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Abstract
Aims: Epilepsy is a brain disorder characterized by repeated and spontaneous
attacks which can lead to neuronal decline or death and behavioral disorders,
such as anxiety, and numerous studies have shown neuroprotective effects of the
lithium. This study evaluated the anxiolytic effect of administration of lithium
chloride (LiCl) in penthylentetrazole (PTZ) induced seizure rat model.
Materials & Methods: In present experimental study, 50 male Wistar rats were
divided into 5 groups control, PTZ+Saline, PTZ+Li20, PTZ+Li40 and PTZ+Li80,
randomly. To induce convulsions and epilepsy model, repeated doses of PTZ were
injected (40 mg/kg, i.p) for 5 consecutive days. After observing the 5 stages of
seizures based on Racine’s scale, test groups, received lithium chloride in three
doses (20, 40 and 80 mg/kg/BW, i.p) for 14 days. In order to assess anxiety and
exploratory behaviors, elevated plus maze and open field tests were done. Then, the
hippocampal level of BDNF was measured using ELISA. The results were analyzed
by ANOVA and Tukey post hoc.
Findings: Our finding showed an increased rate of anxiety with low level of
hippocampal BDNF in PTZ receiver rats. Treatment with lithium chloride especially
at the lowest dose (20 mg/kg) showed a significant difference in reducing anxiety
and increasing of BDNF level compared to the PTZ receiver group.
Conclusion: Anxiolytic-like effects of lithium may improve the symptoms of
anxiety in PTZ-induced seizure.
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 80محمد امین عدالت منش و همکاران

اثر ضد اضطرابی لیتیوم کلراید در مدل تشنج
القاء شده با پنتیلن تترازول

چکیده

اهــداف :صــر ع نوعــی اختــال مغــزی اســت کــه بــا حمــات خــود بــه
خــودی و تکرارشــونده ظاهــر میشــود و بــا کاهــش یــا مــرگ نورونــی ،و بــروز
اختــاالت رفتــاری ازجملــه اضطــراب همــراه اســت و مطالعــات متعــدد بــه
اثــرات محافظتکننــد ٔه عصبــی لیتیــوم کلرایــد اشــاره دارنــد .ایــن پژوهــش
اثــر ضــد اضطرابــی لیتیــوم کلرایــد را در مــدل موشهــای صحرایــی تشــنج
ناشــی از پنتیلــن تتــرازول ( )PTZمــورد بررســی قــرار میدهــد.
مــواد و روشهــا :در مطالعــه تجربــی حاضــر 50 ،ســر مــوش صحرایــی
نــر نــژاد ویســتار بهصــورت تصادفــی بــه  5گــروه کنتــرلPTZ+Saline ،
 PTZ+Li40 ،،PTZ+Li20و  PTZ+Li80تقســیم شــدند .جهــت القــاء تشــنج،
 PTZبــا دوز تکرارشــوند ٔه  40میلیگرم/کیلوگــرم وزن بــدن بهصــورت درون
صفاقــی ( )i.pبــه مــدت  5روز متوالــی تزریــق شــد .پــس از مشــاهد ٔه  5مرحلــهٔ
تشــنج طبــق مقیــاس راســین ،گروههــای آزمــون ،لیتیــوم کلرایــد را در ســه دوز
( 40 ،20و  80میلیگرم/کیلوگــرم وزن بــدن) بــه مــدت  14روز بهصــورت درون
صفاقــی دریافــت کردنــد .بهمنظــور ارزیابــی اضطــراب و رفتارهــای اکتشــافی،
آزمونهــای مــاز صلیبــی مرتفــع و محفظــهٔ بــاز انجــام شــد .ســپس ،ســنجش
ســطح هیپوکامپــی فاکتــور نوروتروفیــک مشــتق از مغــز ( )BDNFبــا روش
االیــزا صــورت گرفــت .نتایــج بــه کمــک روش آنالیــز واریانــس یکطرفــه و
آزمــون تعقیبــی توکــی ارزیابــی شــد.
یافتهها:نتایــج افزایــش اضطــراب بــا کاهــش ســطح  BDNFهیپوکامپــی را
در گــروه دریافتکننــد ٔه  PTZنشــان داد .از طرفــی ،تیمــار بــا لیتیــوم کلرایــد
بهویــژه در دوز حداقــل ( 20میلیگرم/کیلوگــرم) اختــاف معنــیداری در
کاهــش اضطــراب و افزایــش ســطح BDNFدر مقایســه بــا گــروه دریافتکننــد ٔه
 PTZنشــان داد.
نتیجهگیــری :اثــرات ضــد اضطرابــی لیتیــوم ســبب بهبــود نشــانههای
اضطــراب در تشــنجات ناشــی از  PTZمیگــردد.
کلیدواژههــا :پنتیلــن تتــرازول ،اضطــراب ،لیتیــوم کلرایــد ،مــاز صلیبــی
مرتفــع ،فاکتــور نورتروفیــک مشــتق از مغــز.
تاریخ دریافت1396/08/06 :
تاریخ پذیرش1397/02/12 :
*نویسنده مسئولamin.edalatmanesh@gmail.com :

مقدمه
ً
صــر ع یــک اختــال مغــزی مشــخص اســت کــه عمدتــا بــا وقفههای
مکــرر و غیرقابلپیشبینــی از عملکــرد طبیعــی مغــز ،بــه نــام
حمــات صرعــی شــناخته میشــود[ .]1در حــال حاضــر تخمیــن
زده میشــود کــه صــر ع بیــن  0/5تــا  2درصــد از جمعیــت جهــان
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت[ .]2بیمــاری صــر ع نوعــی بیمــاری
اســت کــه در اثــر کارکــرد نادرســت در همزمانــی و تحریکپذیــری
نورونهــا رخ میدهــد[ .]3گلوتامــات و -γآمینوبوتیریــک اســید
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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( )GABAدو انتقالدهنــد ٔه عصبــی هســتند کــه بهطــور گســترده در
رابطــه بــا تشــنج ناشــی از کیندلینــگ شــیمیایی مــورد مطالعــه قــرار
گرفتــه اســت .هــردو سیســتم گلوتاماترژیــک ()Glutamatergic
و گاباارژیــک ( )GABAergicنقــش مهمــی در پدیــد ٔه صــر ع و
تشــنج ناشــی از آن دارنــد .ایــن فرضیــه ارائــه شــده اســت کــه در
پدیــده تشــنج تحریکپذیــری بیشازحــد عصبــی بــه علــت عــدم
تعــادل بیــن تحریــک واســطه گلوتامــات و مهــار واســطه GABA
اســت[ .]4مهــار اســید -γآمینوبوتیریــک ( )GABAیــک عامــل مهــم
در پاتوژنــز اضطــراب اســت[ .]5,6پنتیلــن تتــرازول ( )PTZبــا انســداد
گیرندههــای گابــا بهعنــوان یــک تشــنجزا عمــل میکنــد و بــا القــاء
مــدل صــر ع لیمبیــک ســبب بــروز عالئــم اضطرابــی میشــود[.]7
لیتیــوم کاتیونــی تکظرفیتــی اســت کــه بــا داشــتن خاصیــت
نوروتروفیــک باعــث کنــد کــردن پیشــرفت آتروفــی عصبــی شــده
و درنتیجــه از مــرگ ســلولهای عصبــی جلوگیــری میکنــد[.]8,9
لیتیــوم قــادر اســت اختالالت رفتاری و شــناختی را در مــدل حیوانی
بیمار یهــای نورودژنراتیــو ماننــد صدمــات مغــزیAmiolateral ،
 ،Sclerosis ALSســندرم  Xشــکننده ،بیمــاری هانتینگتــون،
آلزایمــر و پارکینســون بهبــود بخشــد[ .]10,11مطالعــات نشــان داده
اســت کــه لیتیــوم فسفوریالســیون پروتئیــن  Tauرا از طریــق مهــار
 GSK-3: Glycogen Synthase Kinase3کاهــش میدهــد ،بــا ایــن
مکانیســم بیــان BDNF: Brain Derived Neurotrophic factor
افزایــش یافتــه و ســبب افزایــش بقــای ســلولها میگــردد .درمــان
بــا لیتیــوم در بیمــاران آلزایمــری ســبب افزایــش قابلتوجهــی در
ســطح  BDNFمیگــردد[ .]10-13کاهــش ســطح بیــان  BDNFدر
بــروز رفتارهــای شــبه اضطرابــی در مــدل اســترس بیحرکتــی دیــده
شــده اســت[ .]14بــه نظــر میرســد  BDNFهیپوکامپــی در پاتوژنــز
اضطــراب نقــش قابــل توجهــی داشــته باشــد و افزایــش بیــان BDNF
هیپوکامپــی و نوروژنــز متعاقــب آن عالئــم اضطرابــی ناشــی از تجویز
کورتیکوســترون را در موشهــای صحرایــی کاهــش داده اســت[.]15
لیتیــوم نهتنهــا بهعنــوان یــک تعدیلکننــده خلــق مطــرح
[]17
میشــود بلکــه اثــرات ضدافســردگی[ ]16و ضــد اضطرابــی
نیــز دارد .هرچنــد ،مکانیســم آن هنــوز روشــن نشــده اســت و
هماننــد اثــرات لیتیــوم در انســانها ،اثــر لیتیــوم بــر عملکردهــای
شــناختی در جونــدگان مبهــم و دوپهلوســت و گزارشــاتی مبنــی بــر
عــدم دســتیابی بــه قطعیــت الزم در ارتبــاط بــا تأثیــر حفاظــت
کننــده عصبــی نیــز وجــود دارد[ .]18در مطالعــات قبلــی نشــان داده
اســت کــه لیتیــوم تــرس شــرطی شــده ناشــی از  Mirtazapineرا
در موشهــای صحرایــی کاهــش میدهــد و اثــرات ضــد اضطرابــی
داشــته اســت[ .]16هرچنــد ،محققیــن روســی عنــوان داشــتهاند کــه
تجویــز مزمــن لیتیــوم نمیتوانــد اثــر پیشــگیر یکننده بــر رفتــار
خشــونتآمیز و اضطرابــی جونــدگان داشــته باشــد بااینحــال،
تیمــار درمانــی آن تــا حــدودی مؤثــر بــوده اســت[ .]19اثــر لیتیــوم
بــر تــرس و اضطــراب در بســیاری از آزمونهــای بررسیشــده در
مدلهــای حیوانــی دچــار تناقــض اســت .بهعنوانمثــال در مــدل
انجمــاد حرکتــی شــرطی شــده بــرای ارزیابــی تــرس ،مــدت زمــان
بیحرکتــی در پاســخ بــه شــوک الکتریکــی محاســبه میشــود،
لیتیــوم میتوانــد ایــن مــدت را افزایــش یــا کاهــش دهــد و یــا

مواد و روشها
در مطالعــهٔ تجربــی حاضــر از  50ســر مــوش صحرایــی نــر نــژاد
اســپراگ داولــی (بــا محــدود ٔه وزنــی  200±20گــرم) اســتفاده شــد.
در طــول مــدت مطالعــه ،حیوانــات در شــرایط اســتاندارد دمایــی
( 25±2درجــه ســانتی گــراد) و رطوبــت نســبی ( 50±5درصــد) و
چرخــهٔ روشــنایی و تاریکــی  12ســاعته ( 6صبــح تــا  6عصــر)
نگهــداری شــدند .کلیــه مراحــل کار بــا حیوانــات ،طبــق قوانیــن
حمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی و بــا نظــارت کمیتــه اخالقــی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد شــیراز (شــماره مجــوز-8324 :
 )95-2034انجــام شــد .ایــن تحقیــق در بــازه زمانــی خردادمــاه
تــا شــهریورماه  1395انجــام شــده اســت .حیوانــات بــه طــور
تصادفــی بــه  5گــروه (تعــداد  10مــوش صحرایــی در هــر گــروه)
کنتــرل ،شــم ( ،)PTZ+Salineســه گــروه آزمایــش (،PTZ+Li20
 PTZ+Li40و  )PTZ+Li80بــه شــرح زیــر تقســیم شــدند :گــروه
کنتــرل بــدون تیمــار و بهمنظــور بررســی و مقایســه آنالیزهــای
رفتــاری بــا ســایر گروههــا اســتفاده شــد .گــروه ،PTZ+Saline
پــس از ثبــت مراحــل پنجگانــه تشــنج بــه دنبــال دریافــت
پنتیلــن تتــرازول ،نرمــال ســالین را بهعنــوان حــال لیتیــوم
دریافــت کــرده و بــه مــدت  14روز دریافــت نمودنــد .از ایــن گــروه
بــرای بررســی اثــرات  PTZبــر میــزان اضطــراب اســتفاده شــد .ســه
گــروه تیمــار محلــول لیتیــوم کلرایــد ( )Sigma-Aldrich, USAرا
بهصــورت درون صفاقــی بــه ترتیــب بــا دوزهــای  40 ،20و 80
میلیگــرم /کیلوگــرم بــه مــدت  14روز و یکبــار در روز دریافــت
کردنــد .بهمنظــور القــاء تشــنج از )PTZ (Sigma-Aldrich, USA
اســتفاده شــد PTZ .بــا دوز  40میلیگــرم /کیلوگــرم در  5روز
متوالــی بهصــورت درون صفاقــی تزریــق شــد (حیوانــات قبــل از
هربــار تزریــق وزن شــدند).
 30دقیقــه بعــد از هــر تزریــق  PTZموشهــای صحرایــی بــرای
رفتــار تشــنج بررســی شــدند .تشــنج بــا اســتفاده از مقیــاس
راســین بــه شــرح زیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت  :مرحلــه :0
عــدم پاســخ ،مرحلــه  :1بیــش فعالــی ،لــرزش ،کشــش ،مرحلــه
 :2تــکان ســر ،تشــنج عضالنــی ســر و پــرش میوکلونیــک ،مرحلــه
 :3تشــنج عضالنــی یکطرفــه عضــو جلــو ،مرحلــه  :4گســترش
تشــنجات بــا تشــنج عضالنــی دوجانبــه عضــو جلــو ،مرحلــه :5
تشــنج کلونیــک تونیــک عمومــی ،بــا از دســت دادن رفلکــس
کشــیدگی بــدن[.]21-23
آزمونهای رفتاری
آزمــون مــاز صلیبــی مرتفــع :مــاز صلیبــی مرتفــع بــرای
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ســنجش رفتــار شــبه اضطرابــی در جونــدگان مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد[ .]24مــاز شــامل چهــار بــازو (دو بــازوی بــاز بــدون دیــواره
و دو بــازوی احاطهشــده توســط دیــوار) بــه طــول  35ســانتیمتر
و عــرض  15ســانتیمتر میباشــد کــه  45ســانتیمتر باالتــر
از ســطح زمیــن بــود[ .]24حیــوان در مرکــز دســتگاه قــرار گرفــت
و رفتــار آن بــه کمــک دوربیــن و سیســتم ردیــاب بــه مــدت
 300ثانیــه بررســی شــد .در ایــن آزمــون ،میانگیــن مدتزمــان
قرارگرفتــن بــازوی بســته در گروههــای مختلــف ثبــت شــد .عــاوه
بــر ایــن ،میانگیــن مدتزمــان باقــی مانــدن در بــازوی بــاز و
تعــداد ســرک کشــیدن بــه بــازوی بــاز بهعنــوان یکــی از رفتارهــای
ریس ـکپذیر موردبررســی قــرار گرفــت (نتایــج آورده نشــده اســت).
بــرای ارزیابــی رفتــار حرکتــی تعــداد کل ورود بــه بازوهــا در همــه
گروههــا نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .جونــدگان بهطورمعمــول
تمایــل بهقــرار گرفتــن در بــازوی بســته را دارنــد و حیوانــات دارای
اضطــراب مدتزمــان بیشــتری را در بــازوی بســته میماننــد.
بهمنظــور بررســی اثــرات لیتیــوم کلرایــد بــر رفتارهــای اضطرابــی،
شــاخصهای اضطــراب در ایــن آزمــون در گــروه شــم و کنتــرل بــا
گروههــای دریافتکننــد ٔه لیتیــوم کلرایــد مقایســه شــد.
آزمــون محفظــه بــاز :بــرای بررســی رفتارهــای اکتشــافی،
جســتجوگری و اضطــراب ،آزمــون محفظــهٔ بــاز مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .بهطــور خالصــه ،حیــوان در یــک جعبــه بــه ابعــاد
19×33×58ســانتیمتر (بــه ترتیــب :طــول ،عــرض ،ارتفــاع) قــرار
گرفــت .ســپس رفتــار حیــوان بــه کمــک دوربیــن و سیســتم ردیــاب
در دو بــازه زمانــی  300ثانی ـهای ثبــت شــد[ .]25تعــداد مربعهــای
کنــاری و مرکــزی پیمــوده شــده ،تعــداد دفعــات بلنــد شــدن از
دیــوار ٔه مــاز و میــزان دفــع حیــوان در همــه گروههــا ثبــت شــد.
ســنجش ســطح هیپوکامپــی  :BDNFپــس از پایــان آزمونهــای
رفتــاری حیوانــات بــا دوز کشــنده کلروفــرم بیهــوش شــدند.
بالفاصلــه ســر حیــوان جــدا گردیــد و مغــز بهطــور کامــل از جمجمــه
خــارج شــد و بــر روی یــخ قــرار گرفــت .هیپوکامــپ موشهــای
صحرایــی بــا دقــت در زیــر استریوســکوپ از بقیــه قســمتهای
مغــز جــدا شــد .پــس از شستشــو بــا محلــول ســالین بــه همــراه
بافــر تریــس ( )Sigma-Aldrich, Germanyبــه مــدت  5دقیقــه
بــا دســتگاه هموژنایــزر ( )IKA, Germanyبــا  5000دور در دقیقــه
هموژنیــزه شــد .محلــول هموژنیــزه شــده توســط دســتگاه
ســانتریفوژ یخچــالدار ( )Hermle, Germanyســانتریفوژ شــد.
جهــت جلوگیــری از تخریــب آنزیمهــا و پروتئینهــا ،تمامــی
مراحــل در دمــای  4درجــه ســانتیگراد (ســانتریفوژ یخچــالدار)
انجــام شــد و از محلــول  0/5میلیمــوالر فنیــل متیــل ســولفونیل
فلورایــد ( )Sigma-Aldrich, Germanyبهعنــوان مهارکننــده
پروتئازهــا اســتفاده شــد[.]26
تحلیــل آمــاری :تجزیهوتحلیــل آمــاری بیــن گروههــای مختلــف
بــا اســتفاده از نرمافزارهــای آمــاری  SPSSویرایــش 22انجــام شــد.
بهمنظــور تعییــن وجــود اختــاف معنــیدار در شــاخصهای
اضطرابــی و رفتــاری موردبررســی بیــن گروههــای موردنظــر از
آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه ( )One-Way ANOVAو آزمــون
تعقیبــی توکــی اســتفاده شــد .از نظــر آمــاری مقادیــر p>0/05
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هیــچ اثــری نداشــته باشــد[.]20
لــذا بــا توجــه بــه مطالــب متناقــض متعــدد در خصــوص اثــر ضــد
اضطرابــی لیتیــوم ،ایــن مقالــه بــه بررســی میــزان رفتارهــای شــبه
اضطرابــی بــه دنبــال تشــنجات مکــرر القــاء شــده بــا  PTZپرداختــه
اســت .از طــرف دیگــر ،نقــش احتمالــی لیتیــوم کلرایــد در کنتــرل
اضطــراب و ارتبــاط آن بــا میــزان  BDNFهیپوکامپــی در مــدل
تشــنج مــورد بررســی قــرار گرفــت.

اثر ضد اضطرابی لیتیوم کلراید در مدل تشنج القاء شده با پنتیلن ترتازول 81
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معن ـیدار در نظــر گرفتــه شــد.

( )+اختالف معنی دار در سطح ()p>0/05
(**) اختالف معنی دار در سطح ()p>0/001
(***) اختالف معنی دار در سطح ()p>0/0001
(* :اختالف معنی دار گروهها نسبت به گروه کنترل  : + ،اختالف معنی دار گروههای تیمار نسبت به گروه .)PTZ+Saline
 :PTZپنتیلن تترازول :Li ،لیتیوم.

نمودار  )1میانگین  ±انحراف معیار مدت زمان باقی ماندن در بازوی بستهٔ ماز صلیبی مرتفع در
گروههای مختلف

ٔ
محفظــه بــاز :شــاخص مربعهــای کنــاری پیمــوده
آزمــون
شــده :نتایــج اختــاف معنـیداری را بیــن گــروه کنتــرل بــا گــروه
 PTZ+Salineنشــان داد (جــدول  )p>0/0001 .1کــه ایــن اختــاف
بیانگــر افزایــش اضطــراب در گــروه دریافتکننــد ٔه پنتیلــن
تتــرازول در مقایســه بــا گــروه کنتــرل میباشــد .همچنیــن ،بیــن
گــروه کنتــرل و گروههــای تیمــار بــا دوزهــای  40و  80میلیگــرم
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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یافتهها
آزمــون مــاز صلیبــی مرتفــع :نتایــج حاصــل از آنالیــز واریانــس
یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی توکــی نشــان داد کــه میانگیــن
مدتزمــان مانــدن در بــازوی بســته در گــروه PTZ+Saline
اختــاف معن ـیداری بــا گــروه کنتــرل نشــان دادنــد (نمــودار .1
 .)p>0/0001از طــرف دیگــر ،در هــر ســه گــروه تیمــار بــا لیتیــوم
کلرایــد اختــاف معنــیداری بــا گــروه کنتــرل مشــاهده شــد
(نمــودار  p>0/001 .1در هــر ســه گــروه) .مقایســه گروههــای
تیمــار بــا لیتیــوم کلرایــد بــا گــروه  PTZ+Salineنشــاندهند ٔه
اختــاف معنـیدار بیــن گــروه  PTZ+Li20و گــروه PTZ+Saline
میباشــد (نمــودار .)p>0/05 .1
بیــن ســایر گروههــای تیمــار بــا لیتیــوم کلرایــد و گــروه
 PTZ+Salineاختــاف معنــیداری دیــده نشــد .ایــن نتایــج
نشــان داد کــه تیمــار بــا لیتیــوم در گروههــای دریافتکننــده
 PTZتنهــا در دوز حداقــل ( )PTZ+Li20توانســته اســت میــزان
اضطــراب را کاهــش دهــد.
در میانگیــن تعــداد دفعــات ورود بــه کل بازوهــا (شــاخص رفتــار
حرکتــی) اختــاف معنــیداری بیــن گروههــای مختلــف دیــده
نشــد .بهگون ـهای کــه بیــن گــروه کنتــرل ( )5/77±0/83و گــروه
 )4/88±0/78( PTZ+Salineو نیــز بیــن گــروه  PTZ+Salineبــا
هیچیــک از گروههــای دریافتکننــده لیتیــوم (:PTZ+Li20
 4/77±0/83 :PTZ+Li40 ،4/55±0/88و )5/11±1/05 :PTZ+Li40
اختــاف معن ـیداری دیــده نشــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه
تیمــار بــا لیتیــوم و تشــنج القــاء شــده بــا  PTZتأثیــر بــر فعالیــت
حرکتــی حیوانــات نداشــته اســت.

لیتیــوم کلرایــد اختــاف معنـیداری مشــاهده شــد (جــدول  .1بــه
ترتیــب  p>0/05و  .)p>0/001از طرفــی ،نتایــج حاصــل نشــاندهند ٔه
اختــاف معنـیداری بیــن گــروه  PTZ+Salineبا گــروه PTZ+Li20
میباشــد ( .)p>0/0001همچنیــن ،بیــن گروههــای  PTZ+Li40و
 PTZ+Li80بــا گــروه  PTZ+Li20اختــاف معنـیداری دیــده شــد
(جــدول  .)p>0/001 .1درواقــع ،نتایــج نشــان داد کــه تیمــار بــا
لیتیــوم در دوز حداقــل ســبب کاهــش ســطح اضطــراب بــه دنبــال
تشــنج القــاء شــده بــا  PTZشــده اســت.
شــاخص تعــداد دفعــات ورود بــه مربعهــای مرکــزی :نتایــج
میانگیــن تعــداد دفعــات ورود بــه مربعهــای مرکــزی در
آزمــون محفظــهٔ بــاز ،نشــاندهند ٔه اختــاف معنــیداری بیــن
گروههــای کنتــرل و  PTZ+Salineاســت (جــدول .)p>0/0001 .1
ایــن اختــاف نشــاندهند ٔه کاهــش رفتارهــای جســتجوگری و
افزایــش ســطح اضطــراب در گــروه دریافتکننــده  PTZنســبت
بــه گــروه کنتــرل میباشــد .ایــن بررســی همچنیــن ،اختــاف
معنــیداری را بیــن گــروه کنتــرل و گــروه  PTZ+Li80نشــان
داد (جــدول  .)p>0/01 .1از طرفــی بیــن گــروه  PTZ+Salineو
گروههــای تیمــار بــا لیتیــوم یعنــی گروههــای ،PTZ+Li20
 PTZ+Li40و  PTZ+Li80اختــاف معنــیداری مشــاهده شــد
(نمــودار  .3بــه ترتیــب  p>0/001 ،p>0/0001و  )p>0/05کــه
ایــن تفــاوت نشــاندهنده افزایــش رفتارهــای جســتجوگری
ً
خصوصــا در دوز
در گروههــای دریافتکننــد ٔه لیتیــوم کلرایــد
حداقــل نســبت بــه گــروه  PTZ+Salineمیباشــد .بیــن گــروه
 PTZ+Li20بــا گــروه  PTZ+Li80در ســطح  p>0/001اختــاف
معنــیدار دیــده شــد.
شــاخص بــاال رفتــن از دیــواره :نتایــج حاصــل نشــاندهند ٔه
اختــاف معن ـیداری بیــن گــروه کنتــرل بــا گــروه PTZ+Saline
میباشــد ( .)p>0/001همچنیــن ،بیــن گــروه کنتــرل و گروههــای
 PTZ+Li40و  PTZ+Li80اختــاف معنــیداری مشــاهده شــد
(جــدول  .)p>0/001 .1نتایــج ایــن بررســی ،نشــاندهند ٔه اختــاف
معنــیداری بیــن گــروه  PTZ+Salineبــا گــروه PTZ+Li20
میباشــد ( .)p>0/001همچنیــن ،بیــن گروههــای  PTZ+Li40و
 PTZ+Li80بــا گــروه  PTZ+Li20اختــاف معنـیداری دیــده شــد
(جــدول  .)p>0/001 .1کاهــش میــزان رفتارهــای جســتجوگری
در گــروه دریافتکننــده  PTZدیــده شــد و تیمــار بــا دوز 20
میلیگــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن موشهــای صحرایــی میــزان
رفتارهــای جســتجوگری را بهطــور معنــیداری افزایــش داد.
شــاخص دفــع :تعــداد دفعــات دفــع بهعنــوان شــاخصی
بــرای ســنجش میــزان اضطــراب بیــن گــروه کنتــرل و گــروه
 PTZ+Salineمــورد مقایســه قــرار گرفــت و نتایــج آنالیــز
واریانــس یکطرفــه اختــاف معنــیداری بیــن ایــن دو گــروه
نشــان داد (نمــودار  )p>0/0001 .5کــه ایــن اختــاف نشــاندهند ٔه
افزایــش ســطح اضطــراب در موشهــای صحرایــی دریافتکننــد ٔه
پنتیلــن تتــرازول نســبت بــه گــروه کنتــرل میباشــد .همچنیــن
بیــن گــروه کنتــرل و گروههــای  PTZ+Li40و PTZ+Li80
اختــاف معن ـیداری مشــاهده شــد ( .)p>0/01همچنیــن ،بیــن
گــروه  PTZ+Salineو گروههــای  PTZ+Li20و PTZ+Li40
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اختــاف معنـیداری دیــده شــد (جــدول  .1بــه ترتیــبp>0/0001 :

و .)p>0/001از ایــن تفــاوت میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تیمــار بــا
لیتیــوم کلرایــد توانســته اســت ســطح اضطــراب را کاهــش دهــد.
از طرفــی ،بیــن گروههــای  PTZ+Li40و  PTZ+Li80بــا گــروه
 PTZ+Li20اختــاف معنـیداری دیــده شــد (جــدول .)p>0/01 .1
جدول )1میانگین تعداد مربعات پیموده شده ،شاخص باال رفتن از دیواره و دفع طی
آزمون محفظه باز در گروههای مختلف

کنترل

53/8±9/34

4/0±0/66

18/0±6/28

0/8±/06

PTZ+Salin

28/8±2/61

a

a

0 /5±0/01

PTZ+Li20

42/4±7/07

b

3/6±1/41

PTZ+Li40

26/4±5/10

ac

b

PTZ+Li80

20/0±2/58

ac

a

4 /7±2/21
b

2 /6±0/67
1/4±0/51

abc

17b/0±3/26
6/8±2/88
6/3±1/51

a

4 /6±1/42
1b/0±0/40

ac

2/4±0/70

ac

3/2±0/92

abc
ac

داده هــا بــه صــورت Mean±SEMنشــان داده شــده اســت:a .
 p>0/05در مقايســه بــا گــروه کنتــرل p>0/05 :b ،در مقايســه بــا
گــروه  p>0/05 :PTZ+Saline، cدر مقايســه بــا گــروه .PTZ+Li20
 :PTZپنتیلــن تتــرازول :Li ،لیتیــوم.
ســنجش ســطح هیپوکامپــی  :BDNFتشــنجات القــاء شــده
بــا  PTZســطح هیپوکامپــی  BDNFرا در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل بــه شــدت کاهــش داد .بــه گونــه ای کــه میــزان BDNF
در عصــاره هیپوکامــپ گــروه  PTZ+Salineبســیار کمتــر از گــروه
کنتــرل مــی باشــد (نمــودار .)p>0/0001 .2ایــن در حالــی اســت
کــه تیمــار بــا لیتیــوم کلرایــد ســبب افزایــش قابــل توجهــی در
ســطح هیپوکامپــی  BDNFدر گــروه هــای آزمــون نســبت بــه
گــروه  PTZ+Salineگردیــد .بدیــن ترتیــب کــه بیــن گــروه هــای
 PTZ+Li40 ،PTZ+Li20و  PTZ+Li80بــا گــروه TMT+Saline
اختــاف معنــی داری دیــده مــی شــود ( بــه ترتیــبp>0/0001 :
و  .)p>0/001بیــن گــروه هــای  PTZ+Li80بــا گــروه PTZ+Li20
نیــز اختــاف معنــی دار بــود (.)p>0/001

(** یا  ++یا  )$$اختالف معنی دار در سطح ()p>0/001
(*** یا  )+++اختالف معنی دار در سطح ()p>0/0001
(* :اختالف معنی دار گروهها نسبت به گروه کنترل  : + ،اختالف معنی دار گروههای تیمار نسبت به گروه :$ ،PTZ+Saline
اختالف معنی دار بین گروه های تیمار با لیتیوم کلراید) :PTZ .پنتیلن تترازول :Li ،لیتیوم.

نمودار  )2میانگین  ±انحراف معیار سطح هیپوکامپی  BDNFدر گروه های مختلف

بحث
منطبــق بــا شــواهد بالینــی کــه نشــان میدهنــد تشــنجات
ناشــی از پنتیلــن تتــرازول بــا بــروز اختــاالت مختلــف در مغــز
مواجــه هســتند .اختــاالت شــناختی و رفتــاری بــرای مدلهــای
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گروه /پارامتر
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مربعهای
کناری

مربعهای
مرکزی

باال رفتن از
دیواره

دفع

حیوانــی متنــوع از تشــنج گــزارش شــده اســت .بــه طــور معمــول
بــرای ایجــاد صــر ع و تشــنج بــا اســتفاده از کیندلینــگ ،صــر ع
موضعــی و یــا آســیب تروماتیــک مغــزی اســتفاده میشــود
کــه بــا اختــاالت رفتــاری ،از جملــه افزایــش اضطــراب و
افســردگی[ ]27-30و نواقــص شــناختی همــراه اســت[.]31-33
تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه در پــی القــاء تشــتج حــاد در یــک
بــازه زمانــی  5روزه بــا اســتفاده از دوزهــای مکــرر  ،PTZاختــاالت
اضطرابــی در طــول مــدت دوره هــای بیــن تشــنج قابــل مشــاهده
میباشــد.
یکــی از معتبرتریــن آزمــون هــای ســنجش میــزان اضطــراب
در جونــدگان ،آزمــون مــاز صلیبــی مرتفــع اســت کــه بــر اســاس
مــدت زمــان باقــی مانــدن حیــوان در یــک محیــط تاریــک و
قابــل اطمینــان مــی تــوان ســطح اضطــراب را انــدازه گیــری
نمــود[ .]34همچنیــن ،بــه منظــور ســنجش و مقایســه رفتارهــای
جســتجوگری و میــزان فعالیــت حرکتــی ،مــی تــوان از آزمــون
محفظــه بــاز اســتفاده کــرد .شــاخص هــای ســنجش اضطــراب
ماننــد میــزان دفــع حیــوان ،رفتارهــای جســتجوگری ماننــد
حرکــت در اطــراف و مرکــز مــاز و مــدت زمــان تحــرک و بیحرکتــی
حیــوان طــی ایــن آزمــون ارزیابــی مــی گــردد[.]35
کاهــش در تعــداد مربــع هــای مرکــزی پیمــوده شــده در محفظهی
بــاز بــه همــراه کوتــاه شــدن زمانــی باقــی مانــدن حیــوان در بازوی
بــاز و همچنیــن افزایــش در تعــداد دفعــات ورود بــه بــازوی
بســته مــاز صلیبــی مرتفــع در گــروه دریافــت کننــده  PTZممکــن
اســت بــه دلیــل افزایــش اضطــراب در ایــن حیوانــات باشــد[.]36
در مطالع ـهای کــه زاراگا-گالینــدو انجــام داده تشــدید اضطــراب
در حیوانــات بــه دنبــال تجویــز  PTZنشــان داده شــده اســت[.]37
تجویــز  PTZدر مــوش هــای صحرایــی نــژاد ویســتار ،بــا کاهــش
مربــع هــای پیمــوده شــده در آزمــون محفظ ـهی بــاز ،کاهــش در
بلنــد شــدن از دیــواره و افزایــش در تعــداد دفعــات دفــع همــراه
بــوده اســت[ .]38در مــوش هــای صحرایــی بــا افزایــش اضطــراب
میــزان دفــع افزایــش مییابــد و رفتارهــای جســتجوگری بــه
طــور قابــل توجهــی کاهــش مییابــد[.]35
اثــر لیتیــوم بــر تــرس و رفتارهــای اضطرابــی در بســیاری از
مطالعــات بــا تناقضاتــی رو بــه روســت ،لیتیــوم میتوانــد مــدت
زمــان بیحرکتــی در پاســخ بــه شــوکهای الکتریکــی را بــه
عنــوان یــک رفتــار اضطرابــی افزایــش یــا کاهــش دهــد و یــا هیــچ
اثــری نداشــته باشــد[ .]18در مطالع ـهای کــه بــه بررســی اثــرات
ضــد اضطرابــی لیتیــوم بــر مــدل مــوش ســندرم  Xشــکننده
پرداختــه شــد ،دیــده شــده اســت کــه لیتیــوم بــه صــورت مقطعــی
توانســته اســت ســطح عمومــی اضطــراب را طــی آزمــون مــاز
صلیبــی مرتفــع کاهــش دهــد و بیــش فعالــی را نیــز تعدیــل
نمایــد[ .]39یــان و همکارانــش نشــان دادنــد کــه لیتیــوم کلرایــد
مــی توانــد ســبب کاهــش میــزان اضطــراب گــردد .از طــرف دیگــر،
لیتیــوم ســطح فعالیتهــای لوکوموتــور و بیــش فعالــی را کــه
بــه ترتیــب در آزمونهــای محفظــه بــاز و مــاز صلیبــی مرتفــع در
موشهــای صحرایــی مــدل ایســکمی مغــزی گلوبــال دیــده شــده
اســت ،کاهــش دهــد[ .]40بــر اســاس پژوهــش چــن و همــکاران
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نتیجهگیری
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تجویــز تکرارشــوند ٔه
پنتیلــن تتــرازول ســبب بــروز اضطــراب در موشهــای صحرایــی
میگــردد .اینگونــه بــه نظــر میرســد کــه لیتیــوم در دوزهــای
پاییــن اثــرات مثبــت و بهتــری از خــود نشــان میدهــد و
میتوانــد در بهبــود اضطــراب و رفتارهــای اکتشــافی نقــش
داشــته باشــد .هرچنــد ،بــا توجــه بــه اینکــه همچنــان مکانیســم
تأثیــر لیتیــوم بــا ابهاماتــی روبهروســت ،بررس ـیهای بیشــتر در
مــورد مکانیســم تأثیــر آن بــر اختــاالت اضطرابــی الزم بــه نظــر
میرســد.
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لیتیــوم رفتارهــای مــوش آســیب دیــده بــا  Fmr1را در آزمــون
محفظــه بــاز و مــاز صلیبــی مرتفــع بهبــود بخشــید .ایــن اثــر
مــی توانــد بــه اثــر تقویتــی لیتیــوم بــر بیــان  GSK3βمربــوط
شــود و از ایــن رو ممکــن اســت لیتیــوم اثــر درمانــی در ســندرم
 Xشــکننده نیــز داشــته باشــد[ .]38هرچنــد ،لیتیــوم در دوزهــای
بــاال ممکــن اســت ســبب ایجــاد مســمومیت گــردد .بــا ایــن
حــال بــه کارگیــری آن در دوزهــای بســیار بــاال (تــا 300میلــی
گــرم بــر کیلوگــرم وزن بــدن) در موشهــای صحرایــی نــه تنهــا
اثــرات ســمی نشــان نــداده اســت بلکــه ســبب بهبــود افســردگی،
اضطــراب و عملکردهــای شــناختی نیــز شــده اســت[ .]17در ایــن
پژوهــش هیــچ نشــانهای مبنــی بــر ســمیت یــا عــدم تحــرک
حیــوان بــه دنبــال تجویــز لیتیــوم (حتــی در دوز  8میلیگــرم)
دیــده نشــد.
در تحقیــق حاضــر ،افزایــش مــدت زمــان باقــی مانــدن در بــازوی
بســته در مــاز صلیبــی مرتفــع ،کاهــش در تعــداد مربعهــای
کنــاری پیمــوده شــده و افزایــش تعــداد دفعــات دفــع در گــروه
دریافــت کننــده  PTZنســبت بــه گــروه کنتــرل نشــانههایی از
افزایــش اضطــراب در پــی تجویــز پنتیلــن تتــرازول در ایــن گــروه
مــی باشــد؛ همچنیــن کاهــش در تعــداد مربعهــای مرکــزی
پیمــوده شــده و تعــداد دفعــات بلنــد شــدن از دیــواره در گــروه
شــم نســبت بــه گــروه کنتــرل نشــانهای از کاهــش رفتارهــای
جســتجوگری در گــروه دریافــت کننــده پنتیلــن تتــرازول نســبت
بــه گــروه کنتــرل مــی باشــد .کاهــش مــدت زمــان مانــدن در
بــازوی بســته در گــروه هــای دریافــت کننــده ی لیتیــوم کلراید در
دوزهــای  20و  40میلــی گرم/کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان نســبت
بــه گــروه دریافــت کننــده پنتیلــن تتــرازول مــی توانــد نشــانه ای
از کاهــش رفتارهــای شــبه اضطرابــی در گروههــای تیمــار بــا
دوزهــای پایینتــر لیتیــوم کلرایــد باشــد .نتایــج آزمــون محفظــه
بــاز افزایــش در تعــداد مربعهــای کنــاری پیمــوده شــده و
کاهــش در میــزان دفــع در گــروه دریافــت کننــده لیتیــوم کلرایــد
بــا دوز 20میلیگرم/کیلوگــرم وزن بــدن حیــوان نســبت بــه گــروه
دریافــت کننــده ی پنتیلــن تتــرازول را نشــان مــی دهــد کــه
تاییــدی بــر اثــر ضــد اضطرابــی لیتیــوم کلرایــد در دوز پاییــن مــی
باشــد؛ همچنیــن در همیــن دوز افزایــش در مربعهــای پیمــوده
شــده ی مرکــزی و دفعــات بلنــد شــدن از دیــواره نشــانهای از
افزایــش رفتارهــای جســتجوگری نســبت بــه گــروه شــم مــی
باشــد .بــه طــور کلــی مــی تــوان گفــت پنتیلــن تتــرازول ســبب
بــروز اختــال رفتــاری اضطــراب در مــدل حیوانــی تشــنج مــی
شــود و تیمــار بــا لیتیــوم کلرایــد میتوانــد میــزان اضطــراب را
در ایــن مــدل کاهــش دهــد .محققیــن دیگــر نیــز نشــان دادنــد
کــه کیندلینــگ ناشــی از  PTZســبب بــروز عالئــم اضطرابــی مــی
گــردد[ .]42,41همچنیــن اثــر ضــد اضطرابــی لیتیــوم در مطالعــات
قبلــی نیــز دیــده شــده اســت[.]16 ,17
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه در پــی تشــنجات ناشــی از PTZ
ســطح  BDNFدر هیپوکامــپ موشهــای صحرایــی کاهــش
مییابــد .ایــن امــر ســبب القــاء آســیبهای رفتــاری ازجملــه
اضطــراب نیــز میگــردد .از طــرف دیگــر ،تجویــز لیتیــوم کلرایــد

توانســته اســت ســطح  BDNFرا بــه شــکل معنــیداری در
گروههــای تحــت تیمــار افزایــش دهــد کــه نشــاندهنده
اثــرات بهبــود بخــش و حمایتکننــده عصبــی ایــن عنصــر
میباشــد .همچنیــن ،هماننــد مطالعــات رفتــاری ،دوز حداقــل
( 20میلیگــرم) لیتیــوم بیشــترین افزایــش ســطح  BDNFرا
در هیپوکامــپ موشهــای صحرایــی نشــان داده اســت کــه
تأییــدی بــر مشــاهدات رفتــاری صــورت گرفتــه میباشــد .تجویــز
لیتیــوم ســبب افزایــش بیــان  BDNFدر مغــز جونــدگان بهویــژه
در سیســتم لیمبیــک و قشــر فرونتــال میگــردد و همچنیــن،
مطالعــات نشــان دادهانــد کــه اثــرات نوروتروفیــک لیتیــوم در
نورونهــای قشــری نیازمنــد بیــان  BDNFمیباشــد[ .]43لــذا،
ازآنجاییکــه تشــنج ســبب کاهــش محتــوای  BDNFدر مغــز
میگــردد و بیــان گیرندههــای  BDNFو نیــز مســیر ســیگنالینگ
آن در پــی تجویــز مکــرر پنتیــل تتــرازول کاهــش مییابــد[،]44
تجویــز درازمــدت لیتیــوم میتوانــد بــا مکانیزمــی جبرانــی،
جلــوی کاهــش ســطح  BDNFرا بگیــرد و ازایــنرو موشهــای
صحرایــی را از حــوادث نورودژنراســیونی ناشــی از تشــنج و القــاء
اثــرات رفتــاری متعاقــب آن نظیــر آنچــه در مطالعــهٔ حاضــر دیــده
شــده اســت مصــون نگــه دارد .همچنیــن دیــده شــده اســت کــه
لیتیــوم میتوانــد ســطح افســردگی را در مــدل حیوانــی مســمومیت
تــری متیــل تینــی بــا افزایــش بیــان  BDNFکاهــش دهــد[ .]45در
اختــال مــادرزادی ســندرم  Xشــکننده ســطح باالیــی از اضطــراب
و نیــز بیــش فعالــی دیــده شــده اســت .مطالعــات نشــان دادهانــد
کــه مهارکننــد ٔه  3-GSKنظیــر لیتیــوم ســبب مهــار ایــن رفتارهــا
میشــود کــه ایــن امــر نشــاندهند ٔه دخالــت  3-GSKدر پاتوژنــز
ســندرم  Xشــکننده اســت 3-GSK .و درواقــع مهــار آن باواســطهٔ
لیتیــوم میتوانــد راهــکار درمانــی مناســبی بــرای تعدیــات
رفتــاری در ایــن قبیــل حیوانــات گــردد[.]46
مشــاهدات رفتــاری تابــع تغییــرات مختلــف محیطــی میتوانــد
نتایــج متفاوتــی بــه دســت دهــد .لــذا نیــاز بــه تکــرار آزمایشهای
متعــدد در بازههــای زمانــی مختلــف و تأییــد آنهــا بــا
آزمونهــای متفــاوت رفتــاری دارد .ازآنجاییکــه تیمــار بــا
لیتیــوم کلرایــد ســبب تغییــر بیــان ژن  BDNFو گیرنــده آن TrkB
در هیپوکامــپ میگــردد ،مطالعــات بعــدی میتوانــد بــه بررســی
بیــان گیرندههــای  BDNFو نیــز رفتارهــای شــبه افســردگی در
ایــن مــدل بپــردازد.

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 2:28 +0330 on Friday November 16th 2018

85 اثر ضد اضطرابی لیتیوم کلراید در مدل تشنج القاء شده با پنتیلن ترتازول
Commun. 2018;495(4):2525-2531.
10- Quiroz JA, Machado-Vieira R, Zarate CAJR,
Manji HK. Novel insights into lithium's mechanism
of action: neurotrophic and neuroprotective
effects. Neuropsychobiology. 2010;62(1):50-60.
11- Chiu CT, Chuang DM. Neuroprotective action
of lithium in disorders of the central nervous
system. Zhong Nan Da Xue Bao Yi Xue Ban.
2011;36(6):461-76.
12- Su H, Zhang W, Guo J, Guo A, Yuan Q, Wu W.
Lithium enhances the neuronal differentiation
of neural progenitor cells in Vitro and after
transplantation in to the avulsed ventral horn of
adult rats through the secretion of brain-drived
neurotrophic factor. Journal of neurochemistry. J
Neurochem. 2009;108(6):1385-98.
13- Wada A. Lithium and neuropsychiatric
therapeutics: neuroplasticity via glycogen
synthase kinase-3β, β-catenin, and neurotrophin
cascades. J Pharmacol Sci. 2009;110(1):14-28.
14Lapmanee
S,
Charoenphandhu
J,
Teerapornpuntakit
J,
Krishnamra
N,
Charoenphandhu N. Agomelatine, venlafaxine,
and running exercise effectively prevent anxietyand depression-like behaviors and memory
impairment in restraint stressed rats. PLoS One.
2017;12(11):0187671.
15- Mendez-David I, Guilloux JP, Papp M, Tritschler
L, Mocaer E, Gardier AM, et al. S 47445 produces
antidepressant- and anxiolytic-like effects through
neurogenesis dependent and independent
mechanisms. Front Pharmacol. 2017;8:462.
16- An Y, Inoue T, Kitaichi Y, Chen C, Nakagawa
S, Wang C, et al. Combined treatment with
subchronic lithium and acute intracerebral
mirtazapine microinjection into the median
raphe nucleus exerted an anxiolytic-like effect
synergistically. Eur J Pharmacol. 2016;783:112-6.
17- Motaghinejad M, Seyedjavadein Z, Motevalian
M, Asadi M. The neuroprotective effect of lithium
against high dose methylphenidate: possible role
of BDNF. Neurotoxicology. 2016;56:40-54.
18- Nikoui V, Javadi-Paydar M, Salehi M, Behestani
S, Dehpour AR. Protective effects of lithium on
sumatriptan-induced memory impairment in
mice. Acta Med Iran. 2016;54(4):226-32.
19- Smagin DA, Kudryavtseva NN. Anxiogenic
and anxiolytic effects of lithium chloride under
preventive and therapeutic treatments of male mice
with repeated experience of aggression. Zh Vyssh
Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2014;64(6):646-59.
20- Youngs RM, Chu MS, Meloni EG, Naydenov A,
Carlezon WA, Jr Konradi C. Lithium administration
to preadolescent rats causes long-lasting increases
in anxiety-like behavior and has molecular
consequences. J Neurosci. 2006;26:6031-9.
21- Roohbakhsh A, Esmaeili H, Asami Z, Arab
Horizon of Medical Sciences

 از زحمــات مدیریــت پژوهــش دانشــگاه:تشــکر و قدردانــی
آزاد اســامی شــیراز در اعطــای تســهیالت الزم جهــت اجــرای ایــن
.پــروژه صمیمانــه قدردانــی مــی شــود
 و بر95-2034-8324  مطابــق مجــوز شــماره:تاییدیــه اخالقــی
اســاس قوانیــن حمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی مالحضــات
اخالقــی بــا نظــارت کمیتــه اخالقــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
.شــیراز رعایــت گردیــد
 هیچگونــه تعــارض منافعــی توســط نویســنده:تعــارض منافــع
.بیــان نشــده اســت
 محمــد امیــن عدالــت منــش (نویســنده:ســهم نویســندگان
؛ اعظــم داوودی%25 )؛ مرضیــه یزدانــی (نویســنده دوم%25 )اول
.%25 )؛ ســمانه رفیعــی (نویســنده چهــارم%25 )(نویســنده ســوم
 بخشــی از منابــع مالــی ایــن پــروژه توســط:منابــع مالــی
معاونــت پژوهــش دانشــگاه آزاد اســامی شــیراز و در قالــب
.پژوهانــه تأمیــن شــده اســت
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