هورمونها و رفتارها 4مورد بررسي قرار گرفتند .جستجو با کلیدواژههاي
دلبستگي ،۵اکسيتوسین ،6رفتار مادرانه ،1پیوند مادر -شیرخوار 2انجام شد .تعداد  11۵مقاله مطالعه شده ،قابل

1Neuroendocrinology
2Neuroendocrinology
3Psychoneuroendocrinology
3Hormones and Behavior
5Attachment
6Oxytocin
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تقسیمبندي به  3دسته هستند ،نقش اکسيتوسین بر دلبستگي مادر -شیرخوار ،مطالعات حیواني و در نهایت
پژوهشهاي مرتبط با انسان .از میان مقاالت مطالعه شده ،مقاالتي که درباره تأثیر اکسيتوسین بر سایر فرایندهاي
شناختي بودند ،حذف شدند .خالصه مقاالت در جدول  1ارائه شده است.

جدول  .1خالصهسازی روش پژوهش در  12مقالهی اصلیِ مورد بررسی

نتایج

روش تحقیق

پژوهشگر

سال

استراترن و همکاران

2009

با استفاده ازنوعی آزمایش میزان اکسی
توسین در بزاق دهان افراد را تحت تاثیر
شیردهی و ماساژ اندازه گرفتند.

گوردون و همکاران

2010

میزان اکسی توسین مغز
ابتدا  30زن که برای اولین بار مادر شده
بودند از طریق مصاحبه دلبستگی بزرگسال مادران ایمن در مطالعات
 FMRIبیشتر از مادران
( )AAIبه سه گروه ایمن ،ناایمن اجتنابی،
ناایمن دوسوگرا تقسیم شدند .سپس میزان ناایمن بود .همچنین
اکسی توسین موجود در
اکسی توسین مرکزی ،در مواجهه با تصور
فرزندشان ،توسط  FMRIبررسی شد .سپس خون مادران ایمن نیز در
 7ماهگی فرزندشان،
اکسی توسین پیرامونی نیز بعد از  7ماه
بیشتر از مادران ناایمن بود
بررسی شد

لوین و همکاران

2007

 43پدر که برای اولین بار صاحب فرزند شده نحوه تعامل مثبت پدر-
بودند در دو مرحله دوماهگی و شش ماهگی نوزاد با افزایش و ثبات

تغییرات اکسی توسین در
بزاق قابل مشاهده است.

1Maternal Behavior
2 Mother-Infant bond
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فرزندشان تحت دو مشاهده قرار گرفتند:
میزان اکسی توسین خون و نحوه تعامل
پدر -نوزاد

اکسی توسین خون ،در
طی دو مشاهده
همبستگی داشت.

فلمن و همکاران

2007

 60آزمودنی نرمال را در معرض یک تکلیف
اعتماد محور قرار دادند و از آنها خواستند
رازی را به اشتراک بگذارند سپس میزان
اکسی توسین خون را اندازه گرفتند.

میزان اکسی توسین خون
در شرایط اعتماد ،افزایش
پیدا میکرد.

فلمن و همکاران

2010

میزان اکسی توسین موجود در پالسمای
خون مادران باردار را در سه ماهه اول
بارداری ،سه ماهه آخر و ماه اول پس از
زایمان اندازه گیری کرده و آزمودنی ها
مقیاس روانشناختی دلبستگی مادر نوزاد را
در سه ماهه آخر پر کرده اند.

مادرانی که الگوی افزایشی
اکسی توسین در حین
بارداری داشتند ،نمرات
باالتری را در این مقیاس
دریافت کردند.

گوردون و همکاران

2010

میزان اکسی توسین موجود در پالسمای
خون مادران باردار را در سه ماهه اول
بارداری ،سه ماهه آخر و ماه اول پس از
زایمان اندازه گیری کرده .پس از تولد
رفتارهای نوزاد مشاهده شده و مادر پیرامون
نوزاد مصاحبه گردیده است.

رفتار نوزادانی که مادرشان
اکسی توسین بیشتر در
بارداری و پس از زایمان
داشتند ،بیشتر شامل
خیرگی ،صحبت کردن و
هیجانات مثبت میشد و
مادران نیز رفتارهای
دلبستگی بیبشتری بروز
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میدادند.

سلتزر و همکاران

2010

چن و همکاران

2011

میزان اکسی توسین موجود در بزاق ،پالسما
و ادرار  112مادر را در حین تماشای
کودکان  4تا  6ماهه ی خود اندازه گیری
کردند ،پیش از تعامل مادر -نوزاد و پس از
آن ،میزان اکسی توسین هر دو را بررسی
میکردند.

بین میزان اکسی توسین
مادر و نوزاد در قبل و بعد
از تعامل همبستگی
معنادار دیده میشود

سطح اکسی توسین موجود در پالسمای
خون افرادی که برای اولین بار صاحب فرزند
شده بوند را اندازه گرفته و با استفاده از یک
مقیاس خود گزارشدهی کیفیت مراقبهای
والدینی ( )1PBIرا که در کودکی تجربه
کرده بودند ،نیز سنجیدند.

همبستگی باالیی بین
کیفیت تجارب کودکی از
والدین و سطح اکسی
توسین موجود در خون
مشاهده شد .سطح اکسی
توسین مادر با رفتار های
با محبتی هم چون
صحبت کردن با عطوفت
با کودک ،نوازش و ابراز
احساسات مثبت و سطح
اکسی توسین در پدر با

1

Parental Bonding Instrument

7۵
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رفتار هایی همچون تماس
بدنی با کودک و نشان
دادن اشیا به او همبستگی
داشت.

فرایز و همکاران

2005

ریم و همکاران

2011

طی تکلیفی آزمایشی برای نوزادان
دختر،نوعی از اضطراب اجتماعی را ایجاد
کردند .و از مادر خواستند پس از تجربه
اضطراب با نوزاد خود حرف بزند.

گفت و گوی مادر با نوزاد
باعث آزادسازی اکسی-
توسین و در نتیجه کاهش
نشانههای اضطرابی می-
شود .در حالی که در گروه
مقایسه که چنین صدایی
را از جانب مادر دریافت
نمیکردند ،افزایش
آزادسازی اکسیتوسین و
کاهش اضطراب مشاهده
نشد.

 176نوزاد را با آزمایش موقعیت ناآشنای
اینزورث به گروهای ایمن و ناایمن تقسیم
کردند و وجود ژن گیرنده اکسی توسین را
بررسی کردند.

وجود ژن گیرنده اکسی-
توسین( )OXTRبا ایمنی
دلبستگی رابطه دارد
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اینسل و هاربو

1989

نیومن ،راسل و
لندگرف

1993

اندازه گیری سطوح اکسی توسین در سه
گروه کودکانی که در خانواده خود بزرگ
شده بودند ،کودکان پرورشگاهی و کودکانی
که به فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند

هر چه کودک در شرایط
دشوارتری پرورش یافته
باشد ،اکسیتوسین
کمتری آزاد میکند

تصویربرداری FMRIاز نواحی مرتبط با
اکسی توسین در مادران در مواجهه با تصویر
گریان فرزندشان

اکسی توسین با اعمال اثر
مهاری بر فعالیت نورون
های مدار اضطراب و
بیزاری؛ و از طرف دیگر با
افزایش فعالیت مناطق
درگیر در همدردی ،منجر
به افزایش پاسخ گویی به
گریه ی نوزاد می شود.

یافتهها
همانطور که در جدول فوق نشان داده شد ،پس از بررسي تمامي مقاالت 12 ،مقاله که به موضوع دلبستگي مادر-
شیرخوار اشاره کرده بودند مورد بررسي دقیقتر قرار گرفتند .نتایج حاکي از این بود که سه روش عمده براي
مطالعات هورموني استفاده شده است .این سه روش عبارتند از مطالعات  ۵( FMRIپژوهش) ،مطالعات بررسي
سطح اکسيتوسین در بزاق ( 2پژوهش) ،مطالعات اندازهگیري اکسيتوسین در پالسماي خون ( ۵مطالعه) .در
تمامي پژوهشهاي مورد بررسي ،نقش اکسيتوسین در ایجاد و شکلدهي دلبستگي معنادار گزارش شده است
( )P<0.5در ادامه به بررسي حیطههاي مختلف مطالعاتي پرداخته و یکیک این پژوهشها مورد بررسي جزئي
قرار ميگیرند.
اکسیتوسین و روابط اولیه
هورمون اکسيتوسین و گیرندههاي آن براي شکلگیري دلبستگي در انسان و سایر پستانداران ،نقش اساسي دارد
(گاندر و باکیم2014 ،؛ والر و همکاران .)201۵ ،شواهد زیادي نشان ميدهند اکسيتوسین نقش کلیدي در آغاز
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رفتارهاي مادرانه (گالبالي و همکاران2011 ،؛ شمپین و همکاران ،)2001 ،بروز حساسیت (کراننبرگ و آیجندورن،
 )2008و پاسخدهيِ پس از تولد (ناگاساوا و همکاران )2012 ،ایفا ميکند .همچنین اکسيتوسین موجود در بدن
نوزاد ،با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ،رفتارهاي مادرانه و مراقبتي را برميانگیزد (شامپین و همکاران .)2001 ،براي
مثال پژوهشگران نشان دادهاند سطوح باالي اکسيتوسین منجر به افزایش خیرگي نوزاد به محرکهاي چهرهاي و
در نتیجه واکنش مادر ميشود (راس و یانگ2009 ،؛ استراترن ،فوناجي و مونتاگ2008 ،؛ گاستال ،مایکل و دد،
 )2008و پاسخگویي به محرکهاي اجتماعي و هیجاني را افزایش ميدهد (تئودوریو ،پنتون و راو .)2013 ،درباره
این مطلب در بخشهاي آینده مفصلتر صحبت خواهیم کرد.
مطالعات حیوانی
اکسيتوسین هورموني است که در نظام عصبي در هر دو جهت رابطه مادر-نوزاد ،نقش محوري ایفا ميکند .گرچه
مکانیسم زیربنایي تأثیرگذاري اکسيتوسین در مغز نوزاد ،هنوز به اندازه کافي روشن نشده است (ناگاساوا و
همکاران ،)2012 ،اما در بدن مادر این هورمون نه تنها در حالت عادي در چرخه هورموني وجود دارد و از هیپوفیز
خلفي آزاد ميشود ،بلکه در زمان تحریکات واژینال و زایمان نیز از طریق تأثیر بر گیرندهها ،نقش جدي ایفا ميکند
(گیمپل و فارنهولز .)2001 ،شواهد پژوهشي زیادي این موضوع را تأیید ميکنند .براي مثال اینسل و هاربو ()1989
در مطالعه خود نشان دادند رفتارهاي مادرانهي حین بارداري و پس از زایمان در موشهایي که تخریب هسته بطني
هیپوتاالموس دریافت کرده بودند ،به شدت آسیب دیده بود .همچنین ونلینگود و همکاران ( )1987در پژوهش
خود ،به موشهاي ماده بالفاصله پس از زایمان آنتاگونیست اکسيتوسین تزریق کردند .این پژوهش نیز نتایج
مشابهي نشان داد و موشها ،در رفتار مادرانه بسیار ضعیف عمل کردند .افزایش گیرندههاي اکسيتوسین نیز در
زمان زایمان ،شاهدي بر اثرگذاري این هورمون بر رفتارهاي مادرانه است .پدرسن و همکاران ( )1994در مطالعه
خود افزایش گیرندههاي اکسيتوسین را در نواحي مختف مغز موشهاي ماده ،حین زایمان گزارش کردند .آنها
نشان دادند آزادسازي اکسيتوسین و پروستاگالندین در زمان زایمان باعث شروع سریع و ناگهاني رفتار مادرانه در
موشها مي شود .مکانیسم این عملکرد مورد ابهام است ،با این حال درگیري مدار پاداش در مقاالت زیادي مورد
بررسي قرار گرفته است .فبو ،نیومن ،فریز ( )200۵در آزمایشي روي موشها ،نشان دادند اکسيتوسین از طریق
تأثیر بر مناطقي از مغز که درگیر در بویایي ،احساسات و پاداش هستند ،باعث تقویت رابطه مادر  -کودک ميشود.
اکسیتوسین در بارداری و زایمان
عليرغم اینکه درباره فرایند زایمان تاکنون مطالعات زیادي صورت گرفته است ،تمرکز بر نقش هورمونها در این
فرایند و ایجاد دلبستگي مادر -نوزاد بسیار کم بوده است (فرنانز و همکاران2014 ،؛ ویور و همکاران.)2004 ،
بارداري مرحلهاي است که با تغییرات عمده هورموني و نوروپالستیسیته همراه است (داگالس200۵ ،؛ کینسلي و
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همکاران2008 ،؛ برتون و راسل .)2010 ،جانیکووسکي و همکارانش ( )1989در مطالعهاي روي موشها نشان
دادند در زمان بارداري ،زایمان و شیردهي میزان اکسيتوسین در پیش مغز موشها تغییر ميکند .تا یک دهه پیش
شناخت پژوهشگران از اکسيتوسین ،تنها همین نقش جدي بر فرایند زایمان و شیردهي بود؛ اما به تازگي تمرکز
بر ابعاد عاطفي -هیجاني مؤثر بر دلبستگيِ اولیه افزایش یافته است .مطالعاتي که بر جوندگان و گوسفندان صورت
گرفته ،نشان مي دهد تحریکات واژینال و دهانه رحمي در هنگام زایمان ،نقش جدي در آغاز رفتارهاي مادرانه دارد
(کورن و همکاران .)1983 ،براي مثال تحریکات واژینال در گوسفندان منجر به شکلگیري حافظه تشخیصي
بویایي شده که به نوبه خود در تشخیص نوزاد و شروع رفتارهاي مادرانه مؤثر است (کندریک و همکاران.)1991 ،
اکسیتوسین نوزاد
اکسيتوسین که خود باعث آغاز بروز رفتارهاي مادرانه ميشود ،توسط رفتارهاي دلبستگي نوزاد (براي مثال صداي
نوزاد یا تغذیه با شیر مادر) تقویت ميگردد .این موضوع تأییدکنندهي این مطلب است که آزادسازي اکسيتوسین در
مغز نوزاد نیز در این رابطه دلبستگي و بروز رفتار دلبستگي در نوزاد نقش دارد .در پژوهشي روي موشهاي تازه
متولد شدهاي که  8-6روز از تولدشان ميگذشت ،نشان داده شد اکسيتوسین مرکزي و پیراموني در رفتارهاي
اجتماعي این موشها موثر بوده است .به نحوي که پس از ایجاد انزواي اجتماعي براي آنان ،میزان آزادسازي
اکسيتوسین در این آزمودنيها کاهش پیدا کرد (اینسل و وینزلو .)1991 ،درواقع میزان اکسيتوسین موجود در
بدن نوزاد ،تعیینکننده میزان رفتارهاي مراقبتجویانهي او خواهد بود (ویدفورث و همکاران )2014 ،و این موضوع
به صورت یک سیکل عمل کرده و با دریافت رفتارهاي مراقبتي بیشتر از طرف مراقب ،منجر به افزایش اکسي-
توسین مادر و نوزاد خواهد شد.
تحقیقات انسانی
مطالعه اکسيتوسین در انسان ،به مراتب سختتر از مطالعه آن در حیوانات آزمایشگاهي است .اغلب این مطالعات،
به بررسي سطح اکسيتوسین موجود در سیستم پیراموني از طریق اندازهگیري آن در پالسماي خون ،بزاق و ادرار
آزمودنيها پرداختهاند .کارتر و همکاران ( )2007در پژوهش خود نشان دادهاند که با توجه به محدودیت در مطالعه
اکسيتوسین سیستم مرکزي در مطالعات انساني ،سطح موجود این هورمون در بزاق دهان همخواني باالیي با
سطوح آن در سیستم عصبي مرکزي دارد و از مطالعه بزاق براي بررسي سطوح اکسيتوسین به عنوان روشي
مناسب یاد ميکنند .آمیکو ،آلبرت و رابینسون ( )1987نیز به بررسي روشهاي مطالعه اکسيتوسین در انسان
پرداخته و بر روش مطالعه آن از طریق پالسماي خون و ادرار متمرکز شدهاند .این در حالي است که تعامالت
بشري ،پیچیدهتر از این سطوح است و شامل پیچیدگيها و تفاوتهاي فردي فراواني ميشود .از طرف دیگر،
اکسيتوسین مرکزي و پیراموني ،هر کدام کارکرد متفاوتي دارند .راس و یانگ ( )2009در مطالعه خود نشان دادند
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اکسيتوسین محیطيِ منتشر ،زایمان و تخلیه شیر را تسهیل ميکند و اکسيتوسین مرکزي نقش مهمي در پیوند
مادر و نوزاد دارد .از آنجا که روششناسي مطالعات اکسيتوسین تاکنون متمرکز بر اثرات این هورمون در سیستم
عصبي پیراموني بوده است ،مطالعه کارکرد آن ،به نقشي که در فرایند زایمان و شیردهي دارد محدود شده است .به
همین دلیل در سالهاي اخیر روش  FMRIدر مطالعه نقش هورمونها در روابط اولیه مراقب -شیرخوار وارد شده
و انقالبي را در مطالعه اثرات مرکزي اکسيتوسین و ایجاد بنیان ارتباطي مادر -شیرخوار به وجود آورده است (براي
مثال استراثرن و همکاران .)2009 ،نکته قابل توجه در مطالعات انساني این است که پژوهشها نشان ميدهند،
افزایش سطح اکسيتوسین با افزایش احساسات خوشایند ،اعتماد به نفس ،عشق ،تمایل به سخاوت و تجربیات
عرفاني همراه است (ایشاک ،کهلون و فیکري2011 ،؛ کري و کیس2010 ،؛ زاک ،استانسون و احمدي.)2007 ،
این در حالي است که تجربه عشق و تجربیات فراشخصي و متعالي در هنگام درد زایمان طبیعي ،توسط مادراني از
فرهنگهاي متفاوت گزارش شده است (کالیستر .)2004 ،درست است که بارداري یک فرایند فیزیولوژیکي طبیعي
است ،اما این تغییرات روانشناختي ميتواند ناشي از تغییرات اکسيتوسین و آغازگر رفتارهاي الزم براي شکلگیري
دلبستگي و رابطه اولیه با نوزاد باشد.
پژوهشهایي که متمرکز بر نقش اکسيتوسین در رابطه مادر -نوزاد بودهاند ،اغلب به دو دسته تقسیم ميشوند:
نقش اکسي توسین آزاده شده در مغز مادر بر رفتارهاي مادرانه مادر و نقش رفتارهاي مادرانه مادر بر اکسيتوسین
آزاد شده در مغز نوزاد .در نوع اول پژوهشها ،ارتباط بین سطوح اکسيتوسین موجود در جریان خون مادر و کیفیت
رفتارهاي مادرانه وي مورد بررسي قرار ميگیرد .سطوح اکسيتوسین مادر ،چندین بار در طول بارداري ،زایمان و
پس از آن مورد سنجش قرار ميگیرد .در نوع دوم پژوهشها ،نقش و تأثیر رفتار مادرانهاي را که نوزاد تجربه مي-
کند ،بر سطوح اکسيتوسین او ميسنجند.
لوین و همکاران ( )2007میزان اکسيتوسین موجود در پالسماي خون مادران باردار را در سه ماهه اول
بارداري ،سه ماهه آخر و ماه اول پس از زایمان اندازهگیري کرده و آزمودنيها مقیاس روانشناختي دلبستگي مادر
نوزاد را در سه ماهه آخر پر کردهاند .گرچه در این پژوهش رابطه بین اکسيتوسین و نمرات مقیاس معنادار نبود ،اما
مادراني که الگوي افزایشي اکسي توسین در حین بارداري داشتند ،نمرات باالتري را در این مقیاس دریافت کردند.
فلمن و همکاران ( )2007هم همین الگو را مدنظر قرار دادند و بازنمایيهاي مادرانه و رفتار مادرانه را در ماه اول
پس از زایمان ميسنجیدند .این پژوهش نشان داد که سطوح اکسيتوسین در ابتداي بارداري و پس از زایمان با
بازنمایي هاي ذهني دلبستگي در مادر ،ارتباط معنادار دارد .همچنین سطوح اکسيتوسین مادر ،با رفتارهاي مادرانه
وي در ارتباط است .رفتارهایي از قبیل خیره شدن و ارتباط چشمي با نوزاد ،تماس پوستي و لمس وي و  . ...فلمن،
گاردون و زاگوري ( )2010در پژوهش دیگري نشان دادند که سطح اکسيتوسین موجود در پالسماي خون و بزاق
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مادران با انطباق رفتاري مادر -نوزاد مرتبط است .شیوه پژوهش بدین گونه بود که میزان اکسيتوسین موجود در
بزاق ،پالسما و ادرار  112جفت پدر و مادر را در حین تماشاي کودکان  4تا  6ماهه خود اندازهگیري کردند ،پیش از
تعامل مادر -نوزاد و پس از آن ،میزان اکسيتوسین در بدن پدر و مادر بررسي شد .میزان اکسيتوسین بزاق و
پالسما پدر و مادر با میزان تعامل اجتماعي ،هماهنگي احساسات و ایجاد روابط مثبت بین آنها و فرزندشان مرتبط
بود .یافتههاي این پژوهش نشان داد که بین میزان اکسيتوسین مادر و نوزاد در قبل و بعد از تعامل همبستگي
معنادار دیده ميشود .این پژوهش تاییدي بود بر اینکه افزایش اکسيتوسین در نوزاد نیز کارکرد مهمي در دلبستگي
دارد و همگام با افزایش این هورمون در بدن مادر ،منجر به هماهنگي رفتاري -هیجاني بین آن دو ميشود.
استراترن و همکاران ( )2009مصاحبهاي با زنان باردار ترتیب دادند و آنها را بر اساس سبک دلبستگيشان به
مادران ایمن ،ناایمن اجتنابي و ناایمن دوسوگرا تقسیم کردند .هفت ماه بعد از تولد نوزاد ،میزان اکسيتوسین موجود
در خون مادر را اندازه گرفته و برشي کوتاه از تعامل مادر -نوزاد را مشاهده کردند .نتایج این پژوهش افزایش
معناداري را درسطوح اکسيتوسین مادران ایمن نشان داد .گوردون و همکاران ( )2010نیز سطح اکسيتوسین
موجود در پالسماي خون افرادي که براي اولین بار صاحب فرزند شده بودند را اندازه گرفته و با استفاده از یک
مقیاس خودگزارشدهي کیفیت مراقبهاي والدیني 1را که در کودکي تجربه کرده بودند ،سنجیدند .در این مطالعه،
همبستگي باالیي بین کیفیت تجارب کودکي و سطح اکسيتوسین خون مشاهده شد .آنها نشان دادند که سطح
اکسيتوسین مادر با رفتارهاي بامحبتي همچون صحبت کردن با عطوفت با کودک ،نوازش و ابراز احساسات مثبت
و سطح اکسيتوسین در پدر با رفتارهایي همچون تماس بدني با کودک و نشان دادن اشیا به او همبستگي داشت.
چنانچه در سطوح باال توضیح داده شد ،رابطه با مادر منجر به افزایش سطوح اکسيتوسین نوزاد نیز خواهد شد.
این افزایش اکسيتوسین در نوزادان ،عالوه بر تقویت بنیانهاي دلبستگي مادر -نوزاد ،در کاهش پاسخهاي
اضطرابي در نوزادان نقش دارد .سلتزر ،زیگلر و پوالک ( )2010در پژوهش خود بر روي زوجهاي مادر -دختر ،با
ایجاد استرس اجتماعي براي نوزادان دختر نشان دادند که گفت و گوي مادر با نوزاد باعث آزادسازي اکسيتوسین و
در نتیجه کاهش نشانههاي اضطرابي مي شود .درحالیکه در گروه مقایسه که چنین صدایي را از جانب مادر دریافت
نميکردند افزایش آزادسازي اکسيتوسین و کاهش اضطراب مشاهده نشد.
فراواني و ساختار گیرندههاي اکسيتوسین در تعدادي از پژوهشهاي حیواني و انساني مورد بررسي قرار گرفته
است .این مطالعات حاکي از آن است که فراواني بیشتر گیرنده بر دلبستگي ایمنتر تاثیر دارد .براي مثال چن و
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همکاران ،در پژوهشي  176نوزاد را با آزمایش موقعیت ناآشناي اینزورث به گروههاي ایمن و ناایمن تقسیم کردند
و پس از آزمایش ،نشان دادند که وجود ژن گیرنده اکسيتوسین ( )OXTRبا ایمني دلبستگي رابطه دارد .همچنین
بر اساس مطالعهي فرنسیس و همکارانش ( )2002تفاوت در رفتار مراقبتي مادران ،ممکن است در اثر تفاوت در
تعداد گیرندههاي اکسيتوسین و وازوپرسین به علت تفاوت جنسیت باشند .به این معني که این فراواني در زنان
باالتر است .از طرف دیگر پژوهشهایي وجود دارد که رابطه بین سطوح اکسيتوسین نوزاد و تجارب منفي اولیه را
نیز تایید ميکند .فرایز و همکاران ( )200۵در مطالعه خود بر روي کودکاني که در خانواده خود بزرگ شده بودند و
در مقابل کودکان پرورشگاهي و کودکاني که توسط خانواده غیر بیولوژیکي به فرزندخواندگي پذیرفته شده بودند،
نشان دادند که سطوح اکسي توسین موجود در خون سه گروه تفاوت معناداري دارد و هر چه کودک در شرایط
دشوارتري پرورش یافته باشد ،اکسيتوسین کمتري آزاد ميکند .در همین راستا و با توجه به اینکه جدایي والدین
در کودکي براي کودک نوعي تروما محسوب ميشود ،ماینوشمت و هیم ( )2007افراد بالغي را که تجربه جدایي
والدین را پیش از رسیدن به سن  13سالگي داشتند ،مورد مطالعه قرار دادند .آنها از این پژوهش نتیجه گرفتند که
حساسیت سیستم عصبي مرکزي به اکسيتوسین آزاد شده در افرادي که چنین تجربهاي را داشتهاند ،در مقابل
افراد گروه کنترل متفاوت است .در این بین چنانچه گفته شد ،پژوهشهاي اخیر با استفاده از روش  FMRIبه
مطالعه سطوح اکسيتوسین در سیستم عصبي مرکزي و نواحي درگیر پرداختهاند .براي مثال استراثرن و همکاران
( )2009مطالعهاي صورت دادند که در آن  30زن که براي اولین بار مادر شده بودند را با استفاده از مصاحبه
دلبستگي 1به سطوح مختلف دلبستگي تقسیم نمودند .سپس تصاویري از چهره خندان و گریان فرزندانشان را به
آنها ارائه دادند .سطح اکسيتوسین موجود در سیستم پیراموني مورد اندازهگیري قرار گرفت ،همچنین نواحي درگیر
در سیستم مرکزي از طریق  FMRIنیز مطالعه شد .نتایج حاکي از آن بود که مادران داراي دلبستگي ایمن در
مواجهه با تصاویر فرزندانشان ،افزایش فعالیت در مناطق پاداش مغز و افزایش اکسيتوسین در هیپوتاموس را نشان
دادند و این موضوع با نتایج حاصل از مطالعه  FMRIدرباره نواحي درگیر همخواني داشت .همچنین ریم و
همکاران ( )2011در پژوهش خود با استفاده از روش تصویربرداري  FMRIو مطالعه بر روي نواحي آزادکننده
اکسيتوسین نشان دادند که اکسيتوسین با اعمال اثر مهاري بر فعالیت نورونهاي مدار اضطراب و بیزاري؛ و از
طرف دیگر با افزایش فعالیت مناطق درگیر در همدردي ،منجر به افزایش پاسخگویي به گریه نوزاد ميشود .درواقع
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فراواني بیشتر گیرندههاي اکسيتوسین باعث واکنش بیشتر به گریه نوزاد ميشود .کاستا و همکاران ( )2009نیز در
پژوهش خود به اثرگذاري اکسيتوسین بر واکنش نشان دادن مادر به گریه نوزاد اذعان نمودهاند.
بحث و نتیجهگیری
هورمون اکسي توسین نقش جدي در آغاز رفتارهاي مادرانه دارد .تحقیقات نشان داده است که افزایش اکسي-
توسین در سیستم اعصاب پیراموني منجر به انقباضات ماهیچههاي صاف رحمي و غدد شیري ميشود .به همین
خاطر ،اکسيتوسین به عنوان هورمون تسهیلکننده فرایند زایمان و شیردهي شناخته شده است .اما عالوه بر
سیستم اعصاب پیراموني ،حجم اکسيتوسین در سیستم اعصاب مرکزي نیز افزایش ميیابد .نکته قابل تامل این
است که نه تنها در بدن مادر ،در بدن نمرداني که به تازگي پدر شده اند نیز افزایش اکسيتوسین مرکزي مشاهده
شده است .شاهد دیگري که ميتواند شکلگیري و استمرار دلبستگي در خانواده را توضیح دهد ،حجم باالي
اکسيتوسین در بدن نوزاد است .حجم باالیي از اکسيتوسین ،در بدن نوزاد تازه متولد شده ،کودک را براي بروز
رفتارهاي مراقبت جویانه تجهیز ميکند .این رفتارها که شامل خندیدن ،خیرگي به مراقب و گریه است ،سطح
اکسيتوسین در بدن مراقب را افزایش ميدهد و مراقبي که اکسيتوسین باالتري دارد ،رفتارهاي مراقبتي بیشتر
انجام خواهد داد .در ادامه این چرخه ،مطالعات نشان داده است ،کودکاني که رفتارهاي مراقبتي بیشتري دریافت
ميکنند ،سطح اکسيتوسین باالتري دارند و در نتیجه رفتارهاي مراقب جویانه بیشتري انجام ميدهند .این رفتار
مراقبت جویانه کودک ،دوباره برانگیزانندهي رفتارهاي مراقبتي در مراقبان خواهد شد.
جمعبندی
به نظر ميرسد که میزان اکسيتوسین در بدن ،توجیح مناسبي براي بروز رفتارهاي دلبستگي باشد .در خانوادهاي
که مدل دلبستگي اعضا به یکدیگر ایمن است ،سطح باالتري از اکسيتوسین در آنها مشاهده ميشود .با توجه به
این یافتهها ،در درمانهاي مبتني بر دلبستگي ،باید تمرکز وسیعي بر رفتارهاي مراقبتي والدین و سایر مراقبان
وجود داشته باشد .چرا که حداقل یکي از راههاي احتمالي براي بهبود دلبستگي ،افزایش یافتن اکسيتوسین در بدن
نوزاد است .مطالعات آینده باید به بررسي این مطلب بپردازند که آیا صرفاً با افزایش رفتارهاي مراقبتي ،ميتوان
تغییري در سطح اکسي توسین کودک و در نتیجه میزان رفتارهاي مراقبت جویانه او به وجود آورد؟ همچنین مي-
توان به تزریق اکسيتوسین مصنوعي و استفاده از روشهاي هورموندرماني به عنوان دریچهاي نو براي درمان-
هاي رابطه مادر-شیرخوار نگریست..
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