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Abstract

چکیده

Anxiety is a common disease in the society. About
500 million people worldwide suffer from this
disorder. 85% of people with depression also have
anxiety. According to anxiolytic effects of
different zinc chloride in male and female rats is
Castration post- pubertaly, this was investigated,
the effect of zinc chloride on anxiety and
deppresive behaviors of rats, in gonadectomized
peri-pubertaly. In this experiment, fifty male rats
were gonadectomized at postnatal day 21-22 and at
puberty were divided into Six groups, control,
sham (saline), gonadectomized (saline) and the
gonadectomized groups receiving Zinc chloride 5,
10 and 20 mg/kg. Then on postnatal day 75,
different doses of zinc chloride (5, 10 and 20
mg/kg; IP) were administered 30 min before the
elevated plus maze and forced swimming test. The
results showed in gonadectomized group (saline)
anxiety did not reach to a significant criterion.
Zinc chloride (20 mg/kg) significantly increase the
time spent in the open arms in gonadectomized (20
mg/kg) group compared to the gonadectomized
group (p<0.05). Castration significantly increase
the total immobility time in gonadectomized rats
compared to the sham group (p<0.01). Different
amounts of zinc chloride had no effect on
depression. The results of this study, the anxiety
associated with depression and antidepressant
properties of the zinc chloride denies.

 میلیون نفر از500  حدود.اضطراب یک بیماری رایج در جامعه میباشد

Keywords: Anxiety behavior, Gonadectomized,
Immature rat, zinc chloride.

 موش، گنادکتومی، رویکلراید، رفتار اضطراب:واژههای کلیدی

 درصد افرادی که دچار85 .مردم جهان از این اختالل رنج میبرند
 با توجه به اثر ضد. دارای اضطراب نیز هستند،افسردگی میباشند
اضطرابی متفاوت رویکلراید در موشهای نر و ماده گنادکتومی شده بعد
 این تحقیق به بررسی اثر رویکلراید بر اضطراب و افسردگی در،از بلوغ
 در این آزمایش.موشهای بالغ گنادکتومیشده قبل از بلوغ پرداخته است
 پس از تولد گنادکتومی شدند21-22  سر موش صحرایی نر در روز50
 گروه،) گروه شاهد (سالین،و در زمان بلوغ به شش گروه کنترل
/  میلیگرم20  و10 ،5 گنادکتومی (سالین) و گروههای گنادکتومی
 نیم ساعت، پس از تولد75  در روز.کیلوگرم رویکلراید تقسیم شدند
قبل از تست اضطراب (دستگاه ماز بهعالوه مرتفع) و تست افسردگی
/ میلیگرم20 ،10 ،5 (آزمون شنای اجباری) رویکلراید با دوزهای
 نتایج نشان داد که گروه.کیلوگرم بهصورت درون صفاقی دریافت کردند
.گنادکتومی دریافتکننده سالین اضطراب به سطح معنیداری نرسید
 کیلوگرم افزایش معنیداری/ میلیگرم20گروه دریافتکننده رویکلراید
در درصد زمان حضور در بازوی باز نسبت به گروه گنادکتومی نشان داد
 گروه گنادکتومی از نظر زمان بیتحرکی کل افزایش.)p<0/05(
 تزریق رویکلراید.)p>0/01( معنیداری نسبت به گروه شاهد نشان داد
، نتایج این مطالعه.در مقادیر مختلف تأثیری در بهبود افسردگی نداشت
همراه بودن اضطراب با افسردگی و همچنین خاصیت ضد افسردگی
.رویکلراید را رد میکند

.نابالغ
E-mail: p.ghahramani1393@gmail.com

:* نویسندۀ مسئول
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مقدمه

اختالالت افسردگی و اضطراب شایعترین اختالالت
روانی هستند که بهعنوان یک تجربه هیجانی منفی
تعریف شده و با تغییرات بیوشیمیایی ،شناختی ،رفتاری
و روانی همراه هستند ( ;McHenry et al., 2014
 .)Saki et al., 2014مطالعات نشان میدهد که در
میان مشکالت رفتاری ،اضطراب باالترین فراوانی را
دارد ( .)Saki et al., 2014این اختالالت بهطور
متفاوت در میان هر دو جنس مشاهده میشود ( Chen
 ،)et al., 2014و میزان ابتال به اختالالت افسردگی
و اضطراب در مردان حدودا نصف زنان است ( Pigott,
 .)2003سازمان بهداشت جهانی تخمین میزند که
بیش از  120میلیون نفر از مردم جهان از افسردگی
رنج میبرند ( .)Dording et al., 2002در حال
حاضر تحقیقات بر روی انسان و حیوان هنوز درک
روشنی از مکانیزمهای عصبی اساسی علل افسردگی و
اضطراب را ارائه نداده است ( McHenry et al.,
 .)2014سطح تستوسترون درونزا رابطه معکوسی با
شدت افسردگی و اضطراب دارد ( Hodosy et al.,
 .)2012روی یک عنصر ضروری برای صدها آنزیم و
پروتئینهای دیگر در ارگانیسمهاست و بعد از آهن
بیشترین فراوانی را در بدن دارد ( Ghotbeddin et
 .)al., 2008; Nowak, 2015; Takeda, 2000در
تحقیقات قبلی نشان داده شده که کمبود روی و
گنادکتومی میتواند باعث افزایش اضطراب
شود( .)Kayedi Bakhtiari et al., 2014همچنین
بسیاری از مطالعات بالینی کاهش غلظت روی خون
(سرم ،پالسما) را در بیماران افسرده نشان میدهند
( )2011( Navabi .)Siwek et al., 2013و
 )2013( Torabi et al.نشان دادند که روی باعث
کاهش اضطراب و افسردگی در موشهای صحرایی
نر بالغ میگردد .با توجه به اینکه در مطالعات قبلی اثر
رویکلراید بر رفتار اضطرابیِ موشهای بالغ
گنادکتومی و اواریکتومی شده بررسی گردید و ارتباط
هورمونهای جنسی با اضطراب و نیز اثرات متفاوت

رویکلراید در موشهای نر و ماده را نشان داد
( Mousavi, 2015; Navabi, 2011; Kayedi
 ،)Bakhtiari et al, 2014مطالعه حاضر به بررسی
اثر تزریق رویکلراید بر اضطراب و افسردگی در
موشهای صحرایی نر بالغ گنادکتومیشده قبل از
بلوغ پرداخته است.
مواد و روشها

در این مطالعه از تعداد  15سر موش صحرایی ماده و
 5سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی 225±25 gr
استفاده گردید .موشها از مرکز پرورش حیوانات
آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی اهواز تهیه و در
قفسهای پلکسیگالس تحت شرایط کنترلشده
آزمایشگاهی با دمای ثابت  22±2درجه سانتیگراد
مجهز به سیستم  12ساعت روشنایی و  12ساعت
تاریکی ،همراه با تهویه مناسب در همان مرکز
نگهداری شدند .در طول مدت نگهداری و آزمایش،
حیوانات بدون محدودیت به آب لوله کشی شهر و
غذای مخصوص فشرده (پلت) دسترسی داشتند .هر 3
سر موش ماده به همراه یک موش نر در یک قفس
قرار گرفتند .موشهای نر ،بیش از دو دوره سیکل
استروس( 14روز) در کنار موشهای ماده قرار گرفته و
سپس از موشهای ماده جدا شدند .موشهای ماده در
روز  17پس از جفتاندازی به قفسهای انفرادی
انتقال داده شدند .زادهها در روز  21به دنیا آمدند .در
 21-22روز پس از تولد زادهها از مادر جدا و برای
جراحی به آزمایشگاه منتقل شدند .مخلوطی از کتامین
( 100میلیگرم /کیلوگرم) و زایالزین (25
میلیگرم/کیلوگرم) به عنوان داروی بیهوشی 1
میلیلیتر /کیلوگرم به ازاء وزن موش تزریق گردید .بعد
از بیهوشی کامل ،محل جراحی با بتادین ضد عفونی
شد .سپس در قسمت شکمی یک سانتی متر باالتر از
آلت تناسلی برشی افقی زده ،بیضهها از محل مورد
نظر خارج گردید و محل جراحی با نخ بخیه دوخته
شد .در آخر کار هم مجدداً محل جراحی با بتادین
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ضدعفونی گردید .بعد از بهبودی کامل ،آنها
عالمتگذاری شدند و به خانه حیوانات منتقل و تا 75
روزگی از آنها نگهداری شد .در زمان بلوغ به
گروههای ششتایی زیر که در هر گروه ( )n= 8بود،
تقسیم شدند:
گروه کنترل :حیوانات این گروه دست نخورده باقی
ماندند .گروه شاهد :در سن  21-22روزگی جراحی
شدند ولی گنادکتومی نشدند .این گروه با حالل روی
کلراید (سالین) تیمار شدند .گروه گنادکتومی :در سن
 21-22روزگی جراحی و گنادکتومی شدند .این گروه
با حالل رویکلراید (سالین) تیمار شدند .گروههای
گنادکتومی  10 ،5و  :20در سن  21-22روزگی
جراحی و گنادکتومی شدند .این گروهها بهترتیب با ،5
 ،10و  20میلیگرم /کیلوگرم رویکلراید تیمار شدند.
تمامی تیمارها بهصورت تزریق درونصفاقی نیم
ساعت قبل از آزمون انجام شد ( Kayedi Bakhtiari
.)et al., 2014
سپس آزمون اضطراب با استفاده از ماز بهعالوه
مرتفع (ساخت شرکت برج صنعت) و آزمون افسردگی
به روش شنای اجباری (ساخت شرکت برج صنعت)
گرفته شد .الزم به ذکر است که موشهای هر گروه از
زادههای مادران مختلف انتخاب شدند.
سنجش اضطراب

دستگاه ماز بهعالوه مرتفع به عنوان یک مدل غیر
شرطی جهت تولید و سنجش اضطراب در جوندگان
محسوب میگردد .اجزای تشکیلدهنده این دستگاه
شامل دو بازوی باز و دو بازوی بسته مقابل هم
میباشند .در ابتدای آزمون هر حیوان به گونهای درون
دستگاه قرار داده میشد که سر آن به طرف بازوی
بسته قرار داشته باشد و سپس به حیوان اجازه داده
میشد به مدت  5دقیقه در دستگاه گردش کند .جهت
جلوگیری از یادگیری هر حیوان تنها یک بار تست
میگردید ( .)Boulton & Baker, 1991پس از هر
آزمون ،دستگاه توسط پنبه و الکل تمیز و خشک
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میگردید تا آثار بهجا مانده از هر حیوان در آزمون
حیوان بعدی تداخلی ایجاد نکند .قبل از انجام تست به
منظور افزایش رفتارهای اکتشافی حیوان ،هر موش به
مدت  5دقیقه در جعبه چوبی با ابعاد  50×50سانتیمتر
قرار میگرفت .معیارهای مورد سنجش در آزمون
اضطراب درصد ورود به بازوی باز ( )OAEو درصد
زمان حضور در بازوی باز ( )OATبودند.
1
= %OAT
 × 100مدت زمان حضور در بازوی بسته  +مدت زمان
حضور در بازوی باز  /مدت زمان حضور در بازوی باز
2

= %OAE

 × 100تعداد ورود به بازوی بسته  +تعداد ورود به بازوی
باز  /تعداد ورود به بازوی باز

تمام حیوانات در فاصله زمانی  9صبح تا  2ظهر
مورد تست اضطراب قرار گرفتند و شرایط محیط
آزمون برای آنها یکسان فراهم گردید .بعد از اینکه
تمامی حیوانات هر گروه (منظور زادههای که به سن
 75روزگی رسیده بودند) مورد سنجش تست اضطراب
قرار میگرفتند ،بالفاصله مرحله آموزش تست
افسردگی شروع میشد.
سنجش افسردگی

آزمون شنای اجباری برای سنجش میزان افسردگی
حیوان مورد استفاده قرار میگیرد .در ابتدا موشها به
صورت انفرادی ،به مدت  15دقیقه در یک مخزن
استوانهای(جنس پلی وینیل کلراید) به ابعاد 20×40
سانتیمتر حاوی آب تمیز به عمق  25سانتیمتر و
دمای  25درجه سانتیگراد قرار گرفتند (آموزش)24 .
ساعت بعد به مدت  5دقیقه مورد آزمایش قرار گرفتند
و زمانی که حیوان برای اولین بار بدون حرکت
میماند ،تأخیر در توقف اولیه و مجموع زمانهای
1. Open Arm Time
2. Open Arm Entries
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بیتحرکی یا زمان بیتحرکی کل ،بهعنوان
شاخصهای رفتارهای افسردگی ثبت شد .هرچه
میزان تأخیر در توقف اولیه کمتر و زمان بیتحرکی
کل بیشتر باشد نشاندهنده افزایش افسردگی میباشد
و برعکس .پس از شنا باید حیوان را از آب خارج کرده
و بهمدت  15دقیقه زیر المپ خشک کرد ( Spiacci
.)et al., 2008
روش آماری

دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 16به روش آنالیز واریانس یکطرفه مورد بررسی قرار
گرفتند .آزمون  LSD-Post Hocجهت تشخیص
معنیداری بین گروههای چندتایی و آزمون  -tمستقل
جهت بررسی بین گروههای دوتایی مورد استفاده قرار
گرفتند .در تمام آزمایشها سطح معنیداری p<0/05
در نظر گرفته شد .نمودارها بر اساس میانگین±
خطای انحراف از معیار و با استفاده از نرمافزار اکسل
رسم گردیدند.
نتایج
اثر گنادکتومی بر رفتار اضطراب

در ابتدا برای بررسی تأثیر گنادکتومی بر روی رفتار

اضطراب ،گروه کنترل با گروه شاهد و گروه
گنادکتومی شده مقایسه شد .گروه شاهد با گروه
کنترل ،تفاوت معنیداری در درصد زمان حضور در
بازوی باز و تعداد ورود به بازوی باز نشان نداد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که داروی بیهوشی و
جراحی و همچنین تزریق سالین اثر معنیداری بر
میزان اضطراب نداشته است .همچنین بین گروه
گنادکتومی با گروه شاهد اختالف معنیداری در درصد
زمان حضور در بازوی باز و تعداد ورود به بازوی باز
مشاهده نشد (شکل  .)1با توجه به شکل  1گنادکتومی
قبل از بلوغ در موشهای صحرایی نر رفتار اضطراب
را در زمان بلوغ افزایش نداد.
اثر رویکلراید بر رفتار اضطراب گروههای
گنادکتومیشده

با توجه به شکل  2بین چهار گروه گنادکتومی شده
افزایش معنیداری در درصد زمان حضور در بازوی باز
بین گروه دریافتکننده رویکلراید  20میلیگرم/
کیلوگرم با گروه گنادکتومی مشاهده میگردد
( .)p<0/05درصورتیکه تغییرات معنیداری در درصد
تعداد ورود به بازوی باز بین گروه گنادکتومی با سایر
گروههای دریافتکننده رویکلراید مشاهده نگردید.

شکل  .1میانگین  ±خطای انحراف شاخصهای اضطرابی گروه کنترل ،شاهد و گنادکتومی
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اثر گنادکتومی بر رفتار افسردگی

با توجه به شکل  3گروه کنترل از نظر تأخیر در
توقف اولیه و زمان بیتحرکی کل نسبت به گروه
شاهد اختالف معنیداری نشان نداد ،اما گروه
گنادکتومی از نظر زمان بیتحرکی کل افزایش
معنیداری نسبت به گروه شاهد نشان داد (،)p<0/01
که نشاندهنده افسردگی موشهای صحرایی
گنادکتومی شده قبل از بلوغ است .بین گروههای ذکر
شده از نظر تأخیر در توقف اولیه اختالف معنیداری
مشاهده نمیگردد.
اثر رویکلراید بر رفتار افسردگی گروههای
گنادکتومی شده

مقایسه آماری بین چهار گروه از حیوانات نری که
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رویکلراید در مقادیر مختلف استفاده کرده بودند با
گروه گنادکتومی از نظر تأخیر در توقف اولیه و زمان
بیتحرکی کل اختالف معنیداری نشان نداد .این
نشان میدهد که مقادیر مختلف رویکلراید هیچ
تأثیری بر بهبود افسردگی نداشته است.
بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش اثرگنادکتومی قبل از بلوغ بر روی
رفتارهای اضطرابی و افسردگی مطالعه شده است.
مطالعات پیشین نشان دادهاند که گنادکتومی بعد از
بلوغ اضطراب را افزایش میدهد .بهطوریکه
 )2014( Khakpaiنشان داد گنادکتومی درصد زمان
حضور در بازوی باز و تعداد ورود به بازوی باز را در ماز
بهعالوه مرتفع کاهش میدهد.

شکل  .2میانگین  ±خطای انحراف اثر رویکلراید برشاخصهای اضطراب در گروههای دریافتکننده
( 20 ،10 ،5میلیگرم /کیلوگرم رویکلراید) با گروه گنادکتومی (*)p<0/05 :

شکل  .3میانگین  ±خطای انحراف شاخصهای افسردگی گروه کنترل ،شاهد و گروه گنادکتومی.
الف) تأخیر در توقف اولیه ،ب) بیتحرکی کل (**)p<0/01 :
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در این راستا مطالعات دیگری نیز گزارش کرده که
اخته کردن موشهای صحرایی بزرگسال باعث
کاهش زمان سپری شده در بازوهای باز ماز بهعالوه
مرتفع میگردد ( .)McDermott et al., 2012این
یافتهها نشان میدهد که گنادکتومی باعث بروز
پاسخهای شبه اضطرابزایی در ماز بهعالوه مرتفع
میشود .برخالف نتایج مشاهدهشده در
گنادکتومیشدههای بعد از بلوغ ،نتایج بهدستآمده در
این پژوهش نشان داد که گنادکتومی قبل از بلوغ رفتار
اضطراب را افزایش نمیدهد .بهنظر میرسد که
گنادکتومی قبل از بلوغ در موشهای صحرایی نر روند
افزایش اضطراب را کندتر پیش میبرد ،یا عدم
زمینهسازی بهوسیله تستوسترون به دلیل برداشته
شدن بیضهها قبل از بلوغ باعث تأثیر متفاوتی شده
است .در تأیید این نتایج )2015( Brown et al.
نشان دادند که موشهای صحرایی نر اختهشده قبل از
بلوغ نسبت به نرهای اختهشده بعد از بلوغ زمان
بیشتری را در بازوی باز ماز بهعالوه مرتفع و قسمت
روشن جعبه تاریک روشن سپری میکنند .به نظر
میرسد حذف هورمونهای بیضهای طی دوره قبل از
بلوغ ،پاسخهای شبه اضطرابی نرها را در زندگی بعد از
بلوغ کاهش دهد (Torabi .)Morris et al., 2013
 )2013( et al.و  )2011( Navabiگزارش کردند که
تزریق ترکیبات روی (اکسید روی ،رویکلراید) به
موشهای صحرایی نر بالغ و سالم ،سبب کاهش
رفتارهای اضطرابی و افسردگی شده است .در ادامه
 )2014( Kayedi Bakhtiari et al.نشان دادند که
گنادکتومی سبب افزایش میزان اضطراب در
موشهای صحرایی نر بالغ میگردد .تزریق
رویکلراید میزان اضطراب را در موشهای گنادکتومی
شده به شدت افزایش داد اما تزریق داخل صفاقی
رویکلراید به موشهای نر سالم ،باعث کاهش
اضطراب شد .بنظر میرسد نقش رویکلراید در روند
اضطراب میتواند متناسب با حضور یا عدم

حضورگنادها تغییر کند .در این مطالعه تزریق درون
صفاقی رویکلراید در دوز  20میلیگرم /کیلوگرم
سبب ایجاد رفتارهای شجاعانه در موشها میشد
بهطوریکه خود را از بازوهای باز ماز بهعالوه مرتفع
به پایین پرتاب میکردند .این یافتهها به این معنی
است که رویکلراید توانسته برخالف نتایج موشهای
صحرایی گنادکتومی شده بعد از بلوغ اثر ضد اضطرابی
خود را نشان دهد .گلوتامات یک نوروترانسمیتر
تحریکی است که نقش مهمی در رفتارهای اضطرابی
بازی میکند و افزایش آن سبب افزایش اضطراب
میگردد .مهار گیرنده گلوتاماتی ( 1)NMDAاثرات
ضد اضطرابی ایجاد میکند( Palomares-Castill et
 .)al., 2012روی فعالیت گیرنده  NMDAرا با دو
مکانیسم مهار میکند -1 ،انسداد کانال وابسته به
ولتاژ و  -2انسداد غیروابسته به ولتاژ ( Mocchegiani
 .)et al., 2005مقادیر کم روی ،قسمت خارجی کانال
گیرنده  NMDAرا بهصورت مستقل از ولتاژ و مقادیر
باالی روی جایگاه وابسته به ولتاژ گیرنده  NMDAرا
مهار میکند (.)Nakashima & Dyck, 2009
احتماالً اثر ضداضطرابی باالترین مقدار رویکلراید در
موشهای گنادکتومیشده قبل از بلوغ به کاهش
گلوتامات و مهار جایگاه وابسته به ولتاژ گیرنده
 NMDAبرمیگردد .برخی از مطالعات نشان دادهاند
موشهایی که در رژیم غذاییشان کمبود روی وجود
دارد رفتار افسردگی را طی تست شنای اجباری از خود
نشان میدهند ( .)Whittle et al., 2009همچنین
نتایج این پژوهش نشان داد که گنادکتومی موجب
افزایش مدت زمان بیتحرکی کل میشود .یعنی
گنادکتومی باعث ایجاد افسردگی در موشهای
صحرایی گنادکتومیشده قبل از بلوغ میگردد و نشان
میدهد که در این مطالعه اضطراب با افسردگی همراه
نیست .در هر دو مطالعات بالینی و پیش کلینیکی اثر
1. N-methyl-D-aspartate
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ضد افسردگی روی نشان داده شده است .همچنین
فعالیت ضد افسردگی روی (کاهش زمان بیحرکتی)
در هر دو تست شنای اجباری جوندگان و آزمون تعلیق
دم در چندین آزمایش مشاهده گردیده است .عالوه بر
این ،روی باعث افزایش اثر ضد افسردگی داروهای
ضد افسردگی در آزمون شنای اجباری و آزمون تعلیق
دم و استرس مزمن غیرقابل پیشبینی میشود
( ;Nowak, 2015; Szewczyk, 2013
 .)Szewczyk et al., 2011دادههای تجربی
جوندگان نیز رابطه کمبود روی با افسردگی را نشان
میدهد .اثرات کمبود روی منجر به رفتارهای شبه
افسردگی شامل افزایش زمان بیحرکتی در آزمون
شنای اجباری و در آزمون تعلیق دم میشود .کمبود
روی که اخیراً بهعنوان یک مدل حیوانی افسردگی
پیشنهاد شده ،باعث تغییرات در گیرندهها و مسیرهای
انتقال سیگنال پسسیناپسی میشود ،که شبیه تغییرات
شناساییشده در افسردگی انسان است ( Nowak.,
 .)2015دادهها نشان میدهد که رفتارهای شبهافسردگی
ناشی از کمبود روی با تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ
گیرندههای  NMDAمرتبط است ( Doboszewska et
 .)al., 2015نخستین و واضح ترین پیشنهاد برای
مکانیسم ضدافسردگی روی به آنتاگونیسم کمپلکس
گیرنده گلوتامات  NMDAاشاره دارد ،که مبنای بر

85

دادههای بیوشیمیایی و رفتاری بوده است ( Rosa et al.,

 .)2003; Vergnano et al., 2014برخالف گزارشات
قبلی که بیان کردند روی موجب کاهش رفتار افسردگی
میشود ،در این آزمایش مقادیر مختلف رویکلراید هیچ
تأثیری بر افسردگی حیوانات نداشت.
در مجموع میتوان گفت که در موشهای
صحرایی نر گنادکتومیشده قبل از بلوغ رفتار اضطراب
با افسردگی همراه نیست .تزریق درون صفاقی
رویکلراید با اینکه در گنادکتومی شدههای بعد از بلوغ
اضطراب را بهشدت افزایش میدهد ،اما در
گنادکتومیشدههای قبل از بلوغ حیوانات را شجاعتر و
جسورتر میکند و از طرفی رویکلراید تأثیری در
بهبود افسردگی حیوانات نداشت .با این حال علت
بیاثر بودن رویکلراید در بهبود عالئم افسردگی در
موشهای صحرایی گنادکتومی شده قبل از بلوغ برای
ما روشن نیست و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
سپاسگزاری

از معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز جهت
تأمین منابع مالی و همچنین از اساتید گروه علوم پایه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز که در
اجرای این تحقیق حمایت و همکاری فرمودند ،تشکر
و قدردانی میگردد.
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