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رنـج   ،اضـطراب، نقـص در حافظـه و درد    که مبتالیـان آن از است  یفیاختالل ط اوتیسم بیماري و هدف: زمینه

هدف مطالعه حاضر تعیین است. کننده سیستم ایمنی و ضدالتهاب  اکسیدانی، تعدیل خواص آنتی داراي. شیر شتر برند می
تیسمی القاء شـده توسـط   وماده مدل ا صحرایی هاي موش نر هاي، اضطراب و حافظه فضایی زادهتأثیر شیر شتر بر درد

 .است والپروئیک اسید

-میلـی  500ئیـک اسـید بـا دوز    وهاي صحرایی مـاده نـژاد ویسـتار، والپر   تجربی، به موشدر یک مطالعه  ها:روش

 تـایی  شـش  پـنج گـروه   بـه نر حاصله  اننوزاد داخل صفاقی تزریق شد.به صورت  حاملگی، 5/12ز گرم/کیلوگرم در رو
ریسـپریدون و والپروئیـک اسـید تقسـیم      ریسپریدون، شیر پاستوریزه شـتر+  ریسپریدون، شیر خام شتر+ خورده،ن  دست
هـاي   هاي نر موش ی به زادهصفاقداخل به صورت ) لوگرمی/کی گرملیم 2/0(با دوز ریسپریدون . در مرحله درمان شدند

توسـط  ام پـس از تولـد)   35روز (از روز  42روزانه به مدت  )لیتر/کیلوگرممیلی 10شیر شتر ( و تزریق شدصحرایی ماده 
-84بعد از اتمام دوره درمـان در روزهـاي   اضطراب و یادگیري فضایی ، پاسخ به درد شد.ها خورانده  به آن سوزن گاواژ

و آزمـون مقایسـات چندگانـه     و دوطرفـه  طرفـه  یـک ها با استفاده از آنـالیز واریـانس    داده رار گرفت.مورد ارزیابی ق 77
Tukey تحلیل شدند. 

نخورده پـس از     با گروه دست هاي درمانی در مقایسه همه گروهپاسخ به درد، اضطراب و یادگیري فضایی در  نتایج:

 خـام شـتر+   چنـین بـین شـیر    هـم  .متفاوت بودو   p، 01/0<p، 001/0<p>05/0شیر شتر به ترتیب  روزه 42درمان 
اخـتالف  پاسخ به درد و نیـز زمـان یـافتن سـکو در آزمـون حافظـه فضـایی         آزمونر د ریسپریدون و گروه ریسپریدون

 .)p>05/0( مشاهده شد  داري معنی

 در حافظـه و یـادگیري   عالئم اوتیسم مانند اضطراب، نقـص اثربخشی شیر شتر در بهبود  به با توجه  گیري:نتیجه

 .براي بیماران اوتیسمی توصیه نمودب مناس عنوان یک مکمل غذایی  توان شیر شتر را به می احتماالً

 :  ها واژه دیکل
 اوتیسم، اضطراب، حافظـه 

ــادگیري ــتر، و ی ــیر ش  ، ش
مــوش  والپروئیــک اســید،

 صحرایی

 

 يشـر بـرا  نحقوق  یتمام
 یدانشگاه علـوم پزشـک  

محفــوظ  تربــت حیدریــه
 است.

  
 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 1400 پاییز. 3. شماره 9دوره 

  پژوهشیمقاله  
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 مقدمه 

تکـاملی در  -اخـتالالت عصـبی   مـوارد  ترین کی از شایعیاوتیسم 

افراد مبتال بـه   ) در بیشتر موارد،1( حال گسترش در جهان است

نیز  و )2اضطراب و افسردگی ( نظیراوتیسم از اختالالت عاطفی 

ایـن بیمـاري   عالئم  معموال. )4, 3(رنج می برند ناهنجاري حسی 

العمر و  مادام ایجاد شده نقص و شوند وایل کودکی ظاهر میدر ا

  ).5بدون درمان اختصاصی است (

چنین اختالالت رفتـاري اوتیسـم در    هاي حیوانی اوتیسم هم مدل

داروهـاي ضـد   استفاده از  .)6د (نده خوبی نشان می  انسان را به

بـه اوتیسـم را در کودکـان     ءصرع در دوران بارداري خطر ابتال

ماهــه اول   ). مــادران بــارداري کــه در ســه7دهــد ( افــزایش مــی

تولـد کودکـان    بـروز خطر  استفاده نمایندوالپروئیک از بارداري 

هاي  میان مدل همچنین در ).8( در آنان افزایش می یابداوتیسمی 

یافتــــه بــــراي اوتیســــم، مــــدل حیــــوانی اســــید    توســــعه

تـرین عالئـم بــه    نزدیـک  )(Valproic Acid(VPA)والپروئیـک 

قـرار گـرفتن در معـرض    ). 6انسـان را دارد ( اوتیسم در بیماري 

حاملگی که یـک دوره زمـانی    13تا  12اسید والپروئیک در روز 

جنین اسـت باعـث    اعصاب حسی و حرکتیتکامل حساس براي 

رفتارهـا و   ها شود که فرزندان آن ایجاد نقص در لوله عصبی می

با توجه . )9(دهند  ازخود بروز میان اوتیسم را مشخصات بیمار

 اوتیسـم وجـود نـدارد بـا    که دارویی قطعی بـراي درمـان   به این

توسـط سـازمان    پریشـی ریسـپریدون   داروي ضد روان حال این

 ).10شده است ( یدأیمتحده داراي مجوز و ت  تغذا و داروي ایاال

و درمــانی واص تنــوع زیــاد خــدارا بــودن  شــیر شــتر بــه دلیــل

هـاي   ها مورد استقبال جمعیت گیري از بیماريهاي پیش مکانیسم

اکســیدانی،  ). شــیر شــتر داراي خــواص آنتــی11( ســتامختلــف 

و ضـد   یانسـولین  شـبه  ،بیکننده سیسـتم ایمنـی، ضـدالتها    تعدیل

مطالعـات  در  طـور سـنتی   ). از شیر شتر بـه 12( استزي آپوپتو

در درمان اوتیسم  اي در برخی از مناطق جهان بالینی و مشاهده

 ).13شود ( استفاده می

رابطه با تأثیر شیر   بالینی در  پیش  هیچ مطالعه ،در بررسی متون

هـاي حیـوانی اوتیسـمی گـزارش نشـده اسـت و        شتر روي مدل

انجـام شـده    به صـورت گـزارش مـورد    موجودمطالعات بالینی 

تـأثیر رژیـم حـاوي     تعیین با هدف لذا مطالعه حاضر )،14(است 

 بهبود عالئـم رفتـاري  بر شیر شتر به همراه داروي ریسپریدون 

 نر هاي در زاده اضطراب، پاسخ به درد و یادگیري فضایی مانند

القاء شده توسط والپروئیـک  مدل اوتیسمی موش صحرایی ماده 

 . انجام شداسید 

 هاروش 
  در آزمایشـگاه  1399در سـال   تجربـی  بـه روش مطالعه حاضر 

هـاي نـر و    مـوش  .گردیـد مرکزي دانشکده پزشکی مشهد انجام 

اسـتفاده   گرم) مورد 250±20 ماده صحرایی نژاد ویستار (وزن

در ایــن تحقیــق از مرکــز آزمایشــگاه حیوانــات دانشــگاه علــوم  

ها در یک قفـس پالسـتیکی    موش اند. آمده  دست به پزشکی مشهد

رطوبـت نسـبی    ،گراد درجه سانتی 25±2آکریلیک در دماي اتاق 

حیوانات  ساعت چرخه نور / تاریکی قرار گرفتند. 12و %  5±55

به آب و غذاي استاندارد و  آزاددر تمام مدت آزمایش دسترسی 

 کافی داشتند. 

و  ندپنج موش ماده و یک موش نر در هـر قفـس قـرار داده شـد    

هاي بـارداري دو بـار    آزمایش اسمیر واژن براي تشخیص پالك

 از انجــام شــد. پــس صــبح) 8:30ظهــر و  از بعــد 8:30در روز (

هاي جداگانه منتقـل شـدند و    به قفس ي باردار ها موش تشخیص،

در نظر  (gestational day1; GD 1)این روز اولین روز بارداري 

 .گرفته شد

و دو تـایی   جطور تصـادفی بـه دو گـروه پـن     هاي باردار به موش

یک اسید تهیه شـده  کیلوگرم والپروئم/گر میلی 500تقسیم شدند. 

ها  هاي نر آن زادهکه (ر ماده بارداموش سبحان دارو) به پنج از (

 بـه  و کننده والپروئیک اسید را تشکیل دادند)  چهار گروه دریافت

گروه دست نوان ع ها به هاي نر آن زاده دو موش ماده باردار (که

 5/12شــده در روز  ) آب تقطیــرنخــورده در نظــر گرفتــه شــدند 

تزریـق   (Intraperitoneal; I.P)صورت داخل صـفاقی   حاملگی به

ــد ــور از روز  ).16, 15( شـ ــی  5/12(منظـ ــاملگی یعنـ ــر  حـ اگـ

ــدر صــبح پ دهایئوزواســپرمات ــ  دای ــوان اول ــه عن روز  نیشــد، ب
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گردد. با توجه به مقاالت بهترین زمـان بـراي    می نییتع يباردار

 است.  5/12تزریق جهت ایجاد مدل اوتیسمی روز 

ــ ــارداري در ســاعت  پ صــبح روز اول  8س از مشــاهده پــالك ب

ام صورت گرفت. 12روز  20تزریق والپرونئیک اسید در ساعت 

حل شد و حجم تزریـق   % 9/0والپروئیک اسید در محلول سالین 

ها تا زمان از شـیر گـرفتن    کیلوگرم بود. همه موشر/لیت میلی 10

داري نگـه  (Postnatal Day; PND 30) پـس از تولـد   30تـا روز  

هـاي   شده و براي آزمـایش   موش از شیر گرفته 30شدند. سپس 

نخـورده    گـروه دسـت  که شامل:  بندي شدند پس از زایمان گروه

)Naïve6اند ( هایی که والپروئیک اسید دریافت نکرده ): موش=n ،(

هایی که والپروئیک اسید  ): موشControlگروه والپروئیک اسید (

ــا  ــی درم ــد ول ــت کردن ــد (دریاف ــت نکردن ــروه  )،n=6نی دریاف گ

 ،هـایی کـه پـس از دریافـت والپروئیـک اسـید       ریسپریدون: موش

گروه شیر خام شتر +  )،n=6داروي ریسپریدون دریافت کردند (

پس از دریافت والپروئیک اسید، شیر هایی که موش ریسپریدون:

) و n=6به همراه داروي ریسـپریدون دریافـت کردنـد (    خام شتر

پس از هایی که موشتر پاستوریزه + ریسپریدون، گروه شیر ش

پاستوریزه به همـراه داروي   دریافت والپروئیک اسید، شیر شتر

 ). 1 شکل(، بودند )n=6ریسپریدون دریافت کردند (

 با توجه به مطالعات گذشته که موش نر در معـرض والپروئیـک  

هاي نـر   دهند تنها موش عالئم اوتیسمیک بیشتري نشان میاسید 

 ).17( ها لحاظ شد ر گروهد

ــان ازدر  ــام   دوره درم ــیر خ ــم ش ــتر +  و رژی ــتوریزه ش پاس

بهبـود سـطح    (شرکت سبحان دارو) بـراي ارزیـابی   ریسپریدون

هاي نر اوتیسمی مورد سـنجش بـه    زاده دردو  اضطراب ،حافظه

 Morris water maze ،Elevated plusهاي  آزمونترتیب توسط 

maze  و نیــزHot plate  اســتفاده شــد. ریســپریدون در محلــول

ریسـپریدون   نمک سدیم کلراید) حـل شـد.   % 9/0 سالین (محلول

 گرم/کیلوگرم هـر  میلی 2/0دوز با  (I.P)صورت داخل صفاقی  به

 ). شـیر خـام و  18روز بر اساس مطالعات گذشـته تزریـق شـد (   

گـرم وزن   1000لیتـر در هـر    میلـی  10شتر روزانه ( پاستوریزه

 . ا خورانده شده به موش یق سوزن گاواژاز طربدن) 

انجـام   ام) بعـد از تولـد   77تـا   35روز روز ( 42درمان به مـدت  

 ،دوره درمـان از روز قبل  پنجرفتاري به مدت  ي ها آزمایششد. 

ام انجــام  77روز  ،ام و نیــز در آخــرین روز درمــان 30روز  در

 . )1(شکل  )18شد (

اسـتفاده   Elevated plus-mazeبراي ارزیابی اضطراب از روش 

شد. رفتارهاي مرتبط با اضـطراب بـا اسـتفاده از دسـتگاه مـاز      

شــد. ایــن  ارزیــابی  (Mazerouter, Germany)صــلیبی مرتفــع

متر) و نیز یک  سانتی 50×10دستگاه از یک جفت بازوي مخالف (

متـري   سانتی 40شده با دیوارهاي  جفت بازوي مخالف محصور

متـر بـاالتر از کـف زمـین      سـانتی  50شده است. دستگاه   تشکیل

قرار دارد. محقق تقریباً بایـد دو متـر از دسـتگاه فاصـله داشـته      

 را مشاهده کند.  هاي صحراییموشباشد و 

روي یکـی  هدر این آزمون موش صحرایی در مرکز دستگاه روب

گرفت و تمام حرکات حیـوان و مسـیرهاي   ر از بازوهاي باز قرا

بــرداري  دقیقــه توســط دوربــین فــیلم پــنج شــده بــراي پیمــوده

(Huawei Y9 2019, China)  ثبــت شــد. اقــدامات مربــوط بــه

 و تعـداد ورود  رفتارهاي اضطرابی شامل کل زمان صرف شده

یـا   گونـه کـه زمـان    نیدر بازوهاي باز و بسته تعریف شـد. بـد  

ست. ایـن  اگر اضطراب کمتر بیشتر در بازوهاي باز نشان ورود

ن براي ارزیابی و مقایسه اضطراب قبل و بعد از درمان در آزمو

 ).19( اوتیسمی صورت گرفت هاي صحرایی موش

حساسـیت  ( بـراي ارزیـابی پاسـخ بـه درد     Hot plateآزمون از 

× 5/24استفاده شد. دستگاه شامل یک صفحه فلزي (دما)   گیرنده

صـورت دمـاي ثابـت گـرم      تواند به ست که میامتر)  سانتی 5/24

) متـر  سانتی 20×18ود که بر روي آن یک استوانه پالستیکی (ش

 شده است.  قرار داده

 10و اجـازه داده شـد   شـدند   آزمـایش آورده  ها بـه اتـاق   موش 

تأخیر در  دقیقه قبل از انجام آزمایش با شرایط جدید خو بگیرند.

  گراد) بـه مـدت   درجه سانتی 50 ± 1/0پاسخ به محرك حرارتی (

از حین قرارگیري در داخل استوانه تـا زمـان پـا     ،ثانیه 60زمان 

ثانیـه   60پس کشیدن یا پرش محاسبه شد. حیواناتی که بعـد از  

براي جلوگیري از آسیب دیـدن از صـفحه    .واکنشی نشان ندادند
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  ثانیـه  60). این آزمون در سه مرحله و هر مرحله 19جدا شدند (

ارزیـابی  در عرض یک ساعت انجام گرفت. از این آزمون بـراي  

هـاي صـحرایی    مـوش هـاي دمـا و درد    گیرنـده   میزان حساسیت

 بر این موارد ارزیابی تأثیر شیر شتر و ریسپریدونو  اوتیسمی

 ).19( انجام شد

براي ارزیابی و مقایسـه میـزان    Morris water mazeاز آزمون 

اوتیسمی قبـل   هاي صحراییموشمدت   یادگیري و حافظه کوتاه

 شیر شتر و ریسپریدون استفاده شد.  و بعد از درمان با

دستگاه ماز آبـی (شـرکت فنـی مهندسـی کیمیـا کهربـاي مبـین،        

به قطر دو متر و عمـق  شکل  اي استوانه است اي ایران) حوضچه

گـراد کـه    درجه سـانتی  25±1/0متر پر از آب با دماي  سانتی 45

)، NE ،Q1شـمال شـرقی (  گذاري  ا نامداراي چهار ربع مساوي ب

) و جنوب غربی SE ،Q3)، جنوب شرقی (NW ،Q2ربی (شمال غ

)SW ،Q4انـدازه یـک    متر) بـه  سانتی 11(قطر با  ) است. یک سکو

شده ه ) استخر تعبی(Q1 اول متر در زیر سطح آب در ربع سانتی

 سـفید سـاخته   و  است. استخر و پلتفرم هر دو از پالستیک سیاه

 ).  20(اند  شده 

صحرایی براي پیدا کردن سـکو  یادگیري فضایی و حافظه موش 

روز متوالی ارزیابی شـد و در هـرروز از هـر مـوش      4به مدت 

صورت که   بدین. مرحله آزمون گرفته شد 4اوتیسمی  صحرایی

چهـار ربـع حوضـچه بـراي ارزیـابی      از هـر   هر موش صحرایی

ثانیــه بــه داخــل  60زمــان معــین   حافظــه و یــادگیري در مــدت

مان مسافت طی شـده بـه همـراه    شد که میزان و ز حوضچه رها 

وسـیله سیسـتم ردیـابی مـورد ارزیـابی       سرعت حرکت موش به

ثانیه سـکو را   60زمان   قرار گرفت. اگر موش صحرایی در مدت

شد. هر موش قبـل از خـارج    کرد، به سمت آن هدایت میمیپیدا ن

ثانیه براي تثبیت یادگیري فضـایی و موقعیـت    15شدن به مدت 

و دوباره از ربع بعدي به داخل ماند  می سکواش بر روي  فضایی

، یـک آزمـایش کاوشـگر انجـام     5 روز شـد. در میحوضچه رها 

 استخر برداشته شـد. سـپس  داخل  گرفت بدین معنی که سکو از

اي از چهـار ربـع    ثانیـه  60براي چهار دوره  هاي صحرایی موش

مختلف به داخل استخر رها شدند و میـزان تمایـل مـوش بـراي     

صرف وقت براي پیدا کردن سکو در ربعی که قبالً سکو  بودن و

 در آن بوده است (ربع هدف) ارزیابی شد.

عنوان روز پروپ در نظر گرفته شد. رفتارها توسـط   این روز به 

شده باالي مرکز استخر ضبط شدند.   برداري نصب دوربین فیلم

و رفتارها به کمک یک سیسـتم   بوددوربین به یک رایانه متصل 

 صورت عینی مورد تحلیل قرار گرفت.  ابی بهردی

در  زمان تـأخیري  هاي طول مسافت، مدت در این آزمون شاخص

 ANY-maze)افـزار   یافتن سکو و سرعت شنا کردن توسط نرم

v5.1 video tracking) ) 20مورد ارزیابی قرار گرفت(. 

ــل داده  ــه و تحلی ــرم  جهــت تجزی ــژوهش از ن  افزارهــاي هــاي پ

Graphpad Prism  و 9 نسـخه Microsoft office excel   نسـخه

ــه صــورت   هــا، داده اســتفاده شــد. در همــه نمــودار  2013 هــا ب

 اند. گزارش شده "نیانگیم ±میانگین  انحراف استاندارد"

 عیـ بـودن توز  یعـ یآزمـون طب ، هـا  داده لیـ و تحل هیـ قبل از تجز 

-Kolmogorovناپارامتریــک  هــا بــا اســتفاده از آزمــون    داده

Smirnov هـا  قرار گرفت. به منظور توصیف داده یبررس مورد، 

جهـت مقایسـه اثـر شـیر شـتر و داروي       رسم نمودارهـا و نیـز  

 براي ها گروه قبل و بعد از درماننیز ها و  گروه ریسپریدون بین

زمـان صـرف شـده    ، زمان صرف شده در بازوي باز(اضطراب 

بـه   تعـداد ورود ، تعداد ورود به بازوهـاي بـاز   ،بسته يدر بازو

طرفـه، بـراي    واریانس دو آنالیز و پاسخ به درد از) بسته يبازو

طرفـه و نیـز بـراي     یـک  واریـانس  آنالیز حافظه فضایی از آنالیز

ــالیز   ــایی از آن ــادگیري فض ــی ی ــوار بررس ــا   انسی ــه ب دوطرف

هـاي   داده  و براي بررسی مقایسه میانگینمکرر  هاي يرگی اندازه

استفاده شد. سـطح   Tukeyچندگانه  ساتیپژوهش از آزمون مقا

 در نظر گرفته شد. 05/0ها نیز  داري در آزمون معنی
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 ;RCM camel milk) ، شیر خام شتر(Naïve) نخورده  هاي مطالعه شامل: دست گروه نماي کلی از مطالعه صورت گرفته. -1شکل

RCM)شیر پاستوریزه شتر ، (Pasteurized camel milk; PCM)ریسپریدون ، (Risperidone)والپروئیک اسید ، (Control 

 نتایج 

هاي انجام شـده، داده هـا بـه     در گزارش نتایج براي تمام آزمون

 انسیـ وار زیدر آنـال گـزارش شـده انـد.     mean ± SEMصورت 

 Naïveهـاي   اضـطراب نشـان داد مـوش   آزمـون  نتایج ، طرفه دو

معموالً زمان بیشتري را در بازوهاي باز نسبت به بازوي بسـته  

هـایی کـه    هـاي مـوش   که یک رفتار طبیعی اسـت گذراندنـد. زاده  

 Naïveدر مقایسه با گـروه   دوالپروئیک اسید دریافت کرده بودن

داشـتند   بازوهاي بسته ورود بیشتري به در قبل از درمان تعداد

شیر پاستوریزه شـتر  ( ،)p>05/0شیر خام شتر + ریسپریدون: (

چنــین  ) و هــمp>05/0ریســپریدون: ( ،)p>01/0+ ریســپریدون: 

شـیر خـام شـتر +    ( زمان بیشتري را در ایـن بازوهـا گذراندنـد   

شـیر پاسـتوریزه شـتر + ریسـپریدون:     ()، p>05/0ریسپریدون: 

05/0<p ،() :001/0ریسپریدون<p (دهنـده رفتـار     نشـان  نیـ که ا

دهنــده   ایــن نتــایج نشــان .)Bو  A، 1اســت (نمــودار  یســمیاوت

هاي صحرایی مدل اوتیسمی والپروئیک اسید  اضطراب در موش

هــاي تحــت درمــان بــا شــیر پاســتوریزه شــتر +   اســت. مــوش

 طور  به ریسپریدون و گروه ریسپریدون نسبت به قبل درمان

 
 )p، 01/0<p>05/0ها به بازوي بسته ( داري تعداد ورود آن یمعن

گروه ریسپریدون نیز زمان کمتـري در بـازوي   . در افتیکاهش 

درمان نتایج کردند.  يسپر )p>05/0بسته نسبت به قبل درمان (

وجود کاهش زمان و تعداد ورود به بـازوي   با شیر خام شتر با

 نشـد در ر دا ینظـر آمـاري معنـ   از  بسته نسبت بـه قبـل درمـان   

دار شـد   ی) معنـ p>05/0کـه در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل (      حالی

حال مقایسه میانگین در تعداد ورود به  این با .)Bو  A، 1نمودار (

ولـی  ، دار نشـد  یها و قبل و بعد درمان معنـ  بازوي باز بین گروه

ــروه   ــاز در گ ــازوي ب ــدن در ب ــان مان ــت  زم ــاي دریاف ــده   ه کنن

کمتـر بـود و اخـتالف     Naïveوالپروئیک اسید نسـبت بـه گـروه    

ــ ــپریدون:  دار ( یمعن ــتر + ریس ــام ش ــیر خ ــیر ( ،)p>05/0ش ش

ریســـپریدون: ( ،)p>05/0پاســـتوریزه شـــتر + ریســـپریدون: 

001/0<p( نمـــودار  وجـــود داشـــت)1 ،C  وD(.  پـــس از دوره

درمانی با توجه به افزایش زمان صرف شده در بـازوي بـاز در   

هاي درمانی نسبت به گروه قبل درمان ولی تنها گروه  تمام گروه

 .ثبت کرد )p>05/0( دار یریسپریدون اختالف معن
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هاي صحرایی القاء شده با  اثر شیر خام و پاستوریزه شتر به همراه داروي ریسپریدون بر آزمون اضطراب در موش -1نمودار

 والپروئیک اسید

A ،تعداد ورود به بازوي بسته (B ،زمان ماندن در بازوي بسته (C ،تعداد ورود به بازوي باز (Dزمان ماندن در بازوي باز ( .

. براي مقایسه بود) n=6(هر گروه  درها  تعداد موشو اند رسم شده "میانگین ±انحراف استاندارد میانگین "نمودارها به صورت 

 Tukeyآزمون تعقیبی  طرفه و ها از آنالیز واریانس دو قبل از درمان با سایر گروه Naïveها، قبل و بعد از درمان و نیز  بین گروه

)، براي P>01/0 دهنده  نشان (##، P)>05/0دهنده   نشان #داري براي مقایسه قبل و بعد از درمان ( ی. اختالف معنه استاستفاده شد

قبل از درمان با سایر  Naïveبراي مقایسه ، )p>01/0دهنده   ن)، (** نشاp>05/0دهنده   نشان (* ها بعد درمان مقایسه بین گروه

 non-significant=ns نشان داده شد. )p>001/0دهنده   نشان $$$) و (p>01/0دهنده   نشان $$)، (p>05/0دهنده   نشان $ها ( گروه

 ، شیر پاستوریزه شتر(RCM) شتر، شیر خام (Naïve) نخورده دستها شامل:  اختصارات گروه داري است. نشان دهنده عدم معنی

(PCM)ریسپریدون ، (Ris)والپروئیک اسید ، (Control) شیر شتر ،(CM) 

 
واریـانس   ، آنـالیز زمان تأخیر در آزمون پاسخ به درددر مورد 

هـاي   در مقایسه بـا تمـام مـوش    Naïveگروه  نشان داد طرفه دو

 شده که در دوره جنینی والپروئیک اسید دریافت کردند  متولد

 
)05/0<p ،01/0<p   هــاي  ) کــاهش نشــان داد. فرزنــدان مــوش

در  ؛صحرایی که شیر شتر همـراه ریسـپریدون دریافـت کردنـد    

 پاسخ به درد در مقایسه با قبل از درمان افزایش نشان  ریتأخ

A) B) 

D) C) 
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ف اخـتال  شـتر بـه صـورت    شـیر خـام  گروه دادند که تنها نتایج 

چنین بـین شـیر خـام     هم .)2) (نمودار p>05/0( شدمعنادار ثبت 

 يدار یاخــتالف معنــشـتر + ریســپریدون و گــروه ریسـپریدون   

)05/0<p  مشاهده شد. این نتایج احتماالً به دلیل اثر ضـد دردي (

 .باشد می شده است،  که در مطالعات گذشته بررسیشتر شیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي صحرایی القاشده با  آزمون پاسخ به درد موشر اثر شیر خام و پاستوریزه شتر به همراه داروي ریسپریدون ب -2نمودار

. بود) n=6(هر گروه  درها  تعداد موشو اند رسم شده "میانگین ±انحراف استاندارد میانگین "نمودار به صورت  والپروئیک اسید.

آزمون  طرفه و ها از آنالیز واریانس دو قبل از درمان با سایر گروه Naïveها، قبل و بعد از درمان و نیز  براي مقایسه بین گروه

، براي مقایسه >p)05/0نشان دهنده  #( براي مقایسه قبل و بعد از درمان  داري ی. اختالف معنه استاستفاده شد Tukeyتعقیبی 

Naïve 05/0دهنده  نشان $ها ( قبل از درمان با سایر گروه<p) ،($$  01/0نشان دهنده<pها شامل:  ) نشان داده شد. اختصارات گروه

(Control) والپروئیک اسید)، Risدون ()، ریسپریPCM)، شیر پاستوریزه شتر (RCM)، شیر خام شتر (Naïveنخورده ( دست

  
  تحلیل آماري و  بر اساس تجزیه  ،در بررسی حافظه یادگیري

مکـرر در آزمـون    يهـا  يریـ گ دوطرفه بـا انـدازه   انسیوار زیآنال

هـایی   بین روزهاي یک تا چهار فرزندان موش ،مسافت طی شده

 داري در یبودنـد اخـتالف معنـ    که والپروئیک اسید دریافت کرده

 . )p<05/0( رسیدن به سکو مشاهده نشد

ــالیر د ــه  ح ــام  ک ــین تم ــاي   ب ــ  Naïveروزه ــتالف معن دار  یاخ

)001/0<p (یک و سه، یک و چهار، دو و سه، دو و  بین روزهاي

روز تیمار بین روزهـاي یـک    42و نیز پس از  چهار مشاهده شد

و چهار، دو و چهـار در گـروه شـیر خـام شـتر + ریسـپریدون       

چنین بین روزهاي یک و سـه، یـک و    هم. شد )p>05/0(ر دا یمعن

ــار در شــیر پاســتوریزه شــتر + ریســپریدون    ــار، دو و چه چه

در گــروه . ) مشــاهده شــدp، 01/0<p>05/0( دار یاخــتالف معنــ

ریسپریدون بین روزهاي یـک و سـه، یـک و چهـار، دو و چهـار      

در مقایسه با . وجود داشت )p، 01/0<p>05/0( دار یاختالف معن

، گروه کنترل، ریسپریدون در روزهاي سه و چهار Naïveروه گ

+ ریسـپریدون در روز چهـارم    شـتر  و گروه شـیر پاسـتوریزه  

 که گروه  حالی در. شد یدهد )p، 01/0<p>05/0( ردا یاختالف معن

 
شیر خـام شـتر + ریسـپریدون در روزهـاي مختلـف بـا گـروه        

Naïve سـت کـه   ا عنـا داري ثبت نکردند. این بدان م یاختالف معن

یافتـه اسـت    بهبـود شـتر  ها با دریافـت شـیر خـام     حافظه موش

 ).A ،3(نمودار 

طبق نتایج سه گروه: کنتـرل، گـروه ریسـپریدون و گـروه شـیر      

پاستوریزه شتر + ریسپریدون در آزمون تأخیر در یافتن سـکو  

داري در یـافتن سـکو مشـاهده     یها اختالف معن آن بین روزهاي

 ،Naïve )05/0<p، 01/0<pروزهـاي    تمام که بین حالی در نشد.

001/0<p و نیز روزهاي یک و چهار، دو و چهار در گروه شیر (

در . شـد  ) p، 01/0<p>05/0( دار یخام شتر + ریسـپریدون معنـ  

ــا گــروه  ، گــروه کنتــرل، ریســپریدون در روز Naïveمقایســه ب

کـه گـروه    حالیدر  دیده شد.) p>05/0دار ( یاختالف معنم چهار

در روزهـاي مختلـف بـا    شـتر  خام شتر و شیر پاستوریزه  شیر

 .)p<05/0( ثبت نکردند داري نیاختالف مع Naïveگروه 

هـا بـا دریافـت شـیر خـام       ست که حافظه مـوش ی ااین بدان معن

 ).B ،3یافته است (نمودار  بهبود
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شده ء هاي صحرایی القا شیر خام و پاستوریزه شتر به همراه داروي ریسپریدون بر آزمون یادگیري فضایی در موش اثر -3نمودار

انحراف "نمودارها به صورت ) زمان تأخیر تا رسیدن به سکو. B) فاصله طی شده براي رسیدن به سکو، Aبا والپروئیک اسید. 

نشان  (* ها بعد درمان مقایسه بین گروهبراي . بود) n=6(هر گروه  درها  تعداد موشو اند رسم شده "میانگین ±دارد میانگین استان

)، Naïveنخورده ( ها شامل: دست . اختصارات گروهاست) p>001/0) و (*** نشان دهنده p>01/0)، (** نشان دهنده p>05/0دهنده 

(Control) )، والپروئیک اسیدRis)، ریسپریدون (PCMپاستوریزه شتر ()، شیر RCMشیر خام شتر (

 

، آزمایش پروب در روز پنجم انجـام  مرجعبراي بررسی حافظه 

داري  ، اثـر معنـی  طرفـه  آنـالیز واریـانس یـک   شد. با اسـتفاده از  

شـده در مقایسـه بـا      مسافت طی شده در بخش سکوي برداشته

Naïve ریســـپریدون،  شـــتر پاســـتوریزهر ســـه گـــروه شـــی +

ــ   شــد مشــاهدهر دا یریســپریدون و گــروه کنتــرل اخــتالف معن

)05/0<p(، که بین گروه شیر خام شـتر + ریسـپریدون   حالی در

که این نشان از تأثیر شیر خام  مشاهده نشدداري  یاختالف معن

). محاسـبه تـأخیر   A ،4سـت (نمـودار   ابر حافظـه فضـایی   شتر 

 دررسیدن به سکو نیز همانند مسافت طی شده گروه شیر خام 

 

 

 

شده بـراي یـافتن     زمان بیشتري را در بخش سکو برداشتهشتر 

 +گـروه شـیر پاسـتوریزه شـتر      کـه سکو صرف کرد. در حـالی 

ــپریدون،  ــریس ــرلرگ ــب   وه کنت ــه ترتی ــپریدون ب ــروه ریس و گ

05/0<p ،01/0 < p 001/0و<p دار با گـروه سـالم    یف معناختال

این نتایج نشان داد تنها شیر خام شتر در ). B ،4داشتند (نمودار 

+  شـتر  چنـین شـیر خـام    هـم بهبود حافضه فضایی نقـش دارد.  

ریسپریدون نسبت به گروه ریسپریدون در زمان تأخیر یافتن به 

 ثبت کرد. )p>05/0( داري یسکو اختالف معن

 

   
  

 

 

 

 

شده با ء هاي صحرایی القا اثر شیر خام و پاستوریزه شتر به همراه داروي ریسپریدون بر آزمون حافظه فضایی در موش -4نمودار

انحراف "نمودارها به صورت ) زمان صرف شده در بخش سکو هدف. B) فاصله طی شده در بخش سکو هدف، Aوالپروئیک اسید. 

ها  گروه نیب سهیمقا يبرا داري یاختالف معن .بود) n=6(هر گروه  درها  تعداد موشو اند رسم شده "میانگین ±استاندارد میانگین 

)، (** نشان دهنده p>05/0درمان (*نشان دهنده از ها بعد  گروه ریبا سا Naïve سهیمقا ي، براP)>05/0نشان دهنده  #درمان (از بعد 

B) A) 
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01/0<p 001/0) و (*** نشان دهنده<p .(non-significant=ns ها شامل:  اختصارات گروه داري است. نشان دهنده عدم معنی

 (Control) والپروئیک اسید)، Ris)، ریسپریدون (PCM)، شیر پاستوریزه شتر (RCMشیر خام شتر ( )،Naïveنخورده ( دست

 بحث   

شیر شتر داراي اثرات درمانی بالقوه در اوتیسـم اخیـراً اهـداف    

که اکثر اي را در برگرفته است. با توجه به این مطالعاتی گسترده

 گزارش موردي بودند و نیز مطالعه جامع مطالعات گزارش شده

بـه آن صـورت    کارآزمـایی بـالینی  حیوانی و یا سلولی و حتـی  

براي مطمئن شدن از اثر شیر شتر است نیاز است گزارش نشده 

هـاي رفتـاري    و نیز مکانیسم اثـر آن بـر خصوصـیات و مؤلفـه    

قرار گیرد. هدف از مطالعـه حاضـر تعیـین     مورد بررسیبیشتر 

ــاري اجتمــاعی روي    ــر آزمــون رفت ــر مصــرف شــیر شــتر ب اث

 هاي صحرایی اوتیسمی است.  وشم

ایجـاد شـد. در ایـن     یابتدا مدل موش اوتیسمر در مطالعه حاض

هــاي  بــه مــوشحــاملگی 5/12زمینــه، اســید والپروئیــک در روز 

تزریق شد. حیواناتی که در مرحله قبل از تولد در صحرایی ماده 

معرض اسید والپروئیک قرار گرفتند، افزایش اضطراب، پاسخ به 

چنین کاهش یادگیري فضایی و مرجع را نشان دادنـد.   درد و هم

بهبـود   درمـان بـا شـیر شـتر و ریسـپریدون باعـث       که حالیر د

 هاي صحرایی شد. اختالل رفتاري در موش

اي با مقایسه دوزهاي مختلف والپروئیـک کـه در روز    در مطالعه

/ گـرم  میلـی  500مشاهده شد کـه دوز  ، حاملگی تجویز شد 5/12

اجتمـاعی در فرزنـدان را    ات اجتماعی و تبعـیض کیلوگرم ارتباط

کیلــوگرم  /گــرم میلــی 800تــا  300و دوزهــاي  دهــد نشــان مــی

هـا ایجـاد    هاي مختلـف مـوش   هاي شبه اوتیسم در سویه فنوتیپ

/ گـرم  میلـی  500دوز آیـد   بـه نظـر مـی   حـال،   این ). با21کند ( می

هـاي مـاده بـاردار در ایجـاد      کیلوگرم مـؤثرترین دوز در مـوش  

 .)22( استعالئم اصلی اوتیسم در فرزندان 

هاي تداخالت رفتـاري و   با توجه به نتایج این مطالعه در آزمون 

هـایی کـه والپروئیـک اسـید      مشاهده شـد کـه مـوش    نیز تکراري

د داري داشـتن  یدریافت کرده بودند نسبت به کنترل اختالف معنـ 

 مؤید مطالعات گذشته است.که این موضوع 

 Elevated plus mazeآزمون اضطراب توسط ،در مطالعه حاضر

 

 
نسبت بـه  ي هاي اوتیسمی از اضطراب بیشتر نشان داد که موش

هاي سالم برخـوردار هسـتند. پـس از دریافـت درمـان تـا        موش

واسـطه قرارگیـري بیشـتر در بـازوي      ها به حدودي اضطراب آن

در مطالعـات گذشـته    متر در بازوي بسته بهبود بخشـید. باز و ک

دهنـد زمـان    هاي اوتیسمی تـرجیح مـی   نیز نشان داده شد موش

ها بـه   بیشتري در بازوي بسته سپري کنند و نیز تعداد ورود آن

 بازوي بسته بیشتر بود. 

این مطالعات توانسـتند بـا داروهـاي متفـاوت ماننـد متفـورمین،       

از تزریــق والپروئیــک اســید را تــا فنوبــورات اضــطراب ناشــی 

مطالعـه حاضـر نیـز داروي    ر ). د20, 15( حدودي بهبود بخشند

تواند در درمان اضطراب مفیـد باشـد.    ریسپریدون نشان داد می

وان داراي جـ شـده اسـت کـه افـراد       در مطالعات گذشته گزارش

سـاالن خـود از اخـتالالت     و اوتیسم در مقایسه با سایر هـم سـن  

 ).24, 23( ) برخوردار هستند% 40باالیی (اضطرابی 

درك درد بـــه دلیـــل فعـــال شـــدن مســـیرهاي آوران محـــیط  

)Peripheral afferent pathways(هاي حسی در  و از طریق شبکه

هـاي مکـانیکی، شـیمیایی و     هنگام قرار گرفتن در معرض محرك

 شـود. در  هاي بین نخاع و مغـز مـی   الکتریکی باعث تحریک تکانه

هـاي صـحرایی در    مـوش در  افـزایش آسـتانه درد   آزمایش این 

خوبی مستند شده است  معرض والپروئیک اسید مشاهده شد. به

 ،که قرار گرفتن در معرض والپروئیک اسـید در دوران بـارداري  

شود کـه   کننده درد در جنین می باعث آسیب به مسیرهاي تعدیل

). افـزایش  25مشاهده است (  در ماه اول زندگی پس از تولد قابل

هاي والپروئیک اسید در این مطالعه مطـابق   آستانه درد در گروه

هـایی اسـت کـه نشـان دهنـده کـاهش حساسـیت بـه          با گزارش

 هسـتند  Hot-plateهاي درد و نیز پاسـخ درد در آزمـون    محرك

نویسـندگان   ،حاصـله  حال، بـرخالف نتـایج   ینا ا). ب27 -26, 19(

انه درد در بیمـاران اوتیسـم   دیگر گزارش دادند که پاسخ و آست

تواننـد واکـنش    بـه اوتیسـم نمـی    کند، اما کودکان مبتال تغییر نمی

اي کـه یـک    هاي دردناك به همان شـیوه  خود را نسبت به محرك
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). درمـان شـیر   29 -28( دهد، نشان دهنـد  کودك عادي نشان می

که حساسـیت درد   طوري  اثرات ضد دردي همراه بود به با شتر

صـحرایی در معـرض بـارداري والپروئیـک اسـید      هاي  در موش

کاهش یافت. در حقیقت، شیر شتر در مطالعات گذشـته بـه دلیـل    

عنوان واسطه گیرنده  به opinidداشتن الکتوفرون زیاد که تولید 

ــی ــم ب ــه دردي ه ــین ب ــا  چن ــت ب ــوان آنتاگونیس ــطه عن ــاي  واس ه

 ).31 -30( تواند ایفا کند هاي درد عمل ضد درد را می گیرنده

بـا یـادگیري فضـایی و     ها در بیماران اوتیسـم معمـوالً   پیچیدگی

عـدم   ). پاسـخ اجتمـاعی ضـعیف و   32نقص حافظه همراه است (

ا بـه اوتیسـم بـ    مبـتال  کودکـان ر مهارت زبانی الزم براي بیان د

 کـاربرد  .)33نقص در یادگیري فضایی و حافظـه مـرتبط اسـت (   

Morris water maze براي آزمایش  عنوان یک روش کالسیک  به

یــادگیري فضــایی وابســته بــه هیپوکامــپ و حافظــه فضــایی در 

گونه که توانایی یک حیـوان در اسـتفاده از    جوندگان است. بدین

هاي دیداري دور براي هدایت مسیر مستقیم به یک سکوي  نشانه

هاي این مطالعه نشان داد کـه   ). یافته34شود ( مخفی سنجش می

الپروئیـک اسـید منجـر بـه تولـد      در معـرض و جنین  قرار گرفتن

شود که توانایی یادگیري فضایی ضعیفی دارند کـه   فرزندانی می

 در طوالنی شدن زمان تأخیر و طی مسافت طـوالنی در آزمـون  

Morris water maze  شهود است.م 

کـــه والپروئیـــک اســـید در  نـــدمطالعـــات زیـــادي نشـــان داد

حافظـه   باعـث اخـتالل یـادگیري و     Morris water mazeآزمون

اي همبسـتگی شـدید بـین     ). در مطالعـه 35, 20( شـود  یفضایی م

 Morrisدر آزمـون   تأخیر دررسـیدن بـه سـکو و طـول مسـیر     

water maze  36شده است ( گزارش .( 

و مسافت طـی شـده در    یرنیز نتایج زمان تأخحاضر  در مطالعه

اي داشت. عـالوه بـر ایـن، در آزمـایش     ها نتایج مشابه بین گروه

تـوجهی در زمـان صـرف      پروب، والپروئیک اسید کـاهش قابـل  

شده و مسافت طی شده در محل سـکو را نشـان داد کـه نشـان     

حال، ضعف در یادگیري  نا ایدهنده نقص حافظه فضایی است. ب

فضایی ناشی از والپروئیک اسید و اختالل حافظه با اسـتفاده از  

 شیر شتر بهبود یافت.

کـه درمـان بـا ریسـپریدون،     اسـت   مطالعات گذشته حاکی از آن

کند که ممکن است به دلیل  نقایص مربوط به حافظه را تشدید می

اختالل در رمزگذاري اطالعات در حافظه فعال و یا اثر نـامطلوب  

هـاي   کننـده سیسـتم   ظاهري ریسپریدون در عملکردهـاي تعـدیل  

چنـین در مطالعـه    ). هـم 37باشـد ( در ناحیه پیشـانی   D1گیرنده 

شـده اسـت کـه      نشـان داده  Morris water maze ش رو دیگر با

 ).38( ریسپریدون تأثیري بر حافظه و یادگیري ندارد

کـه ریسـپریدون نسـبت     اسـت  شـده   در مطالعه اخیر نشان داده

proBDNF / BDNF  شـده از مغـز    مشـتق  یـی زا فاکتور نـورون 

)Brain-derived neurotrophic factor  را در هیپوکامپ و قشـر (

چنــین منجــر بــه کــاهش  دهــد. هــم ي پیشــانی افــزایش مــیجلــو

و (Protein kinase B; PKB) ی بـ  نازیک نیفسفوریالسیون پروتئ

(cAMP response element modulator; CREB)  ــر در قش

دهد که ریسـپریدون،   شود. این نتایج نشان می جلوي پیشانی می

هـاي   ممکن اسـت تـأثیر منفـی بـر حافظـه شناسـایی و مولکـول       

پـذیري   گنالینگ مرتبط با نوروتروفین بگـذارد کـه از انعطـاف   سی

 ). در مطالعـه 39( کنند یسیناپسی و عملکرد شناختی پشتیبانی م

درمـانی شـیر پاسـتوریزه و کـم اثـر        اثر بودن گـروه  بی حاضر

 بودن شیر خام ممکن است به دلیل اثر ریسپریدون باشد.

شتر بـه مـدت   مصرف شیر ه است که اي مشاهده شد در مطالعه

مـی  را کـاهش   سـال  15روز، عالئم اوتیسم در کودکان زیر  30

هـا کـه از    برخی از والدین گـزارش دادنـد فرزنـدان آن    .)40(دهد

پس از استفاده شیر شتر، برخی از عالئم ، بردند اوتیسم رنج می

ریزي حرکتـی، آگـاهی فضـایی     برنامه خواب،کیفیت  ها مانند  آن

)Spatial awareness( اس چشـمی، گفتـار و عملکـرد دسـتگاه     مت

بیمـار   60اي کـه بـر روي    یافته است. در مطالعـه د گوارش بهبو

 سال) در عربستان سعودي انجام شد، 12تا  2به اوتیسم ( مبتال

لیتر شـیر دو بـار در    میلی 500 روش کار به این صورت بود که

 تحلیـل  و  تجزیـه ، روز و به مدت دو هفته بـه کودکـان داده شـد   

هـا در همـه    اکسـیدان  سطح پایه آنتـی ها حاکی از آن بود که هداد

هـاي شـناختی    توجهی در آزمون و بهبود قابل کودکان پایین بود

کـاهش یافـت.    اثرات استرس اکسیداتیو و مشهود بود و رفتاري
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هـاي   محققان نشان دادند که شـیر شـتر در تنظـیم سـطح آنـزیم     

آنزیماتیـک نقـش مهمـی    اکسیدانی غیر  اکسیدان و مواد آنتی آنتی

دهــد و عالئــم  دارد و اثــرات اســترس اکســیداتیو را کــاهش مــی

). در گـزارش مـوردي در   41بخشـد (  شناختی را بهبود مـی  روان

، پسري داراي عالئم اوتیسم به مدت شـش سـال  بـا    2013سال 

را  مصرف هر شب یک لیوان شیر شتر بهبـود عالئـم اوتیسـمی   

ینی دیگر تأثیر شیر شتر بر روي ). یک مطالعه بال14( تجربه کرد

 پنج کودك مبتال و  نشانگرهاي بیوشیمیایی را بررسی کرد. چهل

شیر  به مدت دو هفته انتخاب شدند و طور تصادفی به اوتیسم به

نفـر)، شـیر شـتر خـام بـراي       I )15شتر پاستوریزه براي گروه 

نفـر) دریافـت    15( IIIنفر) و دارونمـا بـراي گـروه     II )15گروه 

توجهی بهبود  طور قابل دند که نتایج عالئم بالینی اوتیسم را بهکر

 "1فعالیـت -تیمـوس و کمـوکین تنظـیم    "بخشید و سطح سرمی 

)thymus and activation-regulated chemokine را در (

 ).42( کودکان اوتیسم کاهش داد

شـیر خـام و    هـاي آنتـی اکسـیدانی    آنزیم رويکه  اي در مطالعه

 نشــان دادانجـام شـد،    در کودکـان اوتیســمی پاسـتوریزه شـتر   

داري ندارد. شـیر   یمعن تفاوتها  بین آنخاصیت آنتی اکسیدانی 

ــتر ــه ش ــان داد در مطالع ــزیم اي نش ــی  آن ــاي آنت ــیدان و  ه اکس

 بهبـود پیـدا کردنـد.    آنزیماتیـک ر اکسـیدان غیـ   هاي آنتی مولکول

 Childhood autism) بندي اوتیسم مقیاس رتبهبراساس چنین  هم

rating scale; CARS)   کودکـان مـورد ارزیـابی    رفتار اجتمـاعی

شـیر  محققـان تـأثیر    گذشـته ه ). در مطالعـ 40(بهبود پیدا کردند 

بـه همـراه    اکسـیدانی  هاي آنتی آنزیمبا افزایش میزان سطح  رشت

 ).43( گزارش شدرفتارهاي تکراري و اجتماعی بهبود 

ر انجـام پـژوهش   الحظات اخالقـی د در این مطالعه با توجه به م

مبنی بر اسـتفاده حـداقل تعـداد      در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

هاي دیگـر منجـر بـه عـدم بررسـی       حیوانات به همراه محدودیت

هاي مولکولی و نیز آنالیز مواد مؤثره شـیر شـتر شـده     مکانیسم

باخـالص سـازي    در مطالعات آتیکه شود  پیشنهاد می است. لذا

                                                      
 

 

ره آن با دوزهاي متنوع بـه همـراه   شیر شتر و بررسی مواد مؤث

هاي مجـزا   ثر در بهبود عالئم اوتیسم در گروهؤداروهاي م دیگر

چنـین بـراي درك بهتـر تـأثیر شـیر شـتر در        هـم و تست گردند 

مؤثر در اوتیسـم بررسـی    يها مکانیسم مولکولی و ژن، اوتیسم

 .ندشو

 گیرينتیجه 
 ادهعنـوان یـک مـ    بـه شـیر شـتر    هاي این مطالعه نشان داد یافته

مکمـل غـذایی مناسـب در    یـک   عنـوان ذي به از مواد مغر سرشا

حافظـه بـا   اخـتالل در  اوتیسـم هماننـد اضـطراب و     بهبود عالئم

مفیـد  توانـد   مـی  هاي رفتـاري انجـام شـده    توجه به نتایج آزمون

با مطالعه و آنـالیز ترکیبـات شـیر شـتر     چنین در آینده  باشد. هم

 .مکانیسم درمانی آن دست یافت ممکن است بتوان به فهم

 و قدردانی تشکر 
 واز دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دلیل حمایـت مـالی    محققان

چنین از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارسـتان قـائم (عـج)     هم

مقاله تقدیر  نشردانشگاه علوم پزشکی مشهد، جهت همکاري در 

اخـالق دانشـگاه    کمیتـه این مطالعه بـا تاییـد   . می نمایندو تشکر 

و شناســــــــــه  علــــــــــوم پزشــــــــــکی مشــــــــــهد  

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.264 انجام شد. 

 تضاد منافع 
در این پژوهش هیچ گونه تعـارض منـافعی توسـط نویسـندگان     

 .گزارش نشده است

 مشارکت نویسندگان:
 اـی ،اـه داده آوري عـجم یا ،مطالعه حیاطر و دازيپر ممفهو) 1(

ــتحلی و تجزیه ــتفس و لـ ــه داده یرـ ــی    : اـ ــدري، عل ــحر حی س

 محمودي، علی طالیی، سید جمال میرموسوي، محمد محمد زاده

ــب یا مقاله نویس پیش تهیه )2( ــجه آن بینیزاـــ ــت تـــ  ینودـــ

سحر حیدري، علی محمودي، سید جمال،  : نهاندیشمندا ايوـمحت

 محمد محمد زاده

 : هـمجل هـب لساار از پیش ستنوشتهد نهایی تایید )3(

ــال       ــید جم ــی، س ــی طالی ــودي، عل ــی محم ــدري، عل ــحر حی س

میرموســــــــــــــوي، محمــــــــــــــد محمــــــــــــــد زاده
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   Abstract 

 Background & Aim: Autism is a disorder characterized by anxiety, impairment in 
memory, and pain. Camel milk has antioxidant, immunomodulatory, and anti-
inflammatory properties. This study aimed to determine the effect of camel milk on 
pain, anxiety, and spatial memory in male offspring of female model rats induced via 
valproic acid. 

Methods: In an experimental study, female Wistar rats were injected intraperitoneally 
valproic acid (500 mg/kg) on day 12.5 of gestation. Then, male offspring were divided 
into five groups (n=6) including Naïve, risperidone, raw camel milk + risperidone, 
pasteurized camel milk + risperidone, and valproic acid. In the treatment phase, 
risperidone was injected at a dose of 0.2 mg/kg, and camel milk was given 10 ml/kg 
daily for 42 days with a gavage needle on the 35th day after the birth. Pain response, 
anxiety test, and spatial memory were measured before treatment on days 30 to 35 and 
also after completion of treatment on days 77-84. Data were analyzed using one-way 
and two-way ANOVA and Tukey’s multiple comparison tests. 

Results: After receiving valproic acid and birth of offspring, there was a significant 
difference in pain response, anxiety, and spatial learning and memory between the 
naïve group compared to the entire groups after 42 days of treatment (p <0.05, p <0.01). 
P <0.001, respectively). Response to pain and anxiety decreased after receiving camel 
milk. Also, there was a significant difference between raw camel milk + risperidone and 
risperidone group in pain response test and platform finding time in spatial memory test 
(p <0.05). 

Conclusion: With the improvement of autism symptoms such as anxiety, memory 
impairment and learning, camel milk can probably be recommended as a suitable 
dietary supplement for autistic patients. 
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