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بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی ورم 
پستان تحت بالینی گاو در گاوداری های شهرستان گرگان

bb

چكيد ه 

هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع ورم پستان تحت بالینی در گاوهای شیری، شناسایی عوامل باکرتیایی ایجادکننده و تعیین الگوی 
مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها در چند گاوداری واقع در اطراف شهرستان گرگان بود. منونه های شیر 4 دامداری در رشایط اسرتیل جمع آوری 
شده و تست ورم پستان کالیفرنیا روی آن ها انجام شد. منونه های مثبت طبق اصول باکرتی شناسی کشت شده و جدایه ها شناسایی شدند. 
تست حساسیت آنتی بیوتیکی به روش کربی بائر انجام شد. در میان 60 گاو شیرده، 16 گاو )26/6 درصد( از نظر تست ورم پستان کالیفرنیا 
مثبت شدند. باکرتی های جداشده از منونه های مثبت عبارت بودند از: استافیلوکوکوس اورئوس )45 درصد( و استافیلوکوک های کوآگوالز 
منفی )22/5درصد(، ارششیا کلی )17/5 درصد(، کلبسیال پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا و اسرتپتوکوک ها )5 درصد(. تست حساسيت 
آنتی بیوتیکی نشان داد كه 92/5 درصد و 82/5 درصد از كل جدایه ها به ترتيب نسبت به جنتامايسني و سيپروفلوكساسني حساس بودند. 
برابر پنی سیلین )90  بیشرتین مقاومت در  نئومایسین 92/8 درصد حساسیت نشان دادند.  به  براین، جدایه های ارششیاکلی نسبت  عالوه 
درصد(، تری متوپریم/سولفامتوکسازول )87/5 درصد( و اریرتومایسین )82/5 درصد( مشاهده شد. در این مطالعه 62/5 درصد از جدایه ها 
)50 جدایه( مقاومت چندگانه داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد که جنتامایسین و سیپروفلوکساسین 
داروهای مناسبرتی برای درمان ورم پستان باشند. با این حال برای به حداقل رساندن خطر بروز باکرتی های مقاوم انجام تست آنتی  بیوگرام 

قبل از درمان و  ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در هر منطقه جغرافیایی به صورت دوره ای امری رضوری به نظر می رسد. 

کلامت کلیدی: ورم پستان تحت بالینی، مقاومت آنتی بیوتیکی، باکرتی، گاوهای شیرده، شیوع
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The aim of this study was to determine the prevalence of bovine mastitis, isolate of mastitis-causing bacteria and 
characterize antimicrobial resistance pattern at selected dairy farms around Gorgan, Golestan province. Among 60 
lactating cows, 16 (26.6%) cows were positive bovine for subclinical mastitis by California Mastitis Test. Bacterial 
culture and Agar disc diffusion was used for isolation and antibiotic susceptibility test. The most prevalent isolated 
bacteria were Staphylococcus aureus (36 cases, 45% (and coagulase-negative Staphylococci (18 cases, 22.5 %,( fol-
lowed by Eschershia coli (14 cases, 17.5%), Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruoginosa and Streptococci (4 
each, 5%). Antimicrobial susceptibility testing revealed that 92.5% and 82.5% of total isolates were susceptible to 
gentamycin and ciprofloxacin, respectively. In addition, the E. coli isolates showed 92.8% sensitivity to neomycin. 
However, the highest resistance was observed against penicillin (90%), trimethoprim/sulfamethoxazole (87.5%) and 
erythromycin (82.5%). Based on the results, gentamycin and ciprofloxacin may be considered the drugs of choice 
for mastitis treatment whereas penicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole and erythromycin were found to be poor 
in their efficacy to the isolates. In this study, 62.5% of the isolates (50 isolates) were multiple-drug resistance. Based 
on the results, it seems that gentamicin and ciprofloxacin are more appropriate drugs for the treatment of mastitis. 
However, to minimize the risk of resistant bacteria, it is necessary to perform antibiogram testing prior to antibiotic 
prescription and evaluate the antibiotic resistance pattern periodically in each geographical area.    

Key words: Antibiotic resistance, dairy cows, Subclinical mastitis, Prevalence

مقدمه
در  شیرده  گاوهای  بیامری  پرهزینه ترین  و  شایع ترین  گاو  پستان  ورم 
صنایع  تهدیدکننده  بیامری های  مهم ترین  از  یکی  و  بوده  جهان  رسارس 
افزایش  لبنی می باشد. ورم پستان به دلیل کاهش تولید و کیفیت شیر، 
خسارات  حیوانات  معالجه  و  جایگزینی  هزینه های  شیر،  دورریزی 
در  مثال،  عنوان  به   .)17( می کند  تحمیل  را  توجهی  قابل  اقتصادی 
ورم  با  مرتبط  هزینه های  كه  می دهد  نشان  متعددی  مطالعات  آمریكا 
است  سال  در  گاو  هر  ازای  به  دالر   200 تقریباً  دامداری ها  در  پستان 
.)4( برساند  رضر  لبنی  صنایع  به  دالر  میلیارد   2 ساالنه  می تواند  که 

طبقه بندی  بالینی  تحت  یا  بالینی  انواع  به  عالئم  به  بسته  پستان  ورم 
پستان  التهاب  فیزیکی  و  ظاهری  عالئم  با  بالینی  پستان  ورم  می شود. 
می شود.  داده  تشخیص  شیر  میزان  کاهش  و  قرمزی  درد،  تورم،  مانند 
شکل  در  تغییر  بالینی،  شدید  پستان های  ورم  وجود  صورت  در 
ورم  در   .)10،18( دارد  وجود  نیز  خمودگی  و  بی اشتهایی  ظاهری، 
میزان  یا کاهش  تعداد سلول های سوماتیک  افزایش  بالینی  پستان تحت 
.)11( می شود  مشاهده  پستان  یا  شیر  در  ظاهری  تغییر  بدون  شیر 

در بیامری ورم پستان چندین عامل دخالت دارند. عوامل اتیولوژیک بسته 
به آب و هوا، گونه های حیوانی و رشایط نگهداری دام ممکن است از یک 
ایجادکنندة  متداول  باکرتی های   .)6( باشد  متفاوت  دیگر  مکان  به  مکان 
آگاالکتیه،  اسرتپتوکوکوس  اورئوس،  استافیلوکوکوس  شامل  پستان  ورم 
اوبریس،  اسرتپتوکوکوس  مایکوپالسام،  گونه های  بویس،  باکرتیوم  کورینه 
کلی  فرم ها )ارششیاکلی، گونه های کلبسیال و انرتوباکرت ائروژنز(، رساشیا، 
سودوموناس، گونه های پروتئوس و اسرتپتوکوکوس دیس آگاالکتیه هستند 
)19(. شدت ورم پستان بسته به پاسخ ایمنی گاو و عامل بیامری زا متفاوت 
است. کلی فرم ها اغلب در ایجاد ورم پستان بالینی شدید و تحت حاد 
دخالت دارند، در حالی که باکرتی های گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس 
اورئوس و اسرتپتوکوکوس آگاالکتیه یا  استافیلوکوک های کوآگوالز منفی 
بالینی جدا می شوند )17(.  از موارد خفیف و تحت  غالباً  فرصت طلب 
گاوی  پستان  ورم  زودهنگام  تشخیص  اقتصادی،  خسارات  کاهش  برای 
ورم  تشخیص  است.  مهم  مدرن  دامداری های  در  شیردهی  دوران  در 
پستان تحت بالینی مشکل تر از ورم پستان بالینی است زیرا شیر از نظر 
می یابد  افزایش  سوماتیک  سلول های  تعداد  اما  است  طبیعی  ظاهری 
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موفقیت آمیز  درمان  باشد.  داشته  وجود  باکرتی  شیر  در  است  ممکن  و 
ضدباکرتی  داروی  با  دقیق  درمان  و  تشخیص  به  نیاز  پستان  ورم 
داروهای  از  زیاد  استفاده  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در  دارد.  مناسب 
ترتاسایکلین(  و  سفالوسپورین  پنی سیلین،  مثال  عنوان  )به  ضدباکرتیایی 
مقاومت  شیرده  گاوهای  در  پستان  ورم  از  پیشگیری  و  درمان  برای 
در  نگرانی ها  مهم ترین  از  یکی  به  و  است  یافته  افزایش  آنتی بیوتیکی 
داروهای  تجویز  از  قبل  بنابراین،   .)1( است  شده  تبدیل  جهان  رسارس 
تجویز  با  و  شود  انجام  آنتی بیوتیکی  تست حساسیت  باید  ضدمیکروبی 
داروی موثر از انتشار باکرتی های مقاوم در محیط جلوگیری شود )14(.

توجه  مورد  کمرت  ایران  در  بالینی  تحت  پستان  ورم  حارض،  حال  در 
عوامل  بیامری،  این  شیوع  مورد  در  کمی  اطالعات  و  است  گرفته  قرار 
آن ها  آنتی بیوتیکی  حساسیت  الگوی  و  ایجادکننده  بیامری زای 
تحت  پستان  ورم  شیوع  تعیین  هدف  با  مطالعه  این  لذا  دارد.  وجود 
باکرتیایی  عوامل  شناسایی  و  جداسازی  شیری،  گاوهای  در  بالینی 
جدایه ها  آنتی بیوتیکی  حساسیت  الگوی  تعیین  و  ایجادکننده 
شد. انجام  گرگان  شهرستان  اطراف  در  واقع  دامداری  چند  در 

مواد و روش ها
جمع آوری منونه

تا اردیبهشت سال 1398 در  این مطالعه توصیفی- مقطعی از فروردین 
اساس  بر  انتخاب  معیار  شد.  انجام  گرگان  اطراف  در  واقع  دامداری   4
رشکت  به  دامداران  متایل  و  آزمایشگاه  از  کیلومرتی   60 فاصله  حداکرث 
قبل  بودند.  شیری  گاوهای  مطالعه  مورد  حیوانات  بود.  مطالعه  این  در 
با گاز اسرتیل خشک می شد  از منونه برداری، پستان کاماًل شسته شده و 
و نوک پستان ها با اتانول 70 درصد اسپری می شدند. قطرات اولیه شیر 
از هر مجرا دور ریخته می شد و مقداری از منونه شیر در آزمایش ورم 
(California Mastitis Test ،CMT) برای ارزیابی تعداد  پستان کالیفرنیا 
در  مثبت  منونه های  قرار می گرفت.  استفاده  مورد  سلول های سوماتیک 

به  باکرتی شناسی  انجام تست های  و  بیشرت  آزمایشات  برای   CMT تست 
آزمایشگاه منتقل شدند.

جداسازی و شناسایی عوامل باکرتیایی
 منونه های مثبت CMT با مترکز بر عوامل بیامری زای اصلی ایجادکننده 
شیر  منونه  از  میکرولیرت   10 گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  پستان  ورم 
جمع آوری شده از هر مجرای آلوده در محیط های کشت مک کانکی آگار

)HiMedia، هند( و آگار خوندار پایه )Merck، آملان( غنی شده با 5 درصد 
خون گوسفند دفیربینه شده کشت داده شد. پلیت ها در رشایط هوازی 
در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24تا 48 ساعت گرماگذاری شدند. 
جدايه هاي باكرتيايي بر اساس خصوصيات كلوين و رنگ آمیزی گرم مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از کلنی های به دست آمده روی محیط های 
برای  تهیه شد. سپس  آگار خوندار کشت خالص  و  آگار  نوترینت  کشت 
 ،DNase ،شناسایی آن ها از تست های بیوشیمیایی مانند کوآگوالز، کاتاالز
آزمایش CAMP، هیدرولیز آسکلین، آزمایش TSI و IMViC استفاده شد 

.)12،19(

تست حساسیت آنتی بیوتیکی
حساسیت جدایه ها به دیسک های آنتی بیوتیکی )خریداری شده از رشکت 
 10( پنی سیلین  میکروگرم(،   10( آمپی سیلین  شامل  ایران(  طب،  پاتن 
میکروگرم(، اسرتپتومایسین )10 میکروگرم(، جنتامایسین )10 میکروگرم(، 
میکروگرم(،   5( سیپروفلوکساسین  میکروگرم(،   10( اریرتومایسین 
 1/25( سولفامتوکسازول  تری   متوپریم/  میکروگرم(،   30( ترتاسایکلین 
میکروگرم(، داکسی سایکلین )30 میکروگرم( و نئومایسین )30 میکروگرم( 
به روش انتشار از دیسک کربی بائر مطابق با دستورالعمل هاي مؤسسه 
 CLSI, Clinical and Laboratory) آزمايشگاهي  و  باليني  استاندارد 
 CLSI بررسی شد. برای کنرتل کیفیت طبق توصیه (Standards Institute
 S. aureus ATCC 25923 و E. coli ATCC 25922 از سویه های استاندارد

جدول 1- تعداد و درصد باکرتی های جدا شده از منونه های شیر در بین گاوهای مبتال به ورم پستان تحت بالینی.

فراوانی) درصد(تعدادجدایه ها

3645استافیلوکوکوس اورئوس

1822/5استافیلوکوک های کوآگوالز منفی

1417/5ارششیاکلی

45کلبسیال پنومونیه

45سودوموناس ائروژینوزا

45اسرتپتوکوک ها

80100تعداد کل
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 18 مدت  به  سانتی گراد  درجه   37 دمای  در  پلیت ها   .)5( شد  استفاده 
ساعت گرماگذاری شدند. تفسیر نتایج پس از اندازه گیری هاله عدم رشد 
به هر  گرفت. حساسیت جدایه ها  استانداردها صورت  با  آن  مقایسه  و 
آنتی بیوتیک به صورت حساس (S)، نسبتا مقاوم )I( یا مقاوم )R( گزارش 

شدند )2،7(. 

نتایج
با توجه به نتایج آزمایشات CMT بر روی منونه های شیر60 گاو شیرده 
به ظاهر سامل، 16 مورد از نظر ورم پستان تحت بالینی مثبت بودند. بر 
بالینی  تحت  پستان  ورم  درگیر  مجرا   36  ،CMT آزمایشات  نتایج  اساس 
بودند. بنابراین، 26/6 درصد از گاوهای مورد مطالعه مبتال به ورم پستان 
بود.  درگیر  آن ها  شیری  مجاری  از  درصد   56/25 و  بوده  بالینی  تحت 
این  از  پاتوژن  مختلف جدا شد )جدول 1( که  بالینی، 6  از موارد تحت 
تعداد استافیلوکوکوس اورئوس بیشرتین شیوع )36 مورد، 45 درصد( و   
استافیلوکوک های کوآگوالز منفی )18 مورد، 22/5 درصد( و ارششیاکلی 

)14 مورد، 17/5 درصد( در رتبه های بعدی از نظر شیوع قرار داشتند.
متام جدایه ها از نظر حساسیت ضدمیکروبی مورد آزمایش قرار گرفتند 
)جدول 2(. از کل آنتی بیوتیک های مورد استفاده در این مطالعه، بیشرتین 
میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین )90 درصد( و بعد از 
آن تری متوپریم/ سولفامتوکسازول )87/5 درصد( و اریرتومایسین )82/5 
درصد( مشاهده شد. در حايل كه جدایه ها بيشرتين ميزان حساسيت را 
نسبت به جنتامايسني )92/5 درصد( و سيپروفلوكساسني )82/5 درصد( از 

خود نشان دادند.
 3 جدول  در  جدایه ها  از  یک  هر  آنتی بیوتیکی  مقاومت  و  حساسیت 
به  نسبت  اورئوس  استافیلوکوکوس  جدایه های  است.  شده  داده  نشان 

سیپروفلوکساسین )100 درصد( و جنتامایسین )91/6 درصد( حساسیت 
و   منفی  کوآگوالز  استافیلوکوک های  جدایه های  دادند.  نشان  زیادی 
ارششیاکلی از نظر حساسیت به سیپروفلوکساسین و جنتامایسین مشابه 
ارششیاکلی  جدایه های  که  این  عالوه  به  بودند،  اورئوس  استافیلوکوک 
نشان  خود  از  زیادی  حساسیت  درصد(   92.8( نئومایسین  به  نسبت 
دادند. در ضمن، همه جدایه های غالب به ترتیب در برابر تری متوپریم/ 
سولفامتوکسازول )96/2 درصد(، پنی سیلین )91/6 درصد( و اریرتومایسین 
)85/5 درصد( مقاومت زیادی داشتند. متامي جدايه هاي كلبسيال پنومونيه، 
مقاومت  سيلني  پني  به  نسبت  اسرتپتوكوك  و  آئروژينوزا  سودوموناس 
داشته و همگی به جنتامايسني حساس بودند. در این مطالعه 62/5 درصد 
از جدایه ها )50 جدایه( مقاومت چندگانه داشتند یعنی حداقل به سه یا 

بیش از سه دسته آنتی بیوتیکی مقاومت داشتند.

بحث
الگوهای  اپیدمیولوژیک ورم پستان گاوی، وضعیت عفونت و  مطالعات 
به  را  ارزشمندی  اطالعات  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  درمانی 
تولیدکننده، دامدار و دامپزشک ارائه می دهد )3(. در کشور ما،فرم تحت 
بالینی ورم پستان گاو کمرت مورد توجه قرار گرفته است و اکرث مطالعات 
ورم  است  ممکن  که  حالی  در  است،  شده  متمرکز  بالینی  موارد  روی 
پستان تحت بالینی خسارت های هنگفتی را از نظر اقتصادی به بار آورد. 
بیامری و عوامل  این  این که اطالعات کمی در مورد شیوع  به  با توجه 
شناسایی  شیوع،  تعیین  دارد،  وجود  کشور  در  آن  در  دخیل  بیامری زای 
مناطق  در  آن ها  ضدمیکروبی  حساسیت  تعیین  و  ایجادکننده  عوامل 

مختلف کشور امری رضوری به نظر می رسد.
در مطالعه حارض، شیوع ورم پستان تحت بالینی در چند دامداری تحت 

 جدول 2- نتایج آزمایش حساسیت ضدمیکروبی جدایه ها در این مطالعه.

مقاوم تعداد )درصد(نسبتا مقاوم تعداد )درصد(حساس تعداد )درصد(آنتی بیوتیک ها

(5( 4)12/5( 10)82/5( 66سیپروفلوکساسین

(5( 4)2/5( 2)92/5( 74جنتامایسین

(90( 72)5( 4)5( 4پنی سیلین

(87/5( 70)0(0)12/5( 10تری متوپریم/سولفومتوکسازول

(71/2( 57)8/7( 7)20( 16آمپی سیلین

(45( 36)27/5( 22)27/5( 22اسرتپتومایسین

(82/5( 66)5( 4)12/5( 10اریرتومایسین

(52/5( 42)20( 16)27/5( 22اکسی ترتاسایکلین

(42/5( 34)25( 20)32/5( 26داکسی سایکلین

(35( 28)15( 12)50( 40نئومایسین
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بررسی در اطراف شهرستان گرگان 26/6 درصد بود. این یافته با یافته های 
هاشمی و همکاران، Girma و همکاران و Saidi و همکاران که به ترتیب 
شیوع ورم پستان تحت بالینی را در گاوهای شیری 21.6 درصد، 23.57 
درصد و 23/18 درصد در ایران، اتیوپی و الجزایر گزارش کردند مطابقت 
توسط  گزارش شده  مقدار  از  کمرت  آن  از طرفی شیوع   .)8،9  ،16( دارد 
Birhanu و همکاران )40/1درصد(، Zeryehun و Abera )51/8 درصد(، 
Zeryhun و همکاران )67/8 درصد( بود که ترتیب در دامداری های شهر 
Bishoftu، رشق منطقه هارارگه و دامداری های کوچک داخل و اطراف 

آدیس آبابا در اتیوپی انجام شده بود )19،20 ، 3(.
بیامری زای  عوامل  هم  شده  جدا  باکرتی های  بین  در  مطالعه،  این  در 
اورئوس، استافیلوکوک های  استافیلوکوکوس  مرسی و هم محیطی شامل 
پنومونیه  کلبسیال  ائروژینوزا ،  سودوموناس  ارششیاکلی،  منفی،  کوآگوالز 
و  درصد(   45( اورئوس  استافیلوکوکوس  شد.  مشاهده  اسرتپتوکوک ها  و 
استافیلوکوک های کوآگوالز منفی )22/5 درصد( پاتوژن های غالب بودند 
که 67/5 درصد از کل گونه های جدا شده باکرتیایی را تشکیل می دادند. 
ورم  اصلی  علت  عنوان  به  درصد(   45( اورئوس  استافیلوکوکوس  شیوع 
 Saidi ،)و همکاران )43/1 درصد Mekibib پستان تحت بالینی با یافته های
و همکاران )40 درصد( و Birhanu و همکاران )44/9 درصد( مطابقت 
به  درصد(   22/5( منفی  کوآگوالز  استافیلوکوک  شیوع   .)3،16،13( دارد 
عنوان دومین گونه غالب باکرتیایی جداشده در مطالعه حارض مطابق با 
نتایج Belayneh و همکاران )23/4 درصد( و Birhanu و همکاران )18/3 
 17/5( ارششیاکلی  شیوع  که  حالی  در   ،)3  ،  2( بود  اتیوپی  در  درصد( 
درصد( بیشرت از موارد گزارش شده توسط Belayneh و همکاران )7/8 
درصد(، Birhanu و همکاران )8/8 درصد( و Dereje و همكاران )6/18 
  Dereje و همکاران و Mekibib درصد( بود )7، 3 ، 2(. مطابق با یافته های
کلبسیال  ائروژینوزا،  سودوموناس  مطالعه  این  در   ،)7  ،  13( همکاران  و 

پنومونیه و اسرتپتوکوک ها شیوع کمی داشتند.
برخی  نتایج  با  مطابق  حارض  مطالعه  ضدمیکروبی  حساسیت  آزمایش 
مطالعات قبلی نشان داد که جنتامایسین و سیپروفلوکساسین مؤثرترین 
کل  از  درصد   82/5 و  درصد   92/5 که  طوری  به  هستند  آنتی بیوتیک 

با برخی مطالعات،  ، 7، 1(. مطابق   8( بودند  به آن ها حساس  جدایه ها 
متوپریم/  تری  درصد(،   90( پنی سیلین  برابر  در  بیامری زا  عوامل  اکرث 
مقاوم  درصد(   82/5( اریرتومایسین  و  درصد(   87/5( سولفامتوکسازول 
سایر  و  مطالعه  این  در  آمده  دست  به  نتایج  براساس   .)7  ،  15( بودند 
مطالعات به نظر می رسد که جنتامایسین و سیپروفلوکساسین داروهای 
مناسب تری برای درمان ورم پستان باشند در حالی که پنی سیلین، تری متوپریم/

سولفامتوکسازول و اریرتومایسین روی جدایه ها عملکرد ضعیفی از خود نشان 
دادند.

نتیجه گیری 
بررسی های  گاوهای شیری  در  پستان  ورم  پیشگیری  و  کنرتل  منظور  به 
دوره ای و منظم پستان گاوهای شیرده، انجام تست های غربالگری برای 
آنتی بیوتیکی  مقاومت  الگوی  پایش  سیستم  ایجاد  بالینی،  تحت  شکل 
از  استفاده  به عالوه  است.  منطقه جغرافیایی رضوری  در هر  جدایه ها 
آنتی بیوتیک ها باید مطابق با دستورالعمل ها باشد و تست آنتی بیوگرام 
قبل از درمان انجام شود تا خطر بروز باکرتی های مقاوم به حداقل برسد. 
همچنین روش های صحیح دامپروری، متیز کردن منظم گاوها، استفاده از 
گاوهای  از  پس  آلوده  گاوهای  و دوشیدن  مناسب شیردوشی  شیوه های 
پستان های مرسی و  از ورم  پیشگیری  و  به منظور کنرتل  به ظاهر سامل 

محیطی ناشی از باکرتی ها توصیه می شود. 

تشکر و قدردانی
براي  پایان نامه رسکار خانم مرضیه پرسکلو  از  پژوهش حارض مستخرج 
دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشتۀ میکروبیولوژي از دانشگاه آزاد 
از  می دانند  الزم  برخود  مطالعه  این  محققین  می باشد.  گرگان  اسالمی 
مسئولین آزمایشگاه که نهایت همکاري را با ما داشته اند صمیامنه تشکر 

به عمل آورند.
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