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  تشخيص و شناسايي آلزايمر در سندرم داون
  

  ∗∗∗∗محمد احمدپناه
  
  خالصه 

ه افراد با ويژگي هـاي سـندرم داون همگـام            بيشتر پژوهشگران اين حوزه بر اين باور هستند ك        
بـه هـر    . با افزايش سن در مقايسه با جمعيت عمومي امكان ابتالي بيشتري به زوال عقل دارند              

از جمله عـواملي كـه      . حال به داليل بسيار فرايند شناسايي و تشخيص چندان هم ساده نيست           
رهـاي ميـان فـردي مـؤّثر بـر          كثـرت و فراوانـي متغي     : الف: اين تشخيص را مشكل مي سازند     

وجود : ها و رويكردهاي مختلف در تشخيص، و ج       استفاده از روش  : ب. عملكردهاي شناختي 
موانع متعدد در تعيين سطح خط پايه براي عملكردهاي شناختي ايـن افـراد بـه جهـت تعيـين                    

 مـورد   هاي بسيار جديد در   در اين مقاله نتايج پژوهش    . تغييرات رفتاري و شناختي بعدي است     
تأثير عوامل مذكور در فرايند تشخيص اين اختالل در افراد مبتال به سندرم داون آورده شده به                 

گران باليني بر مبناي پيشنهادهاي مطرح شده در بخش بحث و نتيجه گيري،             گونه اي كه درمان   
 21با اطمينان بيشتري، بتوانند به تشخيص زود هنگام اخـتالل زوال عقـل در افـراد تريزومـي                   

  .برسند
  . عملكردهاي هيجاني، رفتار، شناخت، زوال عقل و سندرم داون:هاي كليديواژه
  

  مقدمه
 به احتمال 21در بسياري از مطالعات نشان داده شده است كه افراد با سندرم داون يا تريزومي 

 و 2؛ تيرل1996، 1زيگمن، سيلورمن و وينسيوسكي(بيشتري به آلزايمر مبتال مي شوند 
ها كشف ارتباط عوامل ژنتيكي و زيست هسته اصلي توجه در اين پژوهش). 2001ن، همكارا

علي رغم اين كه بين . شناختي و تبيين آنها در پرتو حوزه هاي خاص علوم شناختي بوده است
آلزايمر و سندرم داون از نقطه نظر نوروپاتولوژيك ارتباط وجود دارد، اما تشخيص آلزايمر در 

                                         
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدانت علمي گروه روانهيأي شناختي و عضو شناسدكتراي روان*

1 Zigman, Silverman & Wisniewski 
2 Tyrrell 
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٧٩

بر اين باورند تشخيص ) 2008( و همكاران 1نمفلد. م دادن كار ساده اي نيستافراد با سندر
زوال عقل يك فرايند يكپارچه باليني است كه مبتني بر اطّالعات جامع از گذشته فرد، 

از طرف ديگر همايندي افسردگي و زوال . هاي شناختي استهاي جسماني و آزمون آزمايش
يابي به سطح واقعي تشخيص را به دليل ناتواني در دستعقل به نوبه خود مي تواند مشكالت 

همچنين تشخيص در افراد با . عملكردهاي شناختي، تشخيصي، عاطفي و غيره بيشتر كند
هاي مناسب و نبود نقطه برش بر مشكالت كار مي سندرم داون به دليل عدم وجود آزمون

وال عقل در افراد ناتوان هوشي از الگويي براي تشخيص بهتر ز) 2000 (2برت و آيلوارد. افزايد
  :جمله افراد با سندرم دادن پيشنهاد داده اند كه شامل

 سالگي به گونه اي كه بتـوان بـا سـنجش    35 تعيين خط پايه عملكرد فرد در سنّ         -الف
  .گري كردمجدد بعد از اين سن تغييرات را شناسايي و پي

  اي جزيي تره در صورت مشخّص بودن افت عملكرد انجام آزمون-ب
. هاي مناسب براي فرد و افرادي كـه از او مراقبـت مـي كننـد                تهيه شرايط و مراقبت    -ج

استفاده از ابزار سنجش استاندارد، نيروهـاي       . درمان مراجع محور مي تواند گزينه مناسبي باشد       
هاي بيشتر از جمله مواردي است كـه ايـن پژوهـشگران    ماهر و آموزش ديده، و انجام پژوهش  

اين كه تا چه حد اين پيشنهادها مي توانند در عمل كارآمد باشـند موضـوعي                . نهاد داده اند  پيش
  .است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود

گران مهم شناسايي اوليه، زود هنگام و دقيق اين وضعيت براي پژوهشگران و درمان
هاي بين يرد كه به تفاوتمشكالت مرتبط با تشخيص، حوزه گسترده اي را در بر مي گ. است

  . فردي و درون فردي افراد با سندرم داون در عملكردهاي شناختي مربوط مي شود
مشكل ديگر اين احتمال است كه اولين نشانه هاي آسيب شناختي در افراد مبتال به 
آلزايمر افت دوره اي حافظه باشد و از آنجا كه توافق جامعي در اين حوزه وجود ندارد، 

در . ت دوره اي حافظه ممكن است اولين عالمت آلزايمر در افراد با سندرم داون نباشداشكاال
وجود سيستم . ضمن بعضي از موارد تشخيصي آلزايمر در افراد سندرم داون اشتباه بوده است

شود نيز از جمله گران و پژوهشگران به كار برده ميبندي كه از سوي درمانهاي متفاوت طبقه
  . ي است كه مشكل تشخيص را بيشتر مي كنندعوامل ديگر

                                         
1 Feldman 
2 Burt & Aylward 
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به ) 2007 (1در پژوهشي كه اخيراً به وسيلة استري دم، ليوينگستون، كينگ و هاسيوتيس
هاي  براي زوال عقل از مالكDSM-IVهاي تشخيصي انجام رسيده، مشخّص شد مالك

 شده است در حالي كه در هر دو روي زوال حافظه تأكيده.  جامع تر استICD-10تشخيصي 
بورت و .  روي عملكردهاي شناختي، انگيزش و هيجاني هم تأكيد شده استICD-10اما در 

بيان مي دارند تشخيص آلزايمر در افراد سندرم داون از روي قضاوت باليني ) 2005(همكاران 
پزشكان بيشتر از تشخيص به وسيلة ابزارهاي اندازه گيري مورد توجه و اعتماد پژوهشگران 

 از طرف ديگر بعضي پزشكان هم تمايل دارند به نحوي روي افراد مبتال به سندرم داون است،
پزشكان در . تشخيص آلزايمر بگذارند و آن را به عنوان زمينه ساز آلزايمر مد نظر قرار دهند

ها هاي حاصل از آزمايشتشخيص، كمتر به خود گزارشي ها توجه داشته و بيشتر به گزارش
د و به اين دليل خود گزارشي افراد با سندرم داون در مورد وضعيت حافظه شان تأكيد مي كنن

هاي ارايه شده از ديگران و اجرا از طرف ديگر گزارش. زياد براي آنها قابل اعتماد نيست
گزارش مراقبان هم دقيقاً بيانگر واقعيات . كنندگان آزمون هم مشكالت خاص خود را دارد

در نتيجه ممكن است درك . راكز خاص نگهداري و ياد در منازل نيستزندگي اين افراد در م
تر از كساني باشد تغييرات براي كساني كه روزانه با افراد سندرم داون برخورد مي كنند راحت

همين طور گزارش هاي ارايه شده از سوي والدين چه . گي و يا ماهانه مي بينندكه آنها را هفته
. هاي كاركنان بيمارستاني متفاوت باشدر كيفي ممكن است با گزارشاز نظر كمي و چه از نظ

ها براي تشخيص آلزايمر در افراد با سندرم داون بسيار مهم مهم تر اين كه نمره گذاري پاسخ
  .است

  شيوع آلزايمر در سندرم داون
 سال 35ها اعالم شده همة افراد با سندرم داون باالتر از سنّ از آنجا كه در بيشتر پژوهش

عالمت هاي نوروپاتولوژيك آلزايمر را نشان مي دهند، مطالعات مرتبط با سنجش ميزان شيوع 
. به اين نتيجه رسيده اند كه همة افراد تمامي نشانه هاي باليني اين اختالل را نشان نمي دهند

ندگي به نظر مي رسد خطر ابتال به آلزايمر در افراد سندرم داون با سبك زندگي، درجه عقب ما
  ).1997، 2پراش، چودهوري، رو و بين(ذهني و جنسيت آنها ارتباطي نداشته باشد 

                                         
1 Strydom, Livingston, King & Hassiotis 
2 Prasher, Chowdhury, Rowe, & Bain 
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٨١

اما ديگر متغيرهاي محيطي به همراه استعداد ژنتيكي ابتال به آلزايمر مانند سيگار كشيدن، 
چربي خون، ضربه به سر، سنّ والدين در زمان توّلد بچه، سطح استروژن در خانم ها، ممكن 

  ).1997 و همكاران، 1فارر(ال به آلزايمر را در افراد سندرم داون افزايش دهد است خطر ابت
نماي به دست آمده در بعضي از مطالعات كه به بررسي شيوع آلزايمر در افراد سندرم 

 درصد اعالم 50 تا 7داون پرداخته اند، بسيار متفاوت بوده است به گونه اي كه ميزان شيوع از 
  ).1995ف، سرسن و سيلورمن، زيگمن، اسچو(شده است 

 فرد با سندرم داون كه در مؤسسه 307در مطالعه اي كه روي ) 1997(ويسر و همكاران 
 18 سال بود، نشانه هاي آلزايمر را به طور متوسط در 10-72نگهداري شده و سنّ آنها بين 
  .  سالگي گزارش نموده اند56درصد اين افراد در ميانگين سنّي 

يش سن نشانه هاي آلزايمر در افراد سندرم داون بيشتر ديده مي شود به همگام با افزا
 درصد، 77 سال 60-69 درصد، 66 سال 50-59 درصد، 11 سال 40-49گونه اي كه در سنّ 

در مقايسه با مطالعه ويسر و همكاران در .  درصد دچار آلزايمر بودند100 سال و بيشتر 70
به منظور بررسي ميزان ) 1998 (2پرت، استيونز و واتسونمطالعه اي كه از سوي هالند، هان، هو

 فرد بزرگسالي كه 75شيوع زوال عقل در جمعيت سالمند با سندرم داون به انجام رسيد از 
 .  درصد واجد نشانگان تشخيص يكي از انواع زوال عقل بودند24مورد مطالعه قرار گرفتند 

 آلزايمر را در جمعيت غير مؤسسه  درصدي3/13ميزان شيوع ) 2001(تيرل و همكاران 
هاي زندگي نامه مقياس مهارتهاي پرسشنمره.  نفره با سندرم داون گزارش كرده اند258اي 

روزمره و وجود يا عدم وجود صرع، متغيرهاي بيش بين مهم براي تشخيص آلزايمر در اين 
 درصد در نمونه 8/16ميزان شيوع را ) 2006(كوپوس و همكاران ). R2=0/80(مطالعه بودند 

  .  ساله و باالتر اعالم نموده اند45از افراد با سندرم داون )  نفر506(بزرگتري 
 درصد اعالم شده كه 15در مجموع ميانگين شيوع آلزايمر در افراد سندرم داون حدود 

بسته به نوع ابزار اندازه گيري و مالك هاي آن و همچنين افزايش سن اين ميزان افزايش يافته 
به نظر مي رسد اين توافق كلّي بين پژوهشگران اين حوزه وجود داشته باشد كه شيوع . است

اما سنّ شروع در . آلزايمر در سندرم داون اندكي بيش از شيوع آن در ديگر افراد جامعه است
  .افراد با سندرم داون بسيار زودتر بوده و مالك هاي تشخيصي هم متفاوت است

                                         
1 Farrer 
2 Holland, Hon, Huppert, Stevens, & Watson 
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  سنجش تغييرات شناختي
به منظور سنجش عملكرد شناختي افراد با سندرم داون تعداد زيادي آزمون وجود دارد از آن 

 CAMCOGمطالعات نشان داده اند . CAMCOG-R, CAMDEX-R1جمله است 
تواند در مراحل اوليه پيدايش آلزايمر به عنوان ابزار مفيدي براي تشخيص و تعيين تغييرات  مي

 كه عقب ماندگي ذهني متوسط و يا خفيف دارند كمك كننده شناختي در افراد سندرم داون
اما اين مقياس در ارتباط با افراد با سندرم داون كه بهره هوشي كمتري دارند كارآمدي . باشد

، براي DSDS2 ،DMR3 ،MMSE 4عالوه بر اين دو ابزار، ابزارهايي نيز مانند . نداشته است
  . دگري مورد استفاده قرار مي گيرنغربال

 در تشخيص آلزايمر DMR  و DSDSها نشان داده اند همبستگي بااليي بين پژوهش
به اين .  تشخيص گرفته بودندDSDS و نه DMRاگرچه بيشتر افراد بر مبناي . وجود دارد
 ديگر ناتوانايي ها را هم DMR به طور ويژه بر آلزايمر تمركز يافته ولي DSDSدليل كه 

پژوهشگران اين حوزه براي تشخيص مطمئن پيشنهاد مي كنند در نتيجه . غربال مي كند
هاي نوروپسيكولوژيك هم رويكرد تلفيقي كه در آن از مقياس هاي مبتني بر مشاهده و آزمون

در هر حال استفاده از مقياس هاي مذكور مستلزم طي دوره هاي . استفاده شود مناسب تر است
روان شناس باليني يا شناختي با تجربه، اجرا و آموزشي الزم بوده و بهتر است به وسيلة يك 

  . عملياتي گردد
  هاي روزمره زندگيسنجش تغييرات انگيزشي و عاطفي و تغييرات در فعاليت

تغييرات خلق و خو و تغيير در عملكرد روزانه از جنبه هاي حياتي تشخيص آلزايمر در 
ع به طور كلّي از طريق اجراي اين موضو. بسياري از سيستم هاي طبقه بندي و تشخيصي است

كالسي، . نامه در افراد با سندرم داون سنجيده مي شودمصاحبه، مقياس هاي اّطالعاتي و پرسش
بر اين باورند تشخيص زود هنگام آلزايمر در افراد با سندرم داون مستلزم ) 2006(آدامز و اليور 

. افراد عادي متفاوت استدر نظر گرفتن عوامل گسترده و متعددي است كه با سنجش در 
در افراد با سندرم داون زودتر ) هاي اجتماعي شدنشامل تغيير در مهارت(تغييرات رفتاري 

  .ديده مي شود

                                         
1 Cambridge cognitive Examination 
2 Dementia scale for Down's syndrome 
3 the Dementia Questionnaire for persons with mental retardation 
4 mini- mental state Examination 
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٨٣

فهرستي از تغييرات رفتاري كه در نتيجه مطالعات گذشته نگر و مطالعات طولي به دست 
  :آمده اند عبارتند از

يري، گيجي، از دست دادن جهت، مخرب بي اعتنايي، برانگيختگي دوره اي، تحريك پذ
زا، لختي و سستي، كناره گيري و فقدان عالقه، بودن و بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و مشكل

از دست (گير اشتها ها، نابسندگي اجتماعي، تغيير چشمهاي كوتاه و محدود به سؤالجواب
تن حس همكاري، اضطراب هاي خواب، بي اختياري ادرار، نداش، بي قراري، اختالل)دادن وزن

و هولناكي، حزن و اندوه، رفتارهاي برگشتي، تغييرات شخصيتي و وابستگي افزايش يافته 
؛ يورف و همكاران، 2004؛ استانتون و كوتزي، 2007 ، دب و همكاران، 1948جرويس، (

2008.(  
 كه ها و تغييرات روزمره اين افراد وجود دارد اين استمشكلي كه در سنجش فعاليت

ها و شرايط محافظت شده نگهداري مي شوند، جاهايي كه انگيزه زيادي بيشتر آنها در مكان
ها كارهاي هوشمندانة كمي انجام مي دهند در اين مكان. براي فعاليت در افراد ايجاد نمي كنند

) مانند آشپزي كردن، سفره پهن كردن(هاي خود انگيخته دارند و فرصت كمي براي فعاليت
  .  اينها، سنجش تغييرات روزانه و توجه و ارزيابي آنها را مشكل تر مي سازدهمة

  سنجش تغييرات نورولوژيك و فيزيولوژيك
مطالعات مختلف بيانگر اين است كه همراه با بروز نشانه هاي زوال عقل، امواج آلفا در قطعه 

به هر حال كشف . ودشپس سري هم در افراد با سندرم داون و هم در افراد عادي مشاهده مي
 به عنوان وسيله اي كمك تشخيصي در شناسايي آلزايمر در EEGاين مهم در استفاده از ابزار 

 به FMRIها در خصوص استفاده از پژوهش. جمعيت سندرم داون كمك كننده بوده است
  ).2008فلمدن و همكاران؛ (منظور شناسايي آلزايمر هنوز به نتايج قطعي دست نيافته اند 

  :مشكالت بالقوه سر راه تشخيص آلزايمر در افراد با سندرم داون شامل موارد زير است
وجود ابزارها و . در حال حاضر مالك تشخيصي روايي براي شناسايي وجود ندارد. 1

  .مالك هاي متفاوت در اين حوزه تشخيص را مشكل نموده است
 است كه در همه افراد رشد زير هنجار در قلمروهاي شناختي و اجتماعي موضوعي. 2

هر . با سندرم داون ديده مي شود كه گاهي با افسردگي و كم كاري تيروئيدي هم همايند است
 . دوي اين موارد تشخيص را بسيار مشكل تر مي سازند
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هاي بارز فراموشي ناشي از زوال بين نمودهاي آلزايمر در افراد با سندرم داون با نشانه. 3
از طرف ديگر بيشتر سيستم هاي طبقه . هايي وجود داشته استاوتعقل در افراد عادي تف

  . بندي بر مبناي نشانگان نوعي جمعيت عادي تنظيم شده اند
اي در مقايسه با افرادي كه در خانه نگهداري مي شوند در افراد با سندرم داون مؤسسه. 5
  .دهندهاي نوروپسيكولوژيك عملكرد پايين تري نشان ميآزمون

  :ديده ممكن است به داليل مختلفي ايجاد شوداين پ
اين منطقي است فرض شود افرادي كه در مؤسسه نگهداري مي شوند آسيب هاي . 1

  .جدي تري از همتايان غير مؤسسه اي خود داشته باشند
افرادي كه در مؤسسه نگهداري مي شوند معموالً از همتايان خود كه در منزل . 2

ال بيشتري دارند و همين خود ميزان شيوع آلزايمر را در جمعيت نگهداري مي شوند، سنّ و س
  .مؤسسه اي افراد سندرم داون نسبت به جمعيت موجود در جامعه عادي افزايش مي دهد

هاي نگهداري، چالش محيط هاي بيشتر محدود كننده يا محيط هايي نظير مؤسسه. 3
در نتيجه . ها قرار مي دهندن مكانهاي ذهني و شناختي كمتري فرا روي افراد موجود در اي

  .ها و توانمندي هاي محدودي در اين افراد گسترش پيدا مي كندمهارت
  بحث و نتيجه گيري

تغيير و تعديل سيستم هاي طبقه بندي موجود، به منظور قرار دادن نشانه شناسي هاي نوعي 
افراد بايد تأكيد روي نشانه در اين . آلزايمر اوليه در افراد با سندرم داون بسيار ضروري است

بسياري از افراد با . هاي اوليه و عاليم هشدار كه تغييرات آني و ناگهاني در رفتار است، باشد
سندرم داون ممكن است در همان ابتدا به راحتي شناسايي نشوند زيرا سيستم هاي طبقه بندي 

ده مي شود، دارند و اين فعلي تأكيد بر مشكالت حافظه به گونه اي كه در جمعيت عادي دي
  .براي افراد با سندرم داون كاربرد كمتري دارد

هاي ديگري كه وجود دارند، بايد هاي پيشنهادي و آزموننكته ديگر در استفاده از آزمون
. در مورد روايي و پايايي و  همچنين استفاده در كلينيك ها، آزمايش هاي الزم به عمل آيد

موعه اي مناسب براي تشخيص هست يا خير، پيشنهاد اين براي سنجش اين موضوع كه مج
داون طراحي و به انجام گروه اي طولي روي تعداد بيشتري از افراد با سندرم است كه مطالعه

رسد، به گونه اي كه در برگيرنده افراد مؤسسه اي و افراد موجود در جامعه بوده و تعدادي 
افراد عقب مانده ( كنترل ههد، مطالعه شامل گرومساوي از هر دو جنس را مورد مطالعه قرار د
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ها كه حوزه هاي شناختي بوده و با استفاده از مجموعه اي از آزمون) ذهني بدون سندرم داون
  .عملكردي، رفتاري و عاطفي را بسنجند انجام پذيرد

 منابع

- Burt, D. B., & Aylward, E. H. (2000). Test battery for the diagnosis of 

dementia in individuals with intellectual disability. Working Group 
for the Establishment of Criteria for the Diagnosis of Dementia in 
Individuals with Intellectual Disability. Journal of Intellectual 
Disability Research, 44, 175–180. 

- Coppus, A., Evenhuis, H., Verberne, G. J., Visser, F., van Gool, P., 
Eikelenboom, P., et al. (2006). Dementia and mortality in persons with 

Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 50, 
768–777. 

- Deb, S., Hare, M., & Prior, L. (2007). Symptoms of dementia among 

adults with Down’s syndrome: A qualitative study. Journal of 
Intellectual Disability Research, 5, 726–739. 

- Farrer, L. A., Cupples, L. A., Kukull, W. A., Volicer, L., Well, J. M., 
Kurz, A., et al. (1997). Risk of Alzheimer’s disease is associated with 

parental age among apoliproprotein E e4 heterozygotes. Alzheimer’s 

Research, 3, 1–9. 
- Feldman, H. H., Jacova, C., Robillard, A., Garcia, A., Chow, T., 

Borrie, M., et al. (2008). Diagnosis and treatment of dementia: 2. 
Diagnosis. Canadian Medical Association Journal, 178, 825–836. 

- Holland, A. J., Hon, J., Huppert, F. A., Stevens, F., & Watson, P. 
(1998). Population-based study of the prevalence and presentation of 

dementia in adults with Down’s syndrome. British Journal of 
Psychiatry, 172, 493–498. 

- Jervis, G. A. (1948). Early senile dementia in mongoloid idiocy. 

American Journal of Psychiatry, 105, 102–106. 
- Kalsy, S., Adams, D., & Oliver, C. (2006). Dementia and people with 

Down syndrome. Signpost: Journal of Dementia and Mental Health 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ٨٦

Care for Older People, 10, 7–11. 
- Prasher, V. P., Chowdhury, T. A., Rowe, B. R., & Bain, S. C. (1997). 

ApoE genotype and Alzheimer’s disease in adults with Down 
syndrome: Meta-analysis. American Journal on Mental Retardation, 
102, 103–110. 

- Stanton, L. R., & Coetzee, R. H. (2004). Down’s syndrome and 

dementia. Advances in Psychiatric Treatment, 10, 50–58. 
- Strydom, A., Livingston, G., King, M., & Hassiotis, A. (2007). 

Prevalence of dementia in intellectual disability using different 
diagnostic criteria. The British Journal of Psychiatry, 191, 150–157. 

- Tyrrell, J., Cosgrave, M., McCarron, M., McPherson, J., Calvert, J.,  
Kelly, A., et al. (2001). Dementia in people with Down’s syndrome. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 16, 1168–1174. 
- Urv, T. K., Zigman, W. B., & Silverman, W. (2008). Maladaptive 

behaviors related to dementia status in adults with Down syndrome. 
American Journal of Mental Retardation, 113, 73–86. 

- Visser, F. E., Aldenkamp, A. P., Huffelen, A. C., van Kuilman, M., 
Overweg, J., & van Wijk, J. (1997). Prospective study of the 

prevalence of Alzheimer-type dementia in institutionalized individuals 
with Down syndrome. American Journal on Mental Retardation, 101, 
400–412. 

- Zigman, W., Silverman, W., & Wisniewski, H. M. (1996). Aging and 

Alzheimer’s disease in Down syndrome: Clinical and pathological 
changes. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research 
Reviews, 2, 73–79. 

- Zigman, W. B., Schupf, N., Sersen, E., & Silverman, W. (1995). 
Prevalence of dementia in adults with and without Down syndrome. 
American Journal on Mental Retardation, 100, 403–412. 

 
 
  

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

