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تغییر رفتارهای خشونتی و غلظت تستوسترون در ماهی
جنگجو ( ،)Betta splendensبه دنبال در معرضگذاری با
فلوکستین
 محمدنوید فرصتکار :دانشجوی دکتری ،گرو شیالت ،دانشددة منابع طبیعی ،دانشگا تهران ،ا ران
 محمدعلی نعمتاللهی :دانشیار گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران اهران
 باقر مجازی امیری :استاد گرت شیالس دانشک،ة نابع طبیعة دانشگا غهران اهران

چکیده
اهن العو با ،ف ارزهابة غأثیراس فث بستین در رفتار ا ،خش نتة جنسیت نر در قابل داد ت غثظدت ر د ن غست سدترتن آن در
ا ة جنگ  )Betta splendensطة هک دترة غ لی ،ول ان اا ش .،ا یان نر بو ،س شش رتز در عرض غثظت ا ،صدار گدرت
بنتر ) ت  0/54 µg/Lگرت در عرض قرار داد ش ) ،فث بستین قرار داد ش،ن ،ت رفتار ا ،خش نتة ا ة نر در قابل اد « حا و»
در را ل قبل از کنوساز ،بع ،از ساخت کنو بع ،از غخورهدح ،ت بعد ،از غادرهخ غخدو دا اند،از گیدر ،شد .،پدس از  6رتز سد ح
غست سترتن در گرت در عرض قرار داد ش ،نسبت بو گرت بنتر بدا ش عندادار نشدان داد .رفتار دا ،خشد نتة در اغثدی را دل
غ لی ،وثة از فث بستین غأثیر گرفت ت غااتس غع،اد رفتار رفت ت برگشت بو کنو در را ل بع ،از کنوساز ،ت بع ،از غخورهح ،نیح بین دت
گرت از لحاظ آ ار ،عنادار ب د .نتاهج اهن العو شخص ةبن ،بدو فث بسدتین در غثظدت بدو  )0/54 µg/Lبدا غدأثیر در سیسدتو
جی با ش س ح بثة غست سترتن ش ،ت خش نت جنسیت نر را در غقابالس ستقیو با اد طدة غ لید ،ول
درتنرهح ا ة جنگ
با ش ةد .،
واژگان کلیدی :غ لی ،ول رفتار خش نتة غثظت غست سترتن فث بستین . Betta splendens

 ن هسن،ة سئ

غثان026-32245909 :

Email: malahi@ut.ac.ir
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بسککیام دمبککامة تککیثیشات آ دم جتبک هککا وختلککا

 .1مقدمه
وهامکتت هها انتخابی بازج ب سش تونین ( SSRIهکاد
از جمل وواد ان ک با ا کزایش ویکزا سکش تونین دم
وغز ووج
اوسا

بکا ایجکاد

وفظ تعادل م وی وکی کون

آماوش همشاه ان  .دم بیماما دبکام ا سکشدگی

سککطو %سککش تونین دم وغککز کککم اسککت .سککش تونین
انتقالدهت ها ع بی است ک ب وکض مها ک ل بک
تشویتککالهککا یککیشسیتایسککی ع ککبی بککاز وککیگککشدد.
لوکستین یکی از وعکش فتکشین  SSRIهاسکت بک
صومت تجام دم قال
(ProzacTMد ب ش

ا سشدگی یش زاد

دام

ویمس  .دم نقکش یک

دام

SSRIل ماهکککام عالیککت لوکسککتین ا ککزایش سککطو%
سش تونین دم وغز است ک این عم ما با جلوگیش از
بازج ب سش تونین ب تشویتالها ییشسیتایسی انجکام
ویده

ثو نابع طبیعة اهران دترة  68شیارة  3پاهیح 1394

دم نتیج ویکزا سکطو %سکش تونین دم وغکز

ا زایش واه یا ت .با این عم ل لوکستین ویتوانک
عال م ا سشدگی ما با ت کیح بینظمیها سکش تونین
دم وغز بشوشف کت (Stroud, 2012د.
لوکستین وانت ا ل

دام ها دی ش با عکوامن

جانبی همشاه است ک از وهمتشین آ ها وکیتکوا بک
والت تهوعل بی وابی اوا ایجاد والت وابآلودگیل
بیا کتهاییل دسکتساب یل کعا نکاتوانی ایجکاد
معش ا امه کشد .بای توج دا ت کک وشکاب سکایش
دام ها SSRIل لوکستین دم یستان اما دم سیسکتم
جتسی نیز وؤثش است این تیثیشات او کاهش ویک
جتسی انزال دیشم

است (Zajecka et al., 1991

Herman et al., 1990د .با توج ب
دام یی ب اکوسیستم آبها

م د این تشکی

وبیعی ( Brooks et al.,

2003دل تاکتو وطالعات یزیولوژی

م تام تاسکی

زن گی آبزیا انجام
ک بش ز م تامها

ه است .نشا داده

ه اسکت

شونتی دم واهی جت جو ( Betta

splendensد ب ک دنبککال تزمیککق ( Clotfelter et al.,
بکا لوکسکتین ( Lynn et

2007د یا دم وعشنگ ام

Forsatkar et al., 2014 al., 2007د کاهش وییابک .
دم وعککشن قشامدهککی جتسککیت نککش وککاهی والیککی
(Carassius auratusد با لوکستین ووجک
دم وکوم تولیک ورلی آ

ا کتالل

ک ه اسکت ( Mennigen et

al., 2010د .این وکققا نشا دادن ک دم وک ت 14
م زل ا ص گتاد (GSIدل وجکم وکایع اسکسشوی
سطو %یالسمایی تستوستش

دم اثش لوکستین کاهش

واه یا ت .وکاهی وک اکا (Oryzias latipesد قکشام
داده

ه دم وعشن لوکستین نیز ا زایش وعتکادام

از سطو %استشادیول نشا داده اسکت ( Foran et al.,

2004د .همچتینل دم وعشن قشامداد جتسکیت وکادة
واهی زبشا (Zebra danioد دم د مها هفکتم زه بکا
لوکستین با کاهش تع اد تجمعی تخم ها تولی
وتوسط تع اد تخم تولی

ه

ب ازا هش وکاده دم هکش

م ز همشاه بوده است (Lister et al., 2009د .بتابشاینل
همانت تیثیشات جانبی لوکستین دم یستان اما ل توج
بک عواقک

نا ککی از وضککوم ایککن دام

یشو ککشف

(Stroud, 2012د دم وکیط آبی بکش وهکشهداما یسکت
وانت واهیها اهمیت بسزایی دامدل اوکا بک هکش وکالل
وطالع ا دم زویتم تیثیش لوکستین دم تغییش م تامهکا
شونتی جتسیت نش واهی جت جکو دم وقابک وکاهی
واده وی د مة تولی ورلی انجام نش ه است.
واهی جت جکو بکووی آب یشهکا آب کیشین دم
جتوب شقی آسیاست یکی از عموویتشین و لها
بشا وطالعات آزوایش اهی است .این واهی با توجک

غذییر رفتار ا ،خش نتة ت غثظت غست سترتن در ا ة جنگ

ب

یژگی ها

ب دم
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اص م تام ب دم زوا تولی ور

ول دی ش وومد توجک بسکیام از وکققکا

یالستیکی  1لیتش کاوالً ک م قشام داده
نیز دم د تان

 20لیتش ن ه ام

ن وادههکا
ن  .دوکا آب

انک ام

دم  26 °Cد مة نککوم دم  12سککاعت م ککتایی

یبیشنککت ووجککود دم آبشککش ککود ینکک ا وبککابی

یکا د وشتبک بکا ککشم

بوده است .جتسیت نش دم این وکاهی بکا کمک

تتظیم

ونی وتجم (واهیشا د

ویسازدل دم زیش ین بکا جتسکیت وکاده جفکتگیکش
وی کت

از تخمها واص

تا زوا

تا آزاد وشاقبت وی کت ل البت نشها وو کق

وککیتوانت ک وککی ی ک
جفتگیش کتت

یم ها تفکشیخ ک ه

ک تولی ک ورلیل  2-3وشتب ک

وی ن

ا یلت (بیووامد تغ یک

هش س م ز ی بام نیز آب وخکاز بکا آب

تازه کلشزدایی ه تعویض وی .

 .2.2آمادهسازی محلول ذخیره

قلمکش وکو قی ما تشککی دهتک .

دم ایککن آزوککایش از لظککت  0/54 μg/Lلوکسککتین

منگ آ ها وات

ل بشا ک این لظکت دم آبهکا وبیعکی

وادهها وعمویً کوب تش از نشهایت

است .بع از اتمام جفتگیش ل واهی نش جتسیت واده

استفاده
(دم آوشیکا

ما از ناویم ین د م کشده بک تتهکایی بک وشاقبکت از
تخکککمهکککا وکککییکککشدازد ( Jaroensutasinee and

ب وتزلم یکی از وهمتشین آن م ژ ها دم تولی اسسشم
بککش ز م تامهککا جتسککی  /شککونتی وطککش %اسککت.
بتابشاینل دم ایکن وطالعک تغییکشات لظکت هوموکو
همچتین اکتشها

شکونتی دم وقابک

وص کشوم کاناداد گزام

مالی ب

ه است (Fent et al., 2006د البت داوتکم لظکت
 0/5 μg/Lتا  6 μg/mlبشا تغییش دم بش ز م تامهکا

Jaroensutasinee, 2001د .هوموکککو تستوسکککتش

تستوستش

 .واهیها م زان یک

شونتی واهی جت جکو وکؤثش اسکت ( Lynn et al.,

2007د .بشا سا ت وکلول ذ یشهل  1 mgلوکستین
( شکت دام ساز دکتکش عبیک
سشم یزیولوژی
بشا

و

ک

ل تهکشا د دم 10 ml
وقک ام یزم بک وخکاز

لظت نهایی  0/54 μg/Lا ا

 .واهیها دم

جتسیت واده دم واهی جت جو نکش بک دنبکال کش

د و ت زوا

م ز قشامگیش دم وعکشن لوکسکتین بشمسکی ک ه

یایم و ت زوا یزم بشا وی ی

است.

وکا ظت از تخمهکا یم هکا بکودد امزیکابی ک ن .

 .2مواد و روشها

ب ین صومت ک وکاهیهکا نخسکت دم تیمکام کتتکشل

 .1.2ماهیها
تع اد  19ع د واهی جت جکو نکش بکا ویکان ین ز
 1/57 ± 0/39گشم  33عک د وکادة بکالغ (± 0/31 g
1/02د از ی
کشج شی ام
ک ن

وشکز توزیع واهیا زیتتی دم هشسکتا
 .واهیا ب آزوایشک اه انتقکال داده

نشهککا بک صککومت انفککشاد دم وخککز هککا

ش م ز (انتخاب این تعک اد م ز بکش
د مة تخممیکز

تست

ن سسس هما واهیا دم تیمکام لوکسکتین

امزیابی

ن تا م تامها از نمون ها وشاب ب دسکت

آی

اوکا وقایس شاهم با  .ایا ذکش است کک

همم شایط امجی از قبی وتبع آب وکومد اسکتفادهل
دمجم وشامتل کیفیت آب مژیم نکوم دم بکین د
تیمام یکسا بود.
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 .3.2تانک تکثیر و عملیات تخمریزی

 .4.2رفتارهای خشونتی

از همم واهیا نش آزوو ها م تام ب عم آو ل اوکا

ا لین آزوو (ب وتزلم آزوو قب از ینک سکاز

 .یتج واهی باقیمانک ه

تتها اوالعات  14نش استفاده

دم  5الی  7ساعت بعک از م د وکاهی نکش بک تانک

بککشا انک ازهگیککش ویککزا هوموککو اسککتفاده ک ن .

انجام

تان هکا تکریکش ( 36 40×30×30 cmلیتکشد بک

ا لی (ABد انجام

کایو
سیلم بخام
نش ی

واده ب تان

از ومالت

 .هی گون

شب هکا وکاهی نکش وکی ینک سکاز ل

گل انی سفالی دم گو م تان
ی

وا

 .بشا وفظ جا وکاده
قشام داده

 .تان هکا

وکفظ (Bد بشا وعش ی «وکاهی وکزاوم»

دم سمت وخالا وک ین ساز بودن  .این وکفظک
با بسبان
ایجاد

یش ا (20×11 cmد ب صومت وومب
 .از ی

انجام آزوو د مل ی
تان

ابت ا واهی نش ب تان

وعش ی

گش ت .همم آزوو ها م تام  5دقیق بودن  .دم هکش
وشول ل وکادة وکزاوم بک وکفظکم  Bامد وکی ک
م تامها با ا لین نمایش آبششها دم واهی ویزبکا بک
سیلم د مبین  Nikon Coolpix P6000کیلمبکشدام
.
م تامها وکومد بشمسکی کاو  .1 :بکش ز ا لکین

 .یس از ینک سکاز

یس از اتمام تخممیز ل بال اصکل از تانک

 .یس از تخممیز ل واده امج

آزوککو نیککز یککس از تفککشیخ تخککمهککا (AHد صککومت

( Aک 1د .دم

ا لی ل واهی واده آوادة تخممیز نیز ب آ ا ا

وعش ی

واهی واده آوادة تخممیکز بک

سووین آزوو م تام (ASد بشمسکی ک  .بهکاموین

قطع یونولیت  8×10 cmب وتظکوم

ین ساز دم سطح آب استفاده

 .دم اکرش وکوامدل آزوکو د م دم

نشها دم این و ت ینکم ا لیک سکا ت بودنک  .یکس از

هوادهی انجام نش  .بشا تخممیز ل ب ازا هش واهی
ا ا

 .د وین آزوو ل یس از سا ت ینکم وبکابی

صبح م ز بع از م د واهی نش بودل بکشا کک ا لک

تی بودل امتفاع آب  20 cmدوا آب ب
ودکام دم  26 °Cتتظیم

BBد

اکککتش ب ک وککاهی وککزاومل  .2و ک ت زوککا نمککایش
ه

آبششهال  .3و ت زوا گستشدهکشد بال هال  .4تع اد

کامج

.6

.

گازگش تنهال  .5تع اد م ت بشگشکت بک ینک

تع اد بش شها  90دمج دم وقاب وزاوم بودن .

 .5.2اندازهگیری هورمون
بشا ستجش ویزا تستوستش
از  19واهی ا لی

دم نمون ها ( 5نمونک

 5نمون از  14واهی باقیمان ه یس

از دم وعککشنگک ام بککا لوکسککتیند از کیککت اییککزا
شکت یادتنگستش ایرام استفاده ک
شکل  .1نمای شماتیک از یک تانک تکثیر مورد استفاده در
آزمایش A .نشاندهندة سوبسترای ساخت النة حبابی روی
سطح آب و  Bمحفظة ورود ماهی مزاحم است.

بکا اسکتفاده از

دست اه ویکش یلیت می م  BioTekو ل GLX 808TM

ان ازهگیش
م

 .ایا ذکش است ک این کیت انسکانی

واهی ستجش

 .تواز

کوب وشکاه ه ک ه

غذییر رفتار ا ،خش نتة ت غثظت غست سترتن در ا ة جنگ

461

 )Betta splendensبو دنبا در عرضگیار ،با فث بستین

بین طوط استان امد کیکت انسکانی وتکتکی مقکت

 v.19یشداز

نمون ها واهی واکی از اعتبام این ستجش دم واهی

دادههککا انجککام ک  .سککسس از آزوککو  tوسککتق (دم

بود .ب علت ان ازة کوب

واهیهال از ک ب

آ هکا

ستجش هوموو انجکام گش کت ( Kroon and Liley,

وکاهی دم یک

2000د .ب ین صومتل یس از کوبی

ظشف د ج امة وکتو یکخل وقک ام  1گکشم از آ دم
ایت مف میخت
گشم وکاسب

تا لظت تستوستش

نهایی دم 1

ود .ایت مفها ب وک ت  15دقیقک دم

 3000د م سککانتشیفیوژ کک ن  .سککسس سککویشناتانت
ب دقت امج

دم ایتک مفهکا

 -70تا زوا ستجش ن ه ام

ج یک دم °C

ن .

 .6.2آنالیز آماری
دادههککا وشبککوط ب ک م تامهککا
تستوستش

صومت نشوالبود د یا آزوو نایاماوتشی

دم د تیمام آزوایشی دم نشما زام SPSS

یلکاکسو

(دم صومت نشوکال نبکود د دم سکطح وعتکی دام 0/05
بشا وقایسم ویان ینها استفاده

.

 .3نتایج
یککس از گ ککت  6م ز از دم وعککشنگکک ام بککا
لظتهکا صکفش  0/54 µg/Lلوکسکتینل تفکا ت
وعتادام بین د تیمام از لکاظ ویزا تستوستش
ب

وشاه ه

ک

(F= 3/067ل p> 0/01د .با توج بک

ککک  3وشککخص اسککت ک ک گککش ه کتتککشل ویککزا
تستوستش

شککونتی سککطح

ن  .نخستل تست نشوال بود بکشا

بکیش تکش (14/71 ± 4/19د نسکبت بک

گش ه دم وعشن قشام گش تک بکا لوکسکتین (± 2/87
7/13د دا ت است.

شکل  .2غلظت هورمون تستوسترون کل بدن در ماهی جنگجو ( )Betta splendensبه دنبال شش روز قرارگیری
در معرض غلظتهای صفر و  0/54 μg/Lفلوکستین؛ (.)**p<0.01

وی ش م ز دم وعشن گک ام بکا لوکسکتینل

م تامها زوا ا لین اکتش ب واهی وزاومل شا انی

ا تالف وعتکادام آوکام بکین د تیمکام آزوایشکی دم

نمایش آبشش ها بازکشد بالک هکا دم وقابک وکاهی
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وزاومل تع اد گازگش تن ها تع اد بکش شهکا 90

قشام گش ت با لوکستین است .دم وومد م تام م کت

دمج دم وقاب وزاوم دم وشاو وختلکا تولیک ورلی

بشگشت ب ین دم وقاب واهی واده وزاومل وشکخص

او قب از ین ساز ل بع از سکا ت ینک ل بعک از

است ک عال ه بش بیشتشبکود تعک اد ایکن م تکام دم

بع از تفشیخ تخمهکا وشکاه ه نشک  .بکا

تیمام کتتشل دم همکم وشاوک تولیک ورلی ا کتالف د

تخممیز

جود وعتادامنبود این م تامهال دم ک  4وشکخص

بع از تخممیکز

است ک وقادیش دادهها

شکونتی دم ا لک

گش ه دم وشاو بع از ین ساز
وعتادام است.

وشاوک

تولی ورلی دم تیمام کتتشل بیشتش از واهیا دم وعشن

شکل  .3فراوانی یا تعداد بروز (میانگین  ±انحراف معیار) رفتارهای خشونتی جنسیت نر ماهی جنگجو ( )Betta splendensدر مقابل ماهی
ماده طی مراحل مختلف یک دورة تولیدمثل ( :BBقبل از النهسازی؛  :ABبعد از النهسازی؛  :ASبعد از تخمریزی؛  :AHبعد از تفریخ)*, ( .

.)p<0.05
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 .4بحث و نتیجهگیری

استشادیول دم ص ف زبشال Dreissena polymorphaل

با م د هشب بیش تش وواد دام یی ب اکوسیستمهکا

Lazzara et al., 2012د.
بش اسا

وبیعیل تیثیشات جانبی آ ها دم جانوما وختلا آبز

نتایج این وطالعک وشکخص اسکت کک

بسیام وومد توج قشام گش ت است .این وکواد آییتک ه

لوکستین دم م تامها

ویتوانت دم سیستم دم میکزل ووم ولکوژ ل م تکام

جتسیت واده وی ی

شونتی وکاهی نکش دم وقابک
د مة تولی ور تیثیشگک ام بکوده

ووجود تیثیشگک ام با کت .

است .زوا ا لین اکتش ب واهی وکزاوم دم واهیکا

نتایج ایکن وطالعک نشکا داد کک دم وکاهی جت جکو

وشاوکک

دی ش جتب ها زن گی ی

دم وعککشن بککوده بککا لوکسککتین دم ا لکک

بک دنبکال دم وعکشن

تولی ورلی بیشتش از واهیا تیمام کتتشل بود .ایکن اوکش

قشامگیش با لظت وکیطی لوکستین نسبت ب گش ه

نشا وی ده ک لوکسکتین سسکتی م کوت ما دم

کتتشل کاهش وعتادام دا ت است .این یا ت با وطالعکم

واهیا ب همکشاه دا کت اسکتLynn et al. (2007) .

انجام ه دمبکامة  C. auratusهمخکوانی دامد کک دم

نشا دادن ک

لظکتهکا  6 µg/ml 3لوکسکتین

آ ) Mennigen et al. (2010نشا دادن لوکسکتینل

دم  5 3ساعت دم وعشن قشامدهی ووج

سطو %تستوسکتش

کک بک

ا زایش

تستوسکتش ل ووجک

زوا یزم بشا یاسخ واهی جت جو نکش بک وککشد

دم نتیجک وجکم ککمتکش

و توعی وی ودل اگشب ا کتالف وعتکادام دم ایکن

وایع اسسشوی وی ود .یکی از وهمتشین تیثیشات جانبی

م تام گزام

نش ه بود ک وطابق نتایج وطالعم وا ش

و شف لوکستین دم ا کشاد داما ا سکشدگی ککاهش

است .دم این زویت ل تع اد م ت بشگشتها ب ین

وی جتسی وجم کمتش وایع وتی دم وشدا است ک

تع اد بش شها  90دمج دم وقاب وکاهی وکزاوم

ذکککش کک ه اسککت ایککن تککیثیشات بککا کککاهش ویککزا

نیز از لوکستین تکیثیش گش تک بودنک  .ککاهش ویکزا

با ککاهش سکطو %دم گکشد
ا ص گتاد

یایینآو

تستوسکککتش

یالسکککما دم امتبکککاط وسکککتقیمانککک

(Safarinejad, 2008د .بککا توجک بک ایکن نکتک کک

تکشد دم واهی جت جو ب دنبال القا
سو دی ش وکققا نیکز گکزام

لوکسکتین از

ک ه اسکت (بکشا

دم واهیکا نقکش اساسکی دم شایتک ها

ورکالل Kohlert et al., 2012د .دم انسکا ل لوکسکتین

بلو اسسشم (اسسشواتوژنزیس اسسشویشند ایفا ویکت

ووج

وکس آماوکش وکی کودل

(Schulz et al., 2009دل بتابشاین وکیتکوا گفکت کک

هشبت وی جتسی ما نیکز یکایین وکیآ مد ( Stroud,

تستوستش

القککا

لوکسککتین ووجک

تغییککشات جک

م تامها نتایج تولی ورلی دم آبزیا

واه

دم بککش ز
(بشا

ککاهش اسکتش

2012د .م تککام م ککت بشگشککت ب ک ین ک دم وککاهی
جت جو دم وقاب جتسکیت وکاده بکیشتکش بک وعتکا

ورالل کاهش تولی تخم دم واهی زبشال Lister et al.,

ج ب آ بشا جفت گیش است کمتش

 2009ا تالل دم وسیش تولی ورلی کاهش هوموکو

آ دم وضوم لوکستین بیکان ش ککاهش ویک جتسکی

استشادیول دم جتسیت واده واهی والییل Mennigen

واهی نش بشا تولی ور د بامه است.

 et al., 2008القککا تخککممیککز

تغییککش سککطو%

وعتادام

م تامها نمایش آبشکش هکا بکازکشد بالک هکا
عمووی تشین والت ها

شونتی واهی جت جو نکش
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دم وقاب ا شاد همتوع اسکت ( Dzieweczynski and

بیش تش از واهیانی بود ک دم وعشن لوکسکتین قکشام

Hebert, 2012د ک دم وطالعم وا ش ب دنبکال القکا

گش ت بودن .

وشاو تولی ورلی کاهش دا کتت .

دم نتیج گیش کلی ویتوا گفت ک لوکستین با

لوکستین دم ا ل

همچتینل گازگش تن شنتشین والتی است ک وکاهی

ایجکککاد ا کککتالل دم سیسکککتم دم میکککز سکککطو%

نش بشا تقاب از ود بش ز وی ده  .این م تام نیکز دم

آن م ژ ها ب تبع آ ل تکیثیش دم بکش ز اککتشهکا

اثش لوکستین کمتش
کاهش م تامها

ه بود .اگشبک بتک ین وطالعک

وق ما دم اثکش لوکسکتین دم وکاهی

شونتیل نقش تخشیبی زیاد بش وو قیت تولیک ورلی
کک وکاهی

واهی جت جو دامد .لوکستین ووج

جت جککو نشککا دادهانکک ( Dzieweczynski and

ویزبا دم و ت زوا بیشتش ب وکشد یاسکخ دهک

Lynn et al., Kohlert et al., 2012 Hebert, 2012

ک این اوش اوتمال ازدستداد قلمش ما بکشا وکاهی

Clotfelter et al., 2007 2007دل اوکا آزوکایش ایکن

نش وکا ظ ین بیش تش وی کت  .کاهش م تامها اصلی

وکققا ب صومت ت

از بوده است .ایکن دم وکالی

است ک دم وطالعم وا شل م تامها واهی جت جو
نش دم بستش ی

شونتی همانت نمایش آبشش هال بازکشد بالک هکا
گازگش تن کاهش سطح کلی تستوسکتش

از جملک

از دنبال دام (تولی ور د بشمسی ک ه

تککیثیشات دم وعککشن قشامگیککش وککاهی جت جککو دم

است  .با توجک بک نتکایج وشکخص اسکت کک بکش ز

لظت نابیز  0/54 µg/Lلوکستین است .وسلماًل بکا

م تامها اصلی شونتی واهی نش (نمایش آبششهکال
بازکشد بال ها گازگش تند با نزدی
انتهایی تولی ور ا زایش یا ت ان  .این

ب وشاوک
عیت دم هش

د تیمام آزوایشی قاب وشاه ه است هشبت ویان ین
م تامها دم ا ل

وشاو تولیک ورلی دم تیمکام کتتکشل

توج بک ا کزایش اسکتفاده از دام هکا  SSRIبکشا
دموا وجموع ا تالیت ا سشدگیل و یشیت وتاس
دم زویتم ت فیم یسابها

هش

بیمامسکتانی نیکاز

است تا از م د آ ها ب وبیعت جلوگیش

ود.
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