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Abstract 

Background: The aim of this study was to assess the effect of training, and noise stress on 
serotonin plasma level of Wistar rats. 

Materials and Methods: for many years, physical activity have been used for the treatment of 
different neuropsychological dieases.Twenty -One male witar rats(9-10 weeks old and 170/82±20/57g 
weight) were randomly divided into three groups: the noise group (n=7), training+noise group(n=7), 
and the control group (n=7). The aerobic training was performed 5 days per week, for a 60-day period. 
The noise stress included exposure to traffic noise 5hrs/per day over a 60-day period (range:85-110 
dB).The control group was not exposed to any noise or exercise, and was kept away from the sources 
of stress; the rats were kept under the same conditions.At the end of the experiment, blood samples 
were collected and plasma serotonin concentrations were determined.For the statistical data analysis, 
one-way ANOVA and Tukey post-hoc tests were used (α≤0.05). 

Results: Plasma serotonin concentration significantly decreased in noise groups, in 
comparison with the controls (21.9±2.1, vs.40.8±7.3 μmol/ml) respectively; p<0.000). The plasma  
serotonin levels in the noise +training groups(36.2±3.1) were apparently near to the controls ;however, 
resistance training could significantly increase plasma serotonin concentration in the noise+training  
group rats. 

Conclusion: Increased serotonin level following resistance exercises might reduced stress in 
subjects. 
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 هاي موش پالسماي سروتونین میزان بر صوتی استرس و هوازي تمرین اثر بررسی
  صحرایی نر

  
  *3کریمی امیرحسین ،1پور حیدریان علی ،2پیري ،خسرو1ناظم فرزاد

  
  ، همدان، ایرانهمدان سیناي بوعلی دانشگاه ، گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی،دانشیار-1
  ان، ایران، همدهمدان سیناي بوعلی دانشگاه ،گیاهی بیوتکنولوژي گروه، دانشیار-2
  ، همدان، ایرانهمدان سیناي بوعلی دانشگاه ،ورزشی علوم و بدنی تربیت  گروهورزش، فیزیولوژي دکتري دانشجوي -3
 

  26/6/93 :پذیرش تاریخ 1/6/93 :دریافت تاریخ
 

  چکیده
 مطالعه از دفه .دارد سابقه  کههاست سال عصبی هاي بیماري درمان براي بدنی هاي فعالیت از استفاده: هدف و زمینه
  .بود ویستار نر صحرایی هاي موش سروتونین میزان بر صوتی استرس و هوازي تمرین اثر بررسی حاضر

 انتخاب 82/170±57/20 وزنی محدوده با بالغ نر صحرایی موشسر  21 تعداد در این مطالعه تجربی :مواد و روش ها
 در ها موش .شدند تقسیم )کنترل و صوتی استرس + تمرین صوتی، استرس( گروه سه به تصادفی طور به ها موش .شد

 ،30/10 الی 8 صبح( ساعت 5 روزي روز، 60 )بل دسی 100±15( ترافیک شده ضبط صداي و سر صوتی، استرس معرض
 ساعت 24 از پس و گرفت انجام روز 60 مدت به و هفته در روز پنج صورت به هوازي تمرین و )30/18 الی 16 ازظهر بعد
 .گردید گیري اندازه سروتونین پالسمایی سطح و شد انجام خون گیري نمونه ترافیک صدا و سر و تمرین لسهج آخرین از

 05/0 يدار معنی سطح در توکی تعقیبی آزمون و راهه یک واریانس تحلیل هاي آزمون از نتایج تحلیل و تجزیه جهت
  .شد استفاده
 )لیتر  نانوگرم بر میلی2/36±1/3(صوتی استرس+ هوازي تمرین گروه در سروتونین میانگین که داد نشان نتایج :ها یافته
 نانوگرم بر 8/40±3/7(کنترل گروه به نزدیک تقریبا و) لیتر نانو گرم بر میلی 9/21±1/2(صوتی استرس گروه از بیشتر
  .بود )لیتر میلی

 جبران زیادي حدود تا را صوتی رساست از ناشی پالسما سروتونین میزان هوازي تمرین که رسد می نظره ب :گیري نتیجه
  .گردد اضطراب کاهش باعث و کرده
  سروتونین صوتی، استرس هوازي، تمرین :کلیدي گانواژ

  
  
  
  
  
  
  
 ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه تربیت بدنیزاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان :مسئول نویسنده*

Email: amir.karimi@ped.usb.ac.ir 



  و همکاران   فرزاد ناظم                                                                                                                 ... بررسی اثر تمرین هوازي و استرس صوتی بر 

  85                                                                                                         1393 دي ،10 شماره ، هفدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

  مقدمه
 و حیوانات در کهپروتئینی است  سروتونین

 و بررسی مورد سال چندین خواصش  ودارد وجود گیاهان
 در سروتونین قبل، چنددهه در .است گرفته قرار پژوهش

 دار مهره حیوانات شکم در اروپا در و خون سرم در امریکا
 از .)1(هستند یکی ماده دو این شد وممعل بعدها .شد کشف

 شده شناسایی ناقل اي ماده عنوان به سروتونین بعد به آن
 در .دارد وجود بدن وکل مرکزي عصبی سیستم در که است

 5 حدود و دارد وجود بدن سراسر در سروتونین پستانداران
 عصبی ناقل .دارد قرار مرکزي عصبی سیستم در آن درصد

 مشهور سروتونین یا تریپتامین کسیهیدرو به امروزه که
 فیزیولوژیکی پدیده چند بر که پایداري تاثیر خاطر به است،

 بعضی .)1(است گرفته قرار بررسی مورد است داشته روانی و
 فعالیت که کرده ثبات حیوانات و انسان روي مطالعات از

 سیستم روي اي جداگانه عملکرد روانی هاي استرس و بدنی
 براي استرس و مفید تمرین .)2(دارند بدن فیزیولوژیک

 مضر بدن حیاتی سیستم عملکرد در بقا و عصبی  اعمال
 زا استرس عوامل از شماري بی معرض در انسان .باشد می

 لوازم  وکار محیط هواپیما، شهري، ترافیک مانند روزمره
 شدت، به توجه با صدا و سر تاثیر .)3(گیرد می قرار خانگی

 سالمت و جنس سن، مجاورت، لشک و زمان مداومت،
 تشخیص را صدا میزان ذهن .است متفاوت افراد جسمی

 در .شود می قائل تمایز مختلف هاي تنش میزان بین و دهد می
 ممکن گرفتن، قرار صوتی آلودگی و صدا و سر معرض

 دست از مانند سالمتی مشکالت از بسیاري بروز سبب است
 و پردازش تقدر کاهش خواب، اختالل شنوایی، دادن

 به منجر چنین هم و باشد داشته همراه به را پرخاشگري
 خطر افزایش باال، خون فشار قلب، کرونر عروق هاي بیماري
 رفتاري اختالالت و درد سر روانی، عوارض میر، و مرگ

 شنیداري، هاي آسیب بر عالوه صوتی آلودگی .)5، 4(شود 
 وسایکوفیزیولوژیک رفتاري اختالالت بروز سبب

 استرس رفتاري اختالالت ترین متداول از یکی .)6(گردد می
 این در مهمی نقش نروترانسمیترها است، اضطراب و

 جاندار فیزیولوژیکی حیاتی تعادل استرس دارند، ها بیماري

 هاي محرك چنین با مقابله توانایی و ریزد می هم به را
 مطالعات دارد، بیماري و سالمتی در مهمی نقش زایی تنش

 و نوروترانسمیترها سیستم تعادل خوردن هم به دهد می اننش
 یک تریپتوفان .)7(هستند سهیم بیماري این در ها هورمون

 .است بدن در سروتونین تولید میزان در کننده تعیین فاکتور
 متابولیسم در درگیر اصلی آنزیم یک اکسیداز مونوآمین
 رفتن ییتوانا )آزاد( سرگردان تریپتوفان .)8(است سروتونین

 در تریپتوفان از درصد 10 حدود و دارد مغزي هاي سلول به
 و شود می ساخته اکسونی پایه در سروتونین رهاست، پالسما

 تائیدیه طبق بر .)8(است تریپتوفان آن از سپیش اسیدآمینه
 British national health) بریتانیا ملی سالمت موسسه

forum) در .)9(دهد یم افزایش مغز سروتونین سطح تمرین 
ه ب بدنی هاي فعالیت نقش از متعدد مطالعات اخیر دهه چند
 حکایت استرس و اضطراب کاهش در استقامتی الگوي ویژه
 مغز کارکرد روي بدنی فعالیت فواید و اهمیت .)10-14(دارد

 خصوصه ب حیوانی آزمایشگاه در انسانی مطالعات در
 فواید کردعمل و )15(است شده گزارش نیز جونده حیوانات

 مطالعه مورد زنده موجودات بیولوژیکی سیستم روي آن
 ورزش که است داده نشان  مطالعات .)16(است گرفته قرار

 عصبی سیستم عالئم کاهش با منظم طور به هوازي
ه ب (HPA) آدرنال تاالموس هیپو محور تنظیم و سمپاتیک

 و تنظیم را نروترانسمیترها بدنی فعالیت .)18، 17(است همراه
 محور با رفتاري اختالالت .)20، 19(دهد می کاهش را استرس

 سیستم .)22، 21(است مرتبط آدرنال - هیپوفیز -هیپوتاالموس
 رفتاري سیستم تنظیم در توجهی قابل طور به سروتونرژیک

 هیدروکسی 5 که کند می اثبات مطالعاتی .)23(دارند نقش
 وتونینسر یا (HT-5-hydroxytryptamine-5) تریپتامین

 عصبی ماندگاري و تنظیم را سیناپسی پذیري شکل دتوان می
 روشن جهت تحقیق این .)2(بخشد بهبود را خوي و خلق و

 و استرس با مواجهه در بیشترسروتونین مکانیسم کردن
  .باشد می هوازي تمرینات با استرس

  
  
  



  و همکاران   فرزاد ناظم                                                                                                                 ... بررسی اثر تمرین هوازي و استرس صوتی بر 

  86                                                                                                         1393 دي ،10 شماره ، هفدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 مواد و روش ها
 نر صحرایی سرموش 21 از تجربی مطالعه این در

 با گرم 8/170±5/20 وزنی محدوده با )ویستار ادنژ ( سالم
 پاستور انسیتو از آزمایش این جهت هفتگی 10 حدود سن

 -تاریکی دوره شرایط با مخصوص هاي قفس در و تهیه ایران
 و گراد سانتی درجه 25±2 دماي و ساعته 12 روشنایی
 گونه هیچ و شد منظور آن براي درصد، 55±5 رطوبت

 .نداشت وجود حیوانات براي یآب یا غذایی محدودیت
 با مطابق آزمایشگاهی حیوانات با کار اخالقی اصول
 انجام هلسینکی معاهده و دانشگاه اخالقی کمیته هاي بیانیه

  .گرفت
  تمرینی پروتکل

 پنج هوازي، تمرین هفته هشت شامل تمرینی برنامه
 که تمرینی برنامه طبق معین مدت و شدت با و هفته در روز

 روي بر دویدن صورت به 30/12 تا 30/7 زمانی دامنه در
 برنامه .شد گرفته نظر در شیب بدون حیوانی گردان نوار

 روي دویدن با ها موش آشنایی روز پنج از پس تمرینی
 مرحله این در .شد آغاز زیر صورت به گردان نوار دستگاه

 به موش کردن ادار و براي اخالقی، مسایل رعایت منظور به
 توسط عمل این .نشد استفاده الکتریکی كشو از دویدن

 نوار با سازي آشنا لهحمر در .شد انجام پالستیکی اي میله
 10 شدت و دقیقه 15 زمان مدت با )روز 5( مدته ب گردان

 نیز تمرین جلسه هر آخر و اول دقیقه ده در .بود دقیقه بر متر
 اول هفته .شد داده اختصاص کردن سرد و گرم به ترتیب به
 به و دقیقه بر متر 15 سرعت با جلسه هر در ها موش ،مدو و

 .گرفتند قرار شیب بدون گردان نوار روي بر دقیقه 15 مدت
 بر واحد 5 هفته دو هر بعد هاي هفته در ترتیب همین به

 آخرین تا هفتم هفته از ولی ،گردید اضافه تمرین سرعت
 .بود ثابت دقیقه در متر 30برابر تمرین سرعت تمرین هفته

 به هفتم تا سوم هاي هفته در نیز تمرین زمان مدت
 هفته از و شد گرفته نظر در دقیقه 50،40،30 ،25،20ترتیب
 داشته نگه ثابت دقیقه 60 روي بر تمرین مدت بعد به هشتم

 درصد 85 تا 55 کار هاي شدت با معادل برنامه این .شد
VO2max 24-26(آمد در اجرا به(.  

   صوتی استرس
 ابتدا حیوانات دادن قرار صوت ضمعر در براي

 شهر ترافیک پر میدان از یکی در ترافیک از ناشی صداي
 صوت ضبط دستگاه یک توسط )امام میدان( همدان

 (Sonar)سونار افزار نرم از استفاده با و ضبط استاندارد
 دو توسط سپس و تنظیم بل دسی 95±15 معادل آن شدت

 قرار حیوانات قفس تريم سانتی 30 فاصله در که گو بلند باند
 الی 8 صبح( ساعت 5 روزي و روز 60 مدته ب  بودشد داده
 سنج زمان تایمر وسیلهه ب )30/18 الی 16 ازظهر بعد30/10
 شدت معرض در حیوان که این براي و پخش محیط در

 صوت گیري اندازه دستگاه یک با بگیرد قرار یکسان صوت
 مانز مدت تمام در صوت شدتTES-1351 مدل سنج

 از شده ضبط صداي که این به توجه با .شد پایش مواجهه
 بر در را صوتی هاي فرکانس از وسیعی طیف ترافیک

 نظر مد صوت آزارنده شدت تنها تحقیق این در ،گیرد می
   .)27(گرفت قرار

  سروتونین گیري اندازه
 و تمرین جلسه آخرین از بعد روز صبح 9 ساعت در

 کتامین بیهوشی ماده فاقیص داخل تزریق با صوتی استرس
 نمودن باز از بعد و هوش بی ،)گرم بر کیلوگرم  میلی50-30(

 EDITA هاي لوله در و گرفته خون کبدي باب از شکم،
 در دور 3000 سرعت با خون هاي نمونه سپس  وآوري جمع
 سرم پالسماي و گردید سانتریفیوژ دقیقه 20 مدت به و دقیقه

 گیري اندازه( تحقیق يبعد مراحل جهت و جداسازي آن
 درجه 80 منهاي دماي با فریزر به )نظر مورد متغیرهاي

 پالسمایی غلظت گیري اندازه .یافت انتقال گراد سانتی
 مخصوص سروتونین االیزاي کیت از استفاده با سروتونین

  .صورت گرفت)  آمریکا-توررانس( صحرایی موش
 رد ها آزمودنی تصادفی توزیع به توجه بادر پایان 

 با( ها داده بودن طبیعی از اطمینان نیز و تحقیق هاي گروه
 آزمون از ،)اسمیرنوف -کلوموگروف آزمون از استفاده
 که این براي چنین هم .شد استفاده راهه یک واریانس تحلیل

 آماري دار معنی اختالف ها گروه کدام بین شود مشخص



  و همکاران   فرزاد ناظم                                                                                                                 ... بررسی اثر تمرین هوازي و استرس صوتی بر 

  87                                                                                                         1393 دي ،10 شماره ، هفدهمسال اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 سطح .شد استفاده توکی تعقیبی آزمون از دارد، وجود
  .شد گرفته نظر در 05/0 محاسبات تمام براي نیز يدار عنیم

  ها یافته
 داده نشان گروه سه سروتونین میزان 1 جدول در

   .است شده
  

 اسـترس  هـاي  گـروه  سـروتونین  میزان شامل سطوح .1جدول
) <05/0p (*صـوتی  اسـترس  + وتمـرین  **)>01/0p(صوتی

 لکنتر گروه برابر در)n=7(استاندارد وانحراف میانگین
   انحراف معیار±میانگین  گروه
  8/40±3/7  کنترل

  9/21±1/2**  صوتی استرس
  2/36±1/3*  صوتی استرس+  هوازي تمرین

  
 داد نشان راهه یک واریانس تحلیل آزمون نتایج

 وادغام تنهایی به صوتی استرس معرض در روز 60 اثر که
 میزان در تغییراتی به منجر هوازي تمرین هفته هشت با آن

 که آن حال .شد تحقیق هاي گروه خون پالسماي ونینسروت
 گروه خون پالسماي سروتونین میزان در يدار معنی تفاوت
 .)>01/0p(دارد وجود کنترل برابر در صوتی استرس تحقیق

 با آن ترکیب و صوتی استرس گروه در تفاوت این ولی
 مشاهده کنترل برابر در هوازي تمرین هفته هشت

 و سر با مجاورت که داد نشان ژوهشپ این ).<05/0p(نشد
 و است شده پالسما سروتونین میزان کاهش باعث صدا

 که  راکاهشی ،صوتی استرس به هوازي تمرین کردن اضافه
 زیادي حدود تا  است راآمده وجوده ب سروتونین میزان در

 .است کرده جبران

  
  بحث

 استرس و هوازي تمرین با گروه نتایج این طبق
 قرار صدا و سر معرض در فقط که گروهی هب نسبت صوتی،
 شد مشاهده آنها پالسما در سروتونین میزان بیشترین داشتند

 استرس +هوازي تمرین گروه پالسما در سروتونین میزان و
 کنترل گروه پالسماي سروتونین غلظت  میزان با صوتی

 تجربی صورت به تحقیقی زمینه این در چون .بود نزدیک
 براي ،نبود ممکن تحقیقات دیگر با یسهمقا و نشده انجام

 هوازي ورزش که کرد عنوان بتوان شاید احتمالی توجیه
 سروتونین سیناپسی پس و سیناپسی پیش هاي درگیرنده
 که (5HT2A,5HT1) سروتونین هاي گیرنده از مخصوصا

 به توجه با و کرد، اشاره دارند، نقش استرس یندآفر در
 افزایش باعث هوازي تمرینات که رود می احتمال باال مطالب

 باعث سیناپسی شکاف محل در سروتونین نوروترانسمیتر
 ترس و اضطراب کاهش در و شده ها گیرنده این شدن فعال

 داشته نقش آرامش ایجاد و آمده وجوده ب ازاسترس ناشی
 تعداد و اندازه افزایش طریق از عمل این و باشند

 کاره ب روتونینس هاي وگیرنده سیناپسی پس هاي وزیکول
 ممکن صوتی آلودگی از ناشی استرس چنین هم و گیرد
 کاهش و سروتونین میزان در طبیعی غیر تغییرات باعث است

 در ورزش و بدنی هاي فعالیت و گردد سروتونین هاي گیرنده
 شواهد کنونی نتایج البته .نماید عمل معکوس جهت

 براساس که دهند می قرار متخصصان اختیار در را اي یکپارچه
 کاهش براي اي وسیله عنوان به را ورزشی تمرینات آنها

 یک .کنند می تجویز خطر کمترین با استرس و عالئم
 ،شود می سروتونین افزایش باعث که دیگر احتمالی مکانیسم

 که اند داده نشان تحقیقات .باشد می نروتروفیک رشد عامل
 تروفیکنرو رشد عامل افزایش باعث تردمیل روي بر دویدن

 آرام تمرینات نقش زمینه در نیز تحقیقاتی و )18(شود می
 استرس کاهش در استقامتی تمرینات و (Relaxtion)سازي

 که است این از حاکی دیگر مطالعات .)28(است شده بیان
 در اضطراب عالئم کاهش باعث يدار معنی طور به ورزش
 مقان تحقیقات .)29(شود می مزمن اضطراب با افراد و بیماران

 مغزي، هاي سلول در تریپتوفان ورود با دادند نشان وهمکاران
 غلظت هوازي تمرینات با و یابد می افزایش سنتاز سروتونین
 همکاران و گرین .)8(یابد می افزایش پالسما در تریپتوفان

 Tread)گردان نوار روي هوازي تمرین جلسه یک از بعد

mill) تونینسرو سطح افزایش صحرایی هاي موش با 
 در وهمکاران دي .)30(نمودند مشاهده پشتی درنخاع
 افسردگی به مبتال بیماران در شنا هفته 4 اثرات اي مطالعه
 را رفتار بهبود و سروتونین هاي گیرنده بهتر اجراي ،ماژور
 سطح پژوهشی در همکاران و دنتس .)29(کردند تجربه
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 درصد 70 – 85 شدت با هوازي تمرینات با سروتونین
 سروتونین سطح میزان روي يدار معنی اثر قلب، بانضر

 روز چهار داد نشان چااولف .)31(نکردند مشاهده زن بیماران
 اثر تردمیل با هوازي تمرین ساعت یک روزي متوالی

 .)32(ندارد وجود سروتونین هاي گیرنده روي يدار معنی
 هاي استرس معرض در دهد می نشان  نیزدیگر مطالعات

 مغز هیپوکاهپ نوروژنز اعصابفتن، قرار گر صوتی
 در عصبی هاي میانجی روي و تخریب را صحرایی هاي موش

 يدار معنی کاهش دیگري حقیقت .)6(گذارد می اثر ناحیه این
 در کنترل گروه با مقایسه در )سروتونین( HT-5 سطح در

 مشاهده صوتی هاي استرس تحت صحرایی هاي موش
 ساعت4 روزي و روز، 15 مشابه تحقیق در چنین هم .)33(شد
 موش در اضطرابی رفتارهاي صوتی، هاي استرس معرض در
ه ب است ممکن که داشت اظهار محقق و مشاهده صحرایی نر

 .)34(باشد سروتونروژیک اعصاب هاي فعالیت در تغییر دلیل
 است آن از حاکی دیگري هاي پژوهش ،ها یافته این با همگام

 چنین هم و سروتونین بهبود موجب طوالنی هاي ورزش که
 ناقل مواد ازدیاد و استرس و افسردگی سطح کاهش

 هاي پیام بهتر انتقال موجب نتیجه در و )سروتونین(شیمیایی
 اذعان پژوهشی نتایج .)6(شود می خو و خلق بهبود و عصبی
 استرس اثرات با مالیم شدت با منظم ورزش که داشت
 موجب HPA محور شدن فعال رغم به و کرده مقابله

 دتوان می ورزش اساس براین .)35(شود می عصبی سازگاري
 زاي آسیب رویدادهاي در گیري پیش ابزاري یک عنوان به

 پل ایجاد با و شود افراد عملکرد بهبود موجب و عمل عصبی
 که شود می معلوم کنونی يها یافته و ها پژوهش بین ارتباطی

 زنده يها سلول به دتوان می صدا و سربا پیاپی مجاورت
 مثل زنده هاي ارگان برخی در است ممکن که برساند آسیب

 که دهند می نشان چنین هم نتایج .کنند دخالت شدت به مغز
 بیماري موجب است ممکن طوالنی صداي و سر افزایش

 مناسب شناختی درمان رابطه یک شناسایی بنابراین .شود
 صدا سرو از حاصل تنش بار زیان آثار از ممانعت براي

 تا بگیرد قرار بررسی مورد جامع رویکردي در ایستیب
 هاي سیستم در صوتی استرس که را هایی دگرگونی

 .کند پیدا کاهش آورد می وجود به مختلف فیزیولوژیکی
 بر وصدا سر با مجاورت آن وسیله به که مکانیزمی بنابراین
 تعامل .است پیچیده کامال گذارد، می تاثیر عمومی سالمت

 سر با مواجهه در سهیم مختلف فیزیولوژیکی ايه سیستم بین
 اجتماعی روانی، رفاه بر تاثیرش مختلف هاي مکانیزم و وصدا

 .است شده گرفته نادیده یا انکار اوقات اغلب ما سالمتی و
 مخرب اثرات از گریز هاي راه از یکی بدنی فعالیت و ورزش

 تغییرات و سروتونین طبیعی افزایش با دتوان می و است آن
 .کند عمل دارو یک همانند مدت دراز فیزیولوژیکی

  
  گیري نتیجه

 هاي پاسخ از تغییرات باعث نابهنجار صداهاي
 نشان ما يها یافته .گردند می CNS بر مختلف فیزیولوژیک

 هاي موش در حاضر مطالعه در رفتاري اختالالت که داد
 هاي انتقال به نسبت ترافیک صدا و سر معرض در مشاهده
ه ب با است ممکن یافته تغییر )سروتونرژیک( غزم عصبی

 آینده مطالعات .بیابد بهبود هوازي هاي ورزش کارگیري
 مطالعاتی چنین هم و کار، از نوع این پیشبرد براي نیاز مورد

 وفیزیولوژیکی بالینی کاربردهاي بررسی به خاص طور به
  .هستند مناسب

  
  قدردانی و تشکر

 نمودند یاري را ما طالعهم این در که افرادي تمامی از
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