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Abstract
Aims: Yawning is a phylogenetic and contagious behavior that occurs with the
stretching or penile erection in mammals, birds, and reptiles under different
conditions. This study aimed at determining the acute and chronic effects of the
injection of 1-(3-chlorophenyl) Piperazine and Mianserin on yawning and
penile erection of adult male rats.
Materials & Methods: In this experimental study, 30 male Wistar rats (250300g) were randomly divided to 3 groups (n=10), including the control group
that received saline subcutaneous injection, the group that received 0.5mg/kg
1-(3-chlorophenyl) Piperazine subcutaneous injection, and the group that
received 0.2mg/kg Mianserin subcutaneous injection. After the subcutaneous
injections in acute phase (day1) and chronic phase (day14), the number of
yawning and penile erection was observed for 60 minutes and it was recorded.
The data were analyzed by SPSS 13 software using one-way analysis of
variance, Tukey post-hoc, and paired t-test.
Findings: Compared with the control group, Mianserin group showed a
significant increase in the number of yawning (p<0.01) and penile erection
(p<0.05) in the acute phase. Compared with the acute phase, the chronic group
of Mianserin showed a significant decrease in the number of yawning (p<0.01)
and penile erection (p<0.05). Compared with the acute group, 1-(3Chlorophenyl) Piperazine showed a significant increase in the number of
yawning (p<0.05) only in the chronic phase.
Conclusion: The acute injection of Mianserin increases the number of yawning
and penile erection of adult male rats and its chronic injection decreases them.
1-(3-Chlorophenyl) Piperazine increases the number of yawning only in the
chronic phase.
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چکیدى
ايداف :خهیازىکشیدن یک رفتار فیلَژنتیک ٍ نسری است کٌ يهراى با کشش
یا نعَظ آلت تناسلی در پستانداران ،پرندگان ٍ خزندگان تحت شرایط نختلف
نشـايـدى نـیشَد .يدف این پـژٍيش ،تعیـین اثـرات تـزریـق حاد ٍ نزنـن 3
(-1کلرٍفنیل) پیپیراز ین ٍ نیانسرین بر خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی در
نَشيای صحرایی نر بالغ بَد.
نَاد ٍ رٍشيا :در این نطالعٌ تجربی 13 ،سر نَش صحرایی نر نژاد ٍیستار با
ٍزن 053-133گرم بٌطَر تصادفی بٌ سٌ گرٍى 33تایی شانل؛ گرٍى دریافتکنندى
تزریق زیرجلدی سالین بٌعنَان گرٍى کنترل ،گرٍى دریافتکنندى تزریق زیرجلدی
-1( -3کلرٍفنیل) پیپیراز ین بٌنیزان 3/5نیلیگرم بر کیلَگرم ٍ گرٍى
دریافتکنندى تزریق زیرجلدی نیانسرین بٌنیزان 3/0نیلیگرم بر کیلَگرم تقسیو
شدند .پس از تزریق زیرجلدی در فاز حاد (رٍز اٍل) ٍ فاز نزنن (رٍز چًارديو)،
تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی بٌندت  03دقیقٌ نشايدى ٍ ثبت شد .دادىيا
با نرمافزار  ٍ SPSS 13آزنَنيای تحلیل ٍاریانس یکطرفٌ ،تعقیبی تَکی ٍ T
زٍجی تحلیل شدند.
یافتٌيا :گرٍى نیانسرین در فاز حاد ،در نقایسٌ با گرٍى کنترل افزایش نعنیداری
در تعداد خهیازى ( ٍ )p<3/33نعَظ آلت تناسلی ( )p<3/35نشان داد .گرٍى نزنن
نیانسرین کايش نعنیداری نسبت بٌ گرٍى حاد در تعداد خهیازى (ٍ )p<3/33
نعَظ آلت تناسلی ( )p<3/35داشت-1( -3 .کلرٍفنیل) پیپیرازین ،در نقایسٌ با
گرٍى حاد فقط در فاز نزنن افزایش نعنیداری در تعداد خهیازى نشان داد
(.)p<3/35
نتیجٌگیر ی :تجَیز حاد نیانسرین باعث افزایش ٍ تجَیز نزنن آن باعث کايش
تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی نَشيای صحرایی نیشَد-1( -3 .
کلرٍفنیل) پیپیرازین فقط در فاز نزنن نَجب افزایش تعداد خهیازى نیشَد.
کلیدٍاژىيا :خهیازى ،نعَظ آلت تناسلی-1( -3 ،کلرٍفنیل) پیپیرازین ،نیانسرین ،نَش
صحرایی
تار یخ در یافت3125/33/2 :
تار یخ پذیرش3120/0/30 :
*نَیسندى نسئَلgh.vaezi@yahoo.com :

نقدنٌ
خهیازىکشیدن یک رفتار فیلَژنتیک حفظشدى است کٌ در
پستانداران ،پرندگان ٍ خزندگان ،تحت شرایط نختلف نشايدى
نیشَد] .[1خهیازى بٌعنَان یک ٍاکنش ناگًانی از چرخٌ تنفسی،
بٌٍسیلٌ نجهَعٌای استاندارد از حرکات در طَل یک دٍرى
5-33ثانیٌای ٍ با سٌ فاز نجزای شناختٌشدى تعریف شدى است.
خهیازىکشیدن با بازشدن ٍسیع ديان ٍ نفس کافی ،آيستٌ ٍ
عهیق کٌ بٌدنبال آن زنانی کٌ قفسٌ سینٌ پر نیشَد ،با ایجادشدن
یک ٍقفٌ کَتاى در تنفس آغاز نیشَد؛ کٌ اغلب با کشش اندام ٍ
بستٌشدن چشو يهراى است ٍ با یک بازدم کَتاى يهراى با آرامشدن
تهام عضالت درگیر پایان نییابد .در نَرد انسان ،خهیازىکشیدن با
بازشدن ٍسیع حلق ٍ حنجرى ٍ دٍرشدن تاريای صَتی ٍ تنفسی کٌ
ضرٍ ً
رتا از طریق ديان صَرت نیگیرد ،يهراى است ٍ تقری ًبا از زنان
پیش از تَلد ٍ بٌعبارت دقیقتر از دٍرى جنینی ٍ یازدىيفتگی قابل
فصلنانٌ علهی-پژٍيشی افق دانش

نشايدى است] .[2خهیازى قبل از زنان خَاب ٍ بعد از بیدارشدن ٍ
در شرایط خستٌکنندى رخ نیديد] .[3در نَرد خهیازى ،نقشيای
نختلفی شانل تاثیر آن در کشش ٍ انگیختگی] ،[4عادیکردن فشار
گَش داخلی] ،[5افزایش تغییر نسبت اکسیژن بٌ دیاکسیدکربن در
ششيا] ٍ [6نقش خنککنندى نغز] [7, 9ذکر شدى است .ينگانی کٌ
سطح يَشیاری پایین ٍ نیاز بٌ افزایش سطح يَشیاری است،
خهیازى افزایش نییابد] .[10نشايدى خهیازى باعث ایجاد خهیازى در
انسانيا ٍ پریهاتيای غیرانسان نیشَد].[11
نعَظ آلت تناسلی ،نتیجٌ نًایی شلشدن عضالت صاف در آلت
ً
اساسا یک رفلکس نخاعی است کٌ
تناسلی است ٍ این فرآیند
نیتَاند با تحریک آٍرانيای آلت تناسلی ٍ در اثر نحرکيای
بصری ،بَیایی ٍ خیالی آغاز شَد .نَرٍنيای نخاعی کنترلکنندى
نعَظ تَسط اطالعاتی با ننشا پیرانَنی ٍ راىيای حرکتی
فَقنخاعی فعال نیشَند].[12
نطالعات نَرٍفارناکَلَژیک نشان نیديد کٌ خهیازىکشیدن
بٌتنًایی یا يهراى با کشش ٍ نعَظ آلت تناسلی ،تحت کنترل
انتقالديندىيای عصبی ٍ نَرٍپپتیديای نختلف است .دٍپانین،
استیلکَلین ،اکسیدنیتر یک ) ٍ (NOپپتیديایی نانند
اکسیتَسین ٍ يَرنَن تحریککنندى آدرنَکَرتیکَترٍپیک-α/
نالنَسیت نقش تحریکی دارند ،در حالی کٌ سرٍتَنین نهکن است
بٌصَرت تحریکی یا نًار ی عهل کند].[13 , 14
سرٍتَنین ) ،(5-HTابتدا برای دخیلبَدن در تنظیو خهیازى تَسط
اٍربا -يَلهگرن ٍ يهکاران پیشنًاد شدى است] .[15نطالعات
نختلف بیان کردىاند کٌ  5-HTاحتها ًل نقشيای چندگانٌای در
نیانجیگری خهیازى باز ی نیکند-1( -3 .کلرٍفنیل) پیپیرازین
) ،(m-CPPآگَنیست ٍ نیانسرین ،آنتاگَنیست گیرندى 5-HT2C
سرٍتَنینی يستند].[16, 17
با تَجٌ بٌ نقشيای نختلف ٍ چندگانٌ ترکیبات سرٍتَنینی بر
خهیازى ٍ نعَظ آ لت تناسلی ٍ با تَجٌ بٌ اینکٌ نَع تزریق حاد ٍ
نزنن آگَنیست ٍ آنتاگَنیست گیرندى  5-HT2Cسرٍتَنینی بر این
رفتاريا ٍ نقایسٌ آنًا ايهیت داشتٌ است ،این پژٍيش با يدف
تعیین اثرات تزریق حاد ٍ نزنن کلرٍفنیل پیپیرازین ٍ نیانسرین
بر خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی در نَشيای صحرایی نر بالغ انجام
شد.

نَاد ٍ رٍشيا
در تحقیق تجربی حاضر از  13سر نَش صحرایی نر بالغ نژاد ٍیستار
با نیانگین ٍزنی 053-133گرم استفادى شد .نَشيایی با ٍزن
033گرم از نرکز سرمسازی رازی نشًد تًیٌ شدند ٍ بٌ حیَانخانٌ
دانشگاى علَم پزشکی گناباد انتقال یافتند .سپس بٌصَرت
گرٍىيای 1-۴تایی در قفسيای نخصَص حیَانات نگٌداری
شدند ٍ آب ٍ غذای نخصَص (پلت) بٌنیزان کافی بٌجز ينگام
آزنایش در دسترس آنًا قرار گرفت ،تا بٌ ٍزن نَرد نظر برسند.
نحل نگٌداری حیَانات از نظر شرایط فیزیکی دارای دٍرى رٍشنایی-
تاریکی 30ساعتٌ ( 3صبح تا  3شب) ،دنای  ٍ 00±0°Cبدٍن ير
گَنٌ سرٍصدا ٍ آلَدگی صَتی بَد.
نَشيای صحرایی بٌطَر تصادفی بٌ سٌ گرٍى 33تایی شانل؛ گرٍى
دریافتکنندى تزریق زیرجلدی سالین بٌعنَان گرٍى کنترل ،گرٍى
دریافتکنندى تزریق زیرجلدی -1( -3کلرٍفنیل) پیپیرازین (شرکت
سیگها؛ ایالت نتحدى) بٌنیزان 3/5نیلیگرم بر کیلَگرم ٍ گرٍى
دریافتکنندى تزریق زیرجلدی نیانسرین (شرکت سیگها؛ ایالت
نتحدى) بٌنیزان 3/0نیلیگرم بر کیلَگرم تقسیو شدند .حجو ترریق
دٍرى  ،24شهارى  ،1زنستان 1316
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بٌصَرت زیرجلدی 3/0نیلیلیتر بَد].[18
آزنایشات نَرد نظر از ساعت  2تا  31انجام نیگرفت .بعد از تزریق
در فاز حاد (رٍز اٍل) ٍ فاز نزنن (رٍز چًارديو) ،ير یک از
نَشيای صحرایی داخل جعبٌای از پلکسیگالس بٌ ابعاد
13×33×13سانتی نتر قرار دادى شدند ٍ از طریق نشايدى ٍ
فیلوبرداری بٌندت  03دقیقٌ ،در فَاصل 33دقیقٌای ،تعداد خهیازى
ٍ تعداد نعَظ آلت تناسلی اندازىگیری شد .تزریق بٌندت  3۴رٍز
بٌطَر نداٍم ،بٌعنَان فاز نزنن در نظر گرفتٌ شد .خهیازى با
بازکردن ديان بٌندت  5تا  33ثانیٌ يهراى با حرکات کشش اندام ٍ
بستٌشدن چشو تعریف شدى است .نعَظ آلت تناسلی يو زنانی
ثبت شد کٌ تغییر حالت ،سفتشدن ٍ خرٍج آلت تناسلی از غالف
دیدى نیشد کٌ يهراى با نظافت دستگاى تناسلی ٍ خهیدگی باسن
بَد].[19
دادىيا با استفادى از نرمافزار آناری  SPSS 13تحلیل شد.
پیشفرض نرنالبَدن تَزیع دادىيا تَسط آزنَن کَلهَگرٍف-
اسهیرنَف نَرد بررسی قرار گرفت .سپس برای نقایسٌ نیانگین
بین گرٍىيای نَرد آزنایش ،از آزنَن تحلیل ٍاریانس یکطرفٌ ٍ
آزنَن تعقیبی تَکی ٍ برای نقایسٌ نتغیريا در داخل گرٍىيا از
آزنَن آناری  Tزٍجی استفادى شد.

یافتٌيا
آنتاگَنیست سرٍتَنین (نیانسرین) در فاز حاد در نقایسٌ با گرٍى
کنترل افزایش نعنیداری در تعداد خهیازى در ندت  03دقیقٌ
داشت ( .)p<3/33يهچنین آگَنیست سرٍتَنین (-1( -3
کلرٍفنیل) پیپیرازین) کايش نعنیداری در تعداد خهیازى در فاز
حاد نسبت بٌ نیانسرین نشان داد ( .)p<3/33در نقایسٌ بین
گرٍىيای حاد ٍ نزنن ،گرٍى نزنن نیانسرین کايش نعنیداری
نسبت بٌ گرٍى حاد در تعداد خهیازى نشان داد ( .)p<3/35گرٍى
نزنن کلرٍفنیل پیپیرازین ،افزایش نعنیداری نسبت بٌ گرٍى حاد
در تعداد خهیازى نشان داد (p<3/35؛ نهَدار .)3

نهَدار  )3نقایسٌ نیانگین تعداد خهیازى در اثر تجَیز حاد ٍ نزنن زیرجلدی
نیانسرین ٍ کلرٍفنیل پیپیراز ین ) (m-cppدر ندت  03دقیقٌ
*

&

 p>3/35در نقایسٌ با گرٍى کنترل؛  p>3/35در نقایسٌ با نیانسرین؛
نقایسٌ گرٍى حاد ٍ نزنن

#

p>3/35

نیانسرین در فاز حاد افزایش نعنیداری در تعداد نعَظ آلت
تناسلی در ندت  03دقیقٌ در نقایسٌ با گرٍى کنترل نشان داد
( .)p<3/35يهچنین کلرٍفنیل پیپیرازین ،کايش نعنیداری در
نعَظ آلت تناسلی در فاز حاد نسبت بٌ نیانسرین نشان داد
( .)p<3/33در نقایسٌ بین گرٍىيای حاد ٍ نزنن ،گرٍى نزنن
نیانسرین کايش نعنیداری نسبت بٌ گرٍى حاد در نعَظ آلت
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تناسلی نشان داد ( .)p<3/35کلرٍفنیل پیپیرازین در فاز نزنن،
تعداد نعَظ آلت تناسلی را نسبت بٌ گرٍى حاد افزایش دادٍ ،لی این
افزایش نعنیدار نبَد (p>3/35؛ نهَدار .)0

نهَدار  )0نقایسٌ نیانگین تعداد نعَظ آلت تناسلی در اثر تجَیز حاد ٍ نزنن
زیرجلدی نیانسرین ٍ کلرٍفنیل پیپیراز ین ) (m-cppدر ندت  03دقیقٌ
*

&

 p>3/35در نقایسٌ با گرٍى کنترل؛  p>3/35در نقایسٌ با نیانسرین؛
نقایسٌ گرٍى حاد ٍ نزنن

#

p>3/35

بحث
در این تحقیق اثرات حاد ٍ نزنن نیانسرین ٍ -1( -3کلرٍفنیل)
پیپیرازین ) (m-CPPبر رفتاريای خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی
بررسی شد .تجَیز حاد نیانسرین ،تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت
تناسلی را افزایش داد؛ بٌطَری کٌ تجَیز نزنن آن تعداد خهیازى ٍ
نعَظ آلت تناسلی را کايش داد .يهچنین  m-CPPدر فاز نزنن
تعداد خهیازى را افزایش داد.
تحقيقات قبلی نشان دادى است کٌ بٌدنبال تجَيز سيستهيک آگَنيست
سرٍتنین  5- HT2cنثل  ،m-CPPافزايش ٍابـستٌ بـٌ دٍز خهـيـازى
کـشيـدن نـشايـدى شـدى اسـت ٍ تـزریـق  ٍm-CPPتریفلَرٍنتیل
فنیلپیپیراز ین )ٍ (T-FMPPقتی بٌ يستٌ پاراٍنتریکَلر )(PVN
تزريق نیشَند ،برخالف اپَنرفين ٍ اکسیتَسين القاکنندى خهيازى
ٍ نعَظ آلت تناسلی نیست ٍ نشان نیديد کٌ نسير صعَدی
سرٍتَنرژيک از يستٌ رافٌ بٌ يستٌ  ،PVNبيانکنندى القا در
پاسخيای نربَط بٌ  T-FMPP ٍ m-CPPدرگير نیست] .[16 , 15اين
تحقيق نشان داد کٌ  m-CPPباعث کايش خهيازى ٍ نعَظ آلت
تناسلی شد ٍ نیانسرین اثرات نعکَسی داشت ،بٌ این صَرت کٌ
خهيازى ٍ نعَظ آلت تناسلی را افزايش داد .احتها ًل گيرندىيای
نختلف سرٍتَنينی نیتَاند اثر نتفاٍتی بر خهيازى ٍ رفتاريای
نختلف داشتٌ باشند .این یافتٌيا نشان نیديد کٌ خهیازى ٍ
نعَظ آلت تناسلی ،اغلب در شرایط آزنایشی ٍ دارٍیی نختلف
نیتَاند بٌطَر نتفاٍتی تنظیو شَد.
تجَیز حاد نیانسرین تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی را افزایش
داد ،در حالی کٌ تجَیز نزنن آن تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسل
را کايش داد .احتها ًل دٍز حاد نیانسرین در افزایش تعداد خهیازى
ٍ نعَظ آلت تناسلی نَثرتر بَد .در تبيين اين يافتٌ نیتَان گفت
احتها ًل سازشپذيری گیرندىيا يا کايش تحریکپذیری آنًا نهکن
است در اين نَضَع نقش داشتٌ باشد .با تَجٌ بٌ نتایج این
تحقیق ،آگَنیست سرٍتَنین در افزایش تعداد خهیازى در دٍز نزنن
نَثرتر عهل کرد.
نَرٍنيای سرٍتَنرژیک ) ،(5-HTدر کنترل رفتار جنسی انسان ٍ
حیَانات نقش دارد ٍ نسیريای  5-HTبر رفتار جنسی نردان اثر
نًاری دارند] .[20با این حال ،این نسیريا نهکن است براساس
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 16نًدی ترکهنی نَقابی ٍ يهکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گیرندى ،در نناطق نختلف سیستو عصبی ،اثر ی نًار ی یا تحریکی
داشتٌ باشند .يهچنین اثرات نهکن است در گَنٌيای نختلف،
نتفاٍت باشد] .[21انتًايای عصبی دارای  5-HTدر سراسر سیستو
عصبی نرکز ی ٍجَد دارند ٍ سلَليای عصبی دارای  5-HTرا
نیتَان در يستٌ نرکز ی رافٌ ٍ تشکیالت نشبک شکهی ،از جهلٌ
پاراژیگانتَسلَلریس ٍ يهچنین ناحیٌ لَنبَساکرال نخاعی در
ارتباط با خرٍجیيای سَناتیک ٍ اتَنَم بٌ لگن نشايدى
نهَد] .[21کايش نقدار  5-HTنعهَ ًل با نًار سنتز سرٍتَنین
(پاراکلرٍفنیل آلنین) ،تخریب آکسَنيای حاٍی -3 ٍ 5
دیيیدرٍکسیتریپتانین یا تخریب الکترٍلیتی يستٌ رافٌ پشتی
با افزایش فعالیت جنسی يهراى است] .[22نقش غالب  5-HTدر
ٍساطت عصبی نرکز ی عهلکرد نعَظ آلت تناسلی با کنترل نًاری
رفلکس جنسی نخاعی ،شانل رفلکسيای سطح ساقٌ نغز در
ارتباط است].[21
گیرندىيای نختلف سرٍتَنینی شانل 5-،5-HT1B ،5-HT1A
 5- HT2C ٍHT2Aدر سطَح نختلف نخاع یافت شدىاند ٍ
فعالشدن گیرندى  ،5-HT1Aنهکن است اثرات نتضادی بر عهلکرد
جنسی داشتٌ باشد ٍ اثر آن بٌ دٍز ٍ نحل گیرندى در نغز بستگی
دارد] .[23تحقیقات قبلی با استفادى از رٍش ایهَنَيیستَشیهی
نشان دادى است کٌ کنترل سرٍتَنرژ یک فَق نخاعی نعَظ در سطح
لَنبَساکرال ،بٌشدت با فعالشدن گیرندىيای  5-HT2Cيهراى
است TFMPP ٍ m-cpp .بٌعنَان آگَنیستيای نسبی
گیرندىيای  5-HT2Cعهل کردى ٍ نعهَ ًل آنتاگَنیستی برای
 5-HT2Aيستند .ير دٍ دارٍ رفتاريای جنسی را نًار نیکنند.
 ،RSD992آگَنیست گیرندى  ،5- HT2Cنعَظ ٍ رفتار جنسی نر را
تحریک نیکند] .[24در این تحقیق نطابق تحقیقات قبلی ،m-CPP
اثر نًاری بر تعداد نعَظ آلت تناسلی در فاز حاد نشان داد کٌ
گیرندى  5-HT2Cدر کنترل نعَظ نقش نًهی دارد .آگَنیستيا
نهکن است عهلکرد جنسی را افزایش یا کايش ديند ٍ این نسا لٌ
بٌ نَع گیرندى تحریکشدى بستگی دارد.
تحقیقات قبلی نشان دادى است کٌ افزايش  ،NOنَجب القای
خهیازى] ٍ [16نعَظ آلت تناسلی] [13نیشَد .در اين تحقيق
نیانسرین افزايندى خهيازى نَجب افزايش تعداد نعَظ آلت تناسلی
شد ٍ با تَجٌ بٌ اینکٌ نسیريای نَرٍنی درگیر کان ًال یکسان نیست،
بنابراين احتها ًل نی تَان گفت ترکيبات افزايشديندى خهيازى با
افزايش  ،NOنَجب افزايش نعَظ آلت تناسلی نیشَد ٍ عانل
يهزنانی این رفتاريا ٍ ارتباط آنًا با یکدیگر است.
از نحدٍدیتيای این نطالعٌ نیتَان بٌ عدم ٍجَد انکانات لزم
برای تزریق ترکیبات نَرد نظر بٌ نقاط نختلف نغز نانند
استریَتکس اشارى کرد .پیشنًاد نیشَد رٍشيای تجَیز نتفاٍت
-1( -3کلرٍفنیل) پیپیرازین ٍ نیانسرین بٌطَر حاد ٍ نزنن ٍ
تاثیر آنًا بر خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی بررسی شَد.

نتیجٌگیری
تجَیز حاد نیانسرین باعث افزایش ٍ تجَیز نزنن آن باعث کايش
تعداد خهیازى ٍ نعَظ آلت تناسلی نَشيای صحرایی نیشَد-3 .
(-1کلرٍفنیل) پیپیرازین فقط در فاز نزنن نَجب افزایش تعداد
خهیازى نیشَد.
تشکر ٍ قدردانی :بدین ٍسیلٌ نَیسندگان نقالٌ از دانشگاى آزاد
اسالنی ٍاحد دانغان ٍ دانشگاى علَم پزشکی گناباد سپاسگزاری ٍ
قدردانی نینهایند.
فصلنانٌ علهی-پژٍيشی افق دانش

تاییدیٌ اخالقی :تهانی نراحل آزنایش براساس پرٍتکل تاییدشدى
کهیتٌ اخالق دانشگاى آزاد اسالنی ٍاحد دانغان اجرا شد .رعایت
حقَق حیَانات آزنایشگايی در پژٍيش برای استفادى انسانی
نبتنی بر دستَرالعهليای بینالهللی نراقبت ٍ استفادى از
حیَانات آزنایشگايی است.
تعارض ننافع :نَردی از طرف نَیسندگان بیان نشدى است.
سًو نَیسندگان :نًدی ترکهنی نَقابی (نَیسندى اٍل) ،پژٍيشگر
اصلی ()%43؛ غالنحسن ٍاعظی (نَیسندى دٍم) ،نگارندى بحث
()%25؛ حسین ابطحی ایَری (نَیسندى سَم) ،نگارندى
نقدنٌ/رٍششناس/تحلیلگر آناری ()%25؛ ٍیدا حجتی (نَیسندى
چًارم) ،پژٍيشگر کهکی ()%13
ننابع نالی :يزینٌ اجرای این طرح پژٍيشی تَسط نًدی ترکهنی،
دانشجَی رشتٌ دکتری فیزیَلَژی دانشگاى آزاد اسالنی ٍاحد
دانغان تانین شدى است.
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