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Abstract 

 

Background and purpose: Aloe vera is an anti-diabetic herb in traditional medicine. In the 

present study, the protective effect of aloe vera gel was studied on function of thyroid gland in diabetic rats. 

Materials and methods: Fifty healthy male Wistar rats weighing 200-250g were randomized 

into 5 groups (n=10 per group). The animals in a control group were kept in normal conditions. In second 

group diabetes was induced by streptozotocin (STZ). In another group the streptozotocin induced diabetic 

rats received 400 mg/kg aloe vera gel once a day for 15 and 30 days. The next group included STZ-

induced diabetic rats that received 10-15 units insulin once a day for 15 and 30 days. The Sham group 

included healthy normal rats that received 400 mg/kg aloe vera gel once a day for 15 and 30 days. By the 

end of days 15 and 30, the blood samples were taken. Then the animals were euthanized and the thyroid 

gland was removed and fixed in 10% buffered formalin. The semi-thin sections were prepared and stained 

using haematoxylin and eosin, and were observed under light microscope.  

Results: Mean number and size of follicles significantly decreased in diabetic group compared to 

the control group (P<0.05). Histomorphometrical findings showed significant increase in mean number 

and size of follicles in the group receiving aloe vera gel compared to the diabetic group (P<0.05). There 

were significant decreases in concentrations of T3 and T4 hormones in diabetic group compared to those 

of the control group (P<0.05). Aloe vera treated animals showed significant increase in concentrations of 

T3 and T4 hormones compared to those of the control group (P<0.05). 

Conclusion: Aloe vera gel could improve regeneration of damaged thyroid gland tissue in 

diabetic rats. 
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 پژوهشی

تیروئید و  متریومطالعه اثر آلوئه ورا بر ساختار هیستومورف
 موش صحرایی دیابتی 4Tو  3Tهورمون های 

 
       1مجد عرفانی نعيم

       2علی شهریاری

 3فرشته مرشدی 

 چكيده
 عرهمطال نیرا از هرد  .گیررددر طب سنتی به عنوان داروی ضد دیابت مورد استفاده قرار میورا آلوئه و هدف: سابقه

 .است بوده شده یابتید یهارت در دیروئیت غده عملکرد و بافت بر ورا آلوئه ژل یاثرمحافظت یبررس

تایی اسرتفاده شرد.  00 گروه 5در گرم  050تا  000نر بالغ به وزن سر رت  50در این مطالعه تجربی از ها:مواد و روش
یرابتی( برا تیریرس استرزتوزوتوسرین دیرابتی شردند.گروه گروه دوم )د .در شرایط طبیعی نگهداری شدند گروه اول )كنترل(

روزانه دریافت نمودند. گروه چهارم، بعد از دیابتی شردن انورولین  mg/kg000ورا با دوز سوم، بعد از دیابتی شدن ژل آلوئه

در زایران  مودند.ورا دریافت نآلوئه  mg 000های سالم بودندكه زنجم، رت واحد دریافت نمودند. گروه 05تا  00را با دوز 
كشی شده و بافت تیروئید زر  ازخرارش شردن تتبیرت اتر آسان ها نمونه خون گرفته شد و بااز تمام گروه روزه، 00و  05دوره 

 بررسی شدند. با استفاده ازمیکروسکوپ نوری نیائوز و نیلیهماتوكو با ییآمیرنگ از ز گردید. مقاطع بافتی تهیه شده 

(. p≤05/0)داری داشتكاهش معنی  كنترلها در گروه دیابتی نوبت به گروه اد و اندازه فولیکولمیانگین تعد ها:یافته

داری ها نوبت به گروه دیابتی افیایش معنیورا، میانگین و اندازه فولیکولهای تیروئید گروه درمان شده با ژل آلوئهدر برش
(. p≤05/0نوبت به گروه كنترل كاهش معنی داری داشرت)در گروه دیابتی  4Tو  3Tهای غلظت هورمون (.p≤05/0داشت)

 (.p≤05/0داری نوبت به گروه كنترل داشت)ها افیایش معنیورا غلظت هورمونمتعاقب دریافت ژل آلوئه

 های دیابتی شده موُثر باشد.تواند در بازسازی و ترمیم تیروئید آسیب دیده در رتورا میاستفاده از ژل آلوئه استنتاج:
 

 4Tو T 3هورمون های ، وراآلوئه ، غده تیروئید ،موش های صحرایی ، هیوتومورفومتریه های کليدی: واژ
 

 مقدمه
یکری از اخرتت ت هترروژن  (DM) دیابت ملیتوس

شرود و است كه به وسیله افیایش قند خون مشرص  می
از نق  در ترشح انوولین و مقاومت به عملکرد انوولین 

دهرد . مطالعرات نشران مری(0)شرودو یا هر دو حاصل می

طریس تاثیر برر سیورتم عروقری احتمرال  بیماری دیابت از

ابتت این بیماران را نوبت به افرادی كه مبرتت بره بیمراری 
، بیمراری درصرد 8/6نیوتند به عوارضی چون نابینایی تا 

هرای درصد، بیمراری 9/09درصد، قانقاریا  0/00كلیوی 
تررر درصررد برریش 0/5درصررد و سررکته م رریی  0/6قلبرری 

  طور كلی این بیماری یك سندرم اختتل دربه .(0)كندمی
 

 :naeemalbo@yahoo.com E-mail                          یهگروه علوم زا ،یدانشکده دامپیشک، شهید چمراندانشگاه اهواز:  -نعیم عرفانی مجدمولف مسئول: 

 علوم زایه، دانشکده دامپیشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران گروه ،داستا. 0
 گروه علوم زایه، دانشکده دامپیشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران ،دانشیار. 0
 دانشجوی كارشناسی ارشد بافت شناسی، دانشکده دامپیشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. 0

 9/8/0090تاریخ تصویب :            0/0/0090 تاریخ ارجاع جهت اصتحات :           00/0/0090 افت :تاریخ دری 
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 نعیم عرفانی مجد و همکاران     
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 پژوهشی

و زرروتيین اسرت كره در  متابولیوم كربوهیدرات، چربی

هرا بره اثر فقدان ترشح انوولین یا كاهش حواسیت بافت

افرراد مبرتت بره دیابرت . درنتیجه (0)آیدانوولین زدید می

با توجره بره ایرن  و دارند ندن به انوولین نیازبرای زنده ما

 ،گیرر اسرتكه تیریس انورولین روشری زرهیینره و وقرت

 مطالعه گیاهان دارویی كلید طبیعی برای بازكردن مشکتت

از برین گیاهران مصتلفری  ید.نمادرمانی دیابت را ارائه می

ورا كه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اسرت، آلوئره

ورا )صربرزرد( ای برخوردار است. آلوئرهیژهاز جایگاه و

تر در مناطس های مهم دارویی است كه بیشیکی از گونه

، رویررد. برره طررور طبیعرری در آفریقرراگرررم و خشررك مرری

ورا متعلس به خرانواده آلوئهشود. آمریکا و آسیا یافت می

گونره از آن وجرود  060لیلی آسه اسرت كره در حردود 

ك گونه آلوئره لیترورالی  بکرر دارد. در ایران نیی تنها ی

A.Littoralis Baker) وجررود داشررته كرره در سررواحل  )

رویرد. ایرن گیراه جنوبی ایران و جیایر خلیج فرارس مری

هرا، مرواد معردنی، قنردها، ویترامین، هادارای انواع آنییم

لیگنین، انواع سرازونین، سالوریلیك اسریدها و اسریدهای 

های در سرال ورالوئهآ دیابتی ضد آثار. (0)باشدآمینه می

اخیر توجه تعداد زیادی از مراكری تحقیقراتی را بره خرود 

معطو  داشته است. مواد دارویری فعرال در ژل و برر  

این گیاه )آلوئین، آمرودین، آلوئره آمرودین، باربرالوئین، 

زلی و مونوساكاریدهایی مانند استرول، اسیدهای آلری و 

در دیابرت  خونقنرد مییانتوانند ( میCو  Bهای ویتامین

را به مییان قابل توجهی  (STZ)ناشی از استرزتوزوتوسین 

میریان  كاهشدر مطالعه ای  Ajabnoor .(5)دهند كاهش

 شرده هیرت ذ یابتیرد ییصحرا یهاموشن در گلوكیخو

. (6)خوراكی را گیارش كررد رتبه صو وراآلوئه اهیگ با

 گلوكی كاهش در وراآلوئه عصارهاثر  همکاران و ایوبی

های صحرایی دیرابتی شرده برا خون در موش وكلوترول

 ترشرح بهبرودچنرین نقرش آن در  هم استرزتوزوتوسین و

نتررررایج مطالعرررره  .(7)گرررریارش نمودنرررردرا  نیانوررررول

Rajasekaran  بره  وراآلوئره ژلو همکاران نیی نشران داد

اكویدانی ازطریس مهار تولیرد بریش از عنوان عاملی آنتی

هرای چنرین كراهش آنرییمهرمهرای آزاد و حد رادیکال

خون در  گلوكی سطح كاهشتواند باعث گلیکاسیون می

اثر كاهنده قندخون عصراره ژل  .(8)های دیابتی شودرت

ورا ممکن است به دلیل حضور عناصر كروم، م ، آلوئه

روی و منگنی باشد كره باعرث تقویرت فعالیرت انورولین 

ا ورا رچنرین كراهش قنردخون توسرط آلوئرهشود. هممی

 ورا توضرریح اكوریدانی عصراره آلوئرهتروان برا اثرر آنتریمری

اكورریدانی ایررن گیرراه برره دلیررل وجررود داد. اثررر آنترری

هررا، فتونوییرردها و های طبیعرری )كررل فنلاكورریدانآنتی

  .(9)باشد( میEو  Cویتامین 

Studer  و همکرراران وWollman  گرریارش نمودنررد

تیروئید  كه دیابت باعث كاهش مناطس فولیکولی در غده

 تلیرومچنین ضصامت ازیشود و همهای صحرایی میموش

های صحرایی دیرابتی در مقایوره برا ا در موشهفولیکول

ای كره . در مطالعه(00،00)گروه كنترل كاهش یافته است

Gilberto هررای دیررابتی شررده بررا و همکرراران روی مرروش

استرزتوزوتوسین انجام دادند، گیارش نمودنرد كره یرك 

 از القای دیابت ت ییرات ساختاری در غده تیروئیدماه ز  

ای هرشود. دیابت باعث كاهش تعداد فولیکرولایجاد می

 چنین در بیمراران دیرابتی ضرصامتشود. همغده تیروئید می

برا توجره بره  (.00)یابردهرا كراهش مریتلیوم فولیکولازی

ورا و ارزیرابی مطالعات قبلی انجام شده روی گیاه آلوئره

ین گیاه در میریان قنردخون، مطالعره روی اثررات اثرات ا

هیورتولوژیکی ایررن گیراه  زم اسررت. بنرابراین هررد  از 

 ورا بر ساختار بافرتمطالعه حاضر بررسی اثر عصاره آلوئه

  های صحرایی دیابتی شده بوده است.تیروئید در موش
 

 مواد و روش ها
 هررای صررحرایی در ایررن مطالعرره تجربرری از مرروش

 علمرری رترروس نوروژیکرروس آلیویرراسبررالغ بررا نررام 

(RattusNorvegicusAllivias( از نژاد ویوتار )wistar) 

هرای مصصرو  سرازی قفر استفاده شد. ز  از آمراده

سر موش صحرایی نر نرژاد  50نگهداری موش صحرایی 

ماهره دارای  0ترا  0گیرری نکررده حردود ویورتار جفرت
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 هرایمروش .گرم تهیه شردند 050تا  000محدوده وزنی 

ترایی  00گرروه  5 مورد مطالعه بره صرورت تصرادفی بره

كننررده هررای كنترررل، دیررابتی، دیررابتی دریافررت)گررروه

كننرررده انورررولین، شررراهد ورا، دیرررابتی دریافرررتآلوئررره

هرا در تقویم شدند. همره گرروه ورا(كننده آلوئهدریافت

 00سراعت روشرنایی و  00شرایط یکوان محیطی شامل 

 گرراددرجه سرانتی( 00±0) دمای ثابتساعت تاریکی و 

  شدند. داریروز نگه 00و 05یکوان به مدت و ت ذیه 

)كنترررل( بررا ت ذیرره معمررولی و در شرررایط  0 گررروه

ها توسط )دیابتی( رت 0طبیعی نگهداری شدند. درگروه 

 گررم برهمیلی 65 به مییان (STZ) یك دوز استرزتوزوتوسین

 شد، ازای هر كیلوگرم كه به صورت داخل صفاقی تیریس

دیابتی شدند. یك هفته بعد از تیریرس استرزتوزوتوسرین، 

ها به منظرور تشرصی  وجرود دیابرت از نظرر میریان رت

گلوكی خون مورد بررسی قررار گرفتنرد. میریان گلروكی 

،دیرابتی محوروش شرد. بعرد از اثبرات 050برا ی 

 وجود دیابت، هیچ گونه درمان دیگری دریافت نکردند.

هرای رت ورا()دیابتی دریافرت كننرده آلوئره 0گروه  در

دیابتی كه بره صرورت آزمایشرگاهی دیرابتی گردیدنرد، 

گرم به ازای میلی 000ورا را با دوزانتصاش شدند و آلوئه

هر كیلوگرم به صورت روزانه از طریس گراواژ بره مردت 

 كننرده)دیابتی دریافت 0درگروه  روز دریافت نمودند. 00

 واحرد 00ابتی شده انوولین را با دوز های دیانوولین( رت

 در. به ازای هر موش به صورت روزانره دریافرت كردنرد

های سرالم، ورا( رت)شاهد دریافت كننده آلوئه 5گروه 

گرم به ازای هرر كیلروگرم میلی 000ورا را به مییانآلوئه

روز بره صرورت  00به صورت روزانه حرداقل بره مردت 

روزه  00و 05ن دوره در زایررا گرراواژ دریافررت نمودنررد.

 سراعت از غرذا محرروم 00آزمایش، حیوانات به مردت 

ولی بره آش آزاد دسترسری داشرتند. در نهایرت برا  بودند

كشری شردند. رعایت متحظات اختقی، حیوانات آسان

بتفاصررله تیروئیررد هررر رت از برردن خررارش گردیررد و برره 

درصرد قررار داده  00منظور تتبیت، درون فرمالین سالین 

هایی به سپ  به روش تهیه مقاطع بافتی معمول برششد. 

 هرامیکرومتر تهیه گردید و ز  از آن بررش 0تا  0ضصامت 

آمییی شدند و مرورد مطالعره رنگ H&Eآمییی با رنگ

هیوررتولوژیك و هیوررتومتریك قرررار گرفتنررد. مطالعررات 

 و Digital Dino-Lite میکرومتررری بررا اسررتفاد از لنرری

میدان دید تصادفی و در  5در  Dino Capture1 افیارنرم

در ایررن مطالعرره انرردازه قطررر برررش بررافتی انجررام شررد.  5

تلیروم ، ضرصامت ازریهراكوچك و قطر بیر  فولیکول

ها، انردازه قطرر بریر  و قطرر كوچرك دیواره فولیکول

 گیرریانردازه غده تیروئید و اندازه قطر كپوول غده تیروئید

وچك و تعرداد های بیر  و كگردید و تعداد فولیکول

هرای بریر  بصرش محیطری غرده تیروئیرد نیری فولیکول

هرا نمونره قبل از آسان كشی از تمام گرروه .شمارش شد

نیری  4Tو  3T هرایخون اخرذ و غلظرت سررمی هورمرون

 از اسرتفاده برا آمرده دسرت به یهاداده گیری شد.اندازه

 آزمرون زر  ANOVA آزمرون و SPSS V16 افیارنرم

Tukey 05/0 .گرفررت قرررار یآمررار لیررتحل مررورد≥p برره 

  .شد گرفته درنظر داریمعن سطح عنوان
 

 یافته ها
روز زرر  از دیررابتی  00و  05 نتررایج میکروسررکوزی

مشرراهده  0ترا 0شررماره چنرران كره در جرداول شردن: هرم

هرای مرورد گرردد، در سراختار برافتی تیروئیرد گرروهمی

هرای بصرش محیطری غرده مطالعه از نظر تعداد فولیکرول

هرای بریر  و كوچرك، تعرداد ئید، قطرر فولیکرولتیرو

های بیر  و كوچك، قطر بیر  و كوچرك فولیکول

تلیروم هرای بریر  و كوچرك، ضرصامت ازریفولیکرول

هررای هررا و قطررر كپوررول غررده تیروئیررد تفرراوتفولیکررول

های به دنبال القاء دیابت در موش داری وجود دارد.معنی

ابعاد غده تیروئیرد ها و صحرایی، تعداد و اندازه فولیکول

 (.0صویرشماره)ت نوبت به گروه شاهد كاهش یافته است

ورا و انورولین باعرث افریایش ولی تجویی عصراره آلوئره

ها و ابعاد تیروئید نوبت به گرروه اندازه و تعداد فولیکول

هرم چنرین تعرداد و  (.0صویرشرمارهدیابتی شده اسرت )ت

های گروه موشها و ابعاد غده تیروئید در اندازه فولیکول

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 12

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-6952-en.html


   
 نعیم عرفانی مجد و همکاران     

 251     3114، بهمن  311شماره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره بيست و پنجم،               

 پژوهشی

. ضررصامت ورا بورریار طبیعرری برروده اسررتكنترررل آلوئرره

هرای دیرابتی در هرا در مروشتلیوم دیرواره فولیکرولازی

( 0شرماره مقایوه با گروه كنترل كراهش یافرت )تصرویر

ورا و كننررده آلوئررههررای دیررابتی دریافررتولرری در مرروش

 تلیومكننده انوولین ضصامت ازیهای دیابتی دریافتموش

 .(0شرماره  )تصرویر ها بهبود یافته اسرته فولیکولدیوار

های بیر  بصرش محیطری غرده میانگین تعداد فولیکول

های صحرایی گروه دیابتی در مقایوه با تیروئید در موش

(. p≤05/0داری را نشران داد )گروه كنترل كاهش معنری

ورا و هرای دیرابتی دریافرت كننرده آلوئرهدر گروه موش

كننررده انوررولین تعررداد ایررن افررتهررای دیررابتی دریمرروش

(. p≤05/0)داری را نشران داد ها افریایش معنریفولیکول

های بیر  میانگین قطر بیر  و قطر كوچك فولیکول

های صحرایی دیابتی در مقایوه با گروه كنتررل در موش

چنرین در (. هرمp≤05/0)داری را نشان داد كاهش معنی

هرای ا و مروشورهای دیابتی دریافت كننرده آلوئرهموش

دیابتی درمان شده با انوولین  قطر بیر  و قطر كوچك 

های بیر  در مقایوه با گرروه دیرابتی افریایش فولیکول

 های(. میانگین قطر فولیکولp≤05/0)داری را نشان دادمعنی

هرای صرحرایی دیرابتی در مقایوره برا كوچك در مروش

(. p≤05/0)داری را نشران داد گروه كنترل كاهش معنری

ورا و دیرابتی های دیابتی دریافرت كننرده آلوئرهدر موش

هرای كوچرك در كننده انورولین قطرر فولیکرولدریافت

داری را نشران داد مقایوه با گروه دیرابتی افریایش معنری

(05/0≥p ابعاد غده تیروئید شرامل قطرر بریر  و قطرر .)

های دیابتی در مقایوره برا كوچك غده تیروئید در موش

 .(≥000/0pداری را نشان داد )ش معنیگروه كنترل كاه

هرای دیرابتی میانگین قطر بیر  غده تیروئیرد در مروش

های دیرابتی درمران شرده ورا و موشكننده آلوئهدریافت

 .(≥000/0pداری را نشران داد )با انوولین افریایش معنری

هررای دیررابتی قطررر كوچررك غررده تیروئیررد در مرروش

ز دیرابتی شردن در روز زر  ا 05ورا كننده آلوئهدریافت

 داری را برا سرطحمقایوه با گرروه دیرابتی افریایش معنری

000/0≥p هرای دیرابتی دریافرت نشان داد ولی در مروش

روز ز  از دیابتی شدن در مقایوه برا  05ورا كننده آلوئه

 p≤007/0 داری را برا سرطحگروه دیرابتی افریایش معنری

 هررای دیررابتی درمرران شررده بررادر گررروه مرروش نشران داد.

انوولین قطر كوچك غده تیروئیرد در مقایوره برا گرروه 

 (. میرانگین≥000/0p) داری را نشان داددیابتی افیایش معنی

های ها در گروه موشتلیوم دیواره فولیکولضصامت ازی

داری را دیابتی در مقایوه با گرروه كنتررل كراهش معنری

ها دیواره فولیکولتلیوم (. ضصامت ازیp≤05/0)نشان داد 

ورا و آلوئرره كننرردههررای دیررابتی دریافررتر گررروه مرروشد

های دیابتی درمران شرده برا انورولین در مقایوره برا موش

(. p≤05/0)داری را نشران داد گروه دیابتی افیایش معنی

 بریر  وهرای ها شامل فولیکولمیانگین تعداد فولیکول

در  مربرعمتررمیلری 0موراحت  هرای كوچرك درفولیکول

ابتی در مقایوه با گروه كنترل كاهش های دیگروه موش

(. میرررانگین تعرررداد ≥000/0p) داری را نشررران دادمعنررری

مترمربررع در میلرری 0هررای برریر  در مورراحت فولیکررول

روز ز  از  05ورا دیابتی دریافت كننده آلوئه هایموش

 داریدیابتی شدن در مقایوه با گروه دیابتی افیایش معنری

ولرری میررانگین تعررداد نشرران داد  ≥000/0pرا بررا سررطح 

مربرع در  متررمیلری 0هرای بریر  در موراحت فولیکول

روز زر  از  00ورا كننده آلوئههای دیابتی دریافتموش

 داریدیابتی شدن در مقایوه با گروه دیابتی افیایش معنری

چنررین در گررروه نشرران داد. هررم ≥000/0pرا بررا سررطح 

 هراییکولهای دیابتی درمان شده با انوولین تعداد فولموش

داری را نشران بیر  نوبت به گروه دیابتی افیایش معنی

 هایهای كوچك در موشتعداد فولیکول (.≥000/0p) داد

روز زر  از دیرابتی  05ورا كننرده آلوئرهدیابتی دریافرت

داری را شدن در مقایوه برا گرروه دیرابتی افریایش معنری

هررا در ( ولرری تعررداد ایررن فولیکررول≥000/0p) نشرران داد

روز زر  از  00 وراكننده آلوئههای دیابتی دریافتشمو

 داریدیابتی شدن در مقایوه با گرروه دیرابتی افریایش معنری

هرای كوچرك در چنرین تعرداد فولیکرولنشان نداد. هرم

روز زر  از  05های دیابتی درمان شده با انورولین موش

داری دیابتی شدن نوبت به گرروه دیرابتی افریایش معنری
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هرای كوچرك در (. تعداد فولیکرول≥000/0pنشان داد )

روز زر  از  00های دیابتی درمان شده برا انورولینموش

داری را دیابتی شدن نوبت به گروه دیابتی افیایش معنری

نشان داد. میرانگین قطرر كپورول غرده  ≥000/0p با سطح

روز ز  از دیابتی شدن  05های دیابتی تیروئید در موش

دار را نشران داد هش معنریدر مقایوه با گروه كنترل كرا

(000/0p≤ ولی میانگین قطرر كپورول غرده تیروئیرد در )

روز ز  از دیابتی شدن در مقایوه برا  00های دیابتیشمو

(. ≥005/0pداری را نشان داد )گروه كنترل افیایش معنی

ورا قطر كپوول های دیابتی دریافت كننده آلوئهدر موش

داری را افیایش معنریغده تیروئید نوبت به گروه دیابتی 

 هرای دیرابتیچنین در مروشنشان داد. هم ≥000/0pبا سطح 

برا  درمان شده با انوولین قطر كپوول غده تیروئید در مقایوه

 (.≥000/0pداری را نشان داد )گروه دیابتی افیایش معنی
 

 روز ز  از دیابتی شدن 05های صحرایی،  ید در موشهای مورد مطالعه بافت غده تیروئ میانگین و خطای استاندارد مشصصه :1جدول شماره 
 

 های مورد مشصصه             
 گروه های 

 آزمایش  مطالعه 

 قطر كوچك غده تیروئید

(mµ) 
 میانگین±انحرا  معیار

 قطر بیر  غده تیروئید

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر كپوول غده تیروئید

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 لیکول بیر قطر بیر  فو

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر كوچك فولیکول بیر 

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر فولیکول كوچك

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 90/000 ± 57/790  b 09/000 ± 00/0859  cb 05/8 ± 80/60  b 70/08 ± 90/006  b 09/89 ± 70/09  b 00/5 ± 90/06  cdeb (aكنترل        )
 60/80 ± 00/090  acde 05/000 ± 00/680  acde 98/06 ± 00/00  acde 75/00 ± 80/80  acde 90/00 ± 55/56  acde 00/0 ± 99/00  acde (bدیابتی         )

 00/000 ± 08/609  b 08/055 ± 00/0080  bea 50/06 ± 06/09  b 00/06 ± 59/007  b 50/05 ± 56/80  b 00/0 ± 95/08  ab (cدیابتی+آلوئه ورا      )
 50/006 ± 05/800  b 70/000 ± 06/0099  b 70/00 ± 05/50  b 0/00 ± 90/009  b 58/00 ± 06/87  b 50/0 ± 06/09  ab (dدیابتی+انوولین        )
 00/78 ± 00/609  b 00/000 ± 50/0670  cb 80/06 ± 90/66  b 07/05 ± 00/005  b 86/00 ± 07/89  b 60/0 ± 97/09  ab (eكنترل+آلوئه ورا      )

 

 .(≥05/0p) می باشند ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید( نشان دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیب با گروه های كنترل، a-eحرو )
 

 روز ز  از دیابتی شدن 05های صحرایی،  تیروئید در موشهای مورد مطالعه بافت غده  میانگین و خطای استاندارد مشصصه :2جدول شماره 
 

 های مورد مشصصه          
 گروه های 

 مطالعه آزمایش  

 تلیوم فولیکولضصامت ازی
)( m  نیانگمی±اریمع انحرا 

 تعداد فولیکول های بیر  
 بصش محیطی غده تیروئید

 نیانگمی±اریمع انحرا 

 كوچك  فولیکول هایتعداد 
 21mmدر مواحت  

 نیانگمی±اریمع حرا ان

 تعداد فولیکول های بیر  
 21mmدر مواحت 

 نیانگمی±اریمع انحرا 

 ها جمع كل فولیکول
  21mmدر مواحت

 نیانگمی±اریمع انحرا 
 80/0 ± 58/9  bcde 08/00 ± 70/00  b 09/90 ± 06/007  b 50/00 ± 06/90  b 06/78 ± 00/506  b (aگروه كنترل         )

 85/0 ± 06/0  acde 58/6 ± 07/06  acde 77/78 ± 00/005  acde 77/9 ± 69/00  acde 99/70 ± 08/000  acde (bدیابتی         )
 70/0 ± 98/5  ab 00/7 ± 00/07  b 90/79 ± 70/060  b 56/07 ± 58/80  b 97/75 ± 90/000  b (c)     دیابتی+آلوئه ورا  

 75/0 ± 05/6  ab 00/7 ± 70/00  b 89/06 ± 09/000  b 00/00 ± 70/80  b 00/57 ± 59/097 b (dدیابتی+انوولین      )
 70/0 ± 00/7  ab 00/8 ± 06/00  b 65/05 ± 76/000  b 00/00 ± 66/78  b 87/00 ± 07/006   b (e)    كنترل+آلوئه ورا   

 

 .(≥05/0p) می باشند ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید( نشان دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیب با گروه های كنترل، a-eحرو )
 

 روز ز  از دیابتی شدن 00های صحرایی،  های مورد مطالعه در موش میانگین و خطای استاندارد مشصصه :3جدول شماره 
 

 های مورد مشصصه             
 گروه های 

 مطالعه آزمایش  

 قطر كوچك غده تیروئید

(mµ) 
 میانگین±انحرا  معیار

 قطر بیر  غده تیروئید

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر كپوول غده تیروئید

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر بیر  فولیکول بیر 

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر كوچك فولیکول بیر 

(mµ) 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 قطر فولیکول كوچك

(mµ) 
 نیگانمی±اریمع انحرا 

 00/06 ± 00/0087  b 90/099 ± 09/0800  b 87/8 ± 60/60  b 75/00 ± 70/000  b 60/05 ± 65/97  b 06/9 ± 05/07  cdeb (aكنترل        )
 08/000 ± 08/090  acde 97/000 ± 98/670  acde 87/0 ± 00/00  acde 60/00 ± 00/90  acde 67/00 ± 06/60  acde 90/0 ± 05/00  acde (bدیابتی         )

 55/006 ± 06/755  be 60/000 ± 05/0069  b 57/06 ± 00/60  b 97/00 ± 97/009  b 00/08 ± 78/80  b 00/0 ± 00/00  ab (cدیابتی+آلوئه ورا      )
 58/050 ± 00/906  b 86/000 ± 05/0606  b 97/00 ± 88/69  b 90/00 ± 90/050  b 80/00 ± 75/000  b 00/0 ± 07/00  ab (dدیابتی+انوولین        )
 56/095 ± 76/0060  bc 90/055 ± 00/0589  b 90/00 ± 90/70  b 07/00 ± 00/007  b 97/00 ± 97/87  b 06/0 ± 00/08  ab (eكنترل+آلوئه ورا      )

 

 .(≥05/0p) می باشند ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید( نشان دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیب با گروه های كنترل، a-eحرو )
 

 روز ز  از دیابتی شدن 00های صحرایی،  های مورد مطالعه در موش میانگین و خطای استاندارد مشصصه :4جدول شماره 
 

 های مورد مشصصه          
 گروه های 

 مطالعه آزمایش  

 تلیوم فولیکولضصامت ازی

)( m 
 نیانگمی±اریمع انحرا 

 تعداد فولیکول های بیر  
 بصش محیطی غده تیروئید

 نیانگمی±اریمع انحرا 

 كوچك  فولیکول هایتعداد 
 21mmدر مواحت 

 نیانگمی±اریمع انحرا 

 تعداد فولیکول های بیر  
 21mmدر مواحت 

 نیانگمی±اریمع انحرا 

 ها جمع كل فولیکول
  21mmدر مواحت

 نیانگمی±اریمع انحرا 
 22/1 ± 68/9  cdeb 68/8 ± 11/86  eb 00/88 ± 62/299  b 08/7 ± 84/64  b 87/81 ± 04/866  b (aگروه كنترل         )

 78/0 ± 77/8  acde 84/9 ± 48/18  acde 18/188 ± 21/44  ade 18/12 ± 29/88  acde 02/17 ± 96/187  acde (bدیابتی         )
 00/1 ± 68/8  ab 48/8 ± 88/82  b 89/298 ± 14/82  _ 94/12 ± 48/86  b 66/61 ± 88/298  b (c)     دیابتی+آلوئه ورا  

 80/1 ± 86/7  ab 10/7 ± 40/81  b 44/26 ± 28/242  eb 11/9 ± 86/68  b 28/89 ± 40/807  b (dدیابتی+انوولین      )
 12/1 ± 89/7  ab 89/8 ± 82/26  ab 24/87 ± 88/814  db 60/18 ± 08/78  b 06/47 ± 96/886  b (e)    كنترل+آلوئه ورا   

 

 .(≥05/0p) می باشند ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید( نشان دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیب با گروه های كنترل، a-eحرو )
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ایی گرروه سراختار برافتی غرده تیروئیرد مروش صرحر :1تصویرشماره 

روز زرر  از دیررابتی شرردن 05(، B( و گررروه دیررابتی )Aكنترررل )

(×3.2,H&E .) هررا و ابعرراد غررده تعررداد و انرردازه فولیکررول كرراهش

( قابل مشاهده A( نوبت به گروه كنترل )B)تیروئید در گروه  دیابتی

  (.Capاست. كپوول غده تیروئید )
 

 
 

 
 

موش صحرایی گروه دیرابتی ساختار بافتی غده تیروئید  :2تصویرشماره 

گرروه دیرابتی دریافرت كننرده انورولین ( و Cدریافت كننده آلوئه ورا )

(D ،)00  شرردن روز زرر  از دیررابتی(×3.2,H&E .)  تعررداد و افرریایش

این دو گروه نوبت بره گرروه  اندازه فولیکول ها و ابعاد غده تیروئید در

  (.Cap( قابل مشاهده است. كپوول غده تیروئید )Bدیابتی )

 
 ساختار بافتی غده تیروئید موش صحرایی گروه كنتررل :3تصویرشماره 

(A(و گررروه دیررابتی )B ،)05(40×روز زرر  از دیررابتی شرردن ،H&E .)

كاهش ضصامت ازی تلیوم فولیکول هرا در گرروه دیرابتی را نوربت بره 

(، سرلول هرای Epiگروه كنترل نشان مری دهرد. ازری تلیروم فولیکرول )

   (.P، سلول های زارافولیکو ر)(Fفولیکو ر)
 

 
 

 
 

ساختار بافتی غده تیروئید موش صحرایی گروه دیرابتی  :4تصویرشماره 

 گرروه دیرابتی دریافرت كننرده انورولین , (C) آلوئه ورادریافت كننده 

(D )05  روز ز  از دیابتی شدن(40× ،H&E .)  افیایش ضصامت ازری

( و Cیافرت كننرده آلوئره ورا )تلیوم فولیکول ها را در گروه دیرابتی در
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( نوبت بره گرروه دیرابتی نشران D) گروه دیابتی دریافت كننده انوولین

 (، F(، سررلول هررای فولیکررو ر)Epi) دهررد. ازرری تلیرروم فولیکررولمرری

   (.Pسلول های زارافولیکو ر)
 

روز ز  از  00و  4T ،05و  3Tسطح سرمی هورمون های 
 دیابتی شدن

 ،5شماره  توجه به جدولبا  :3Tسطح سرمی هورمون 

های صحرایی در موش 3T میانگین سطح سرمی هورمون

گروه دیابتی در مقایوه با گروه كنترل كاهش یافته كه با 

های صرحرایی باشد. در موشدار میمعنی p≤05/0سطح 

نوربت  3Tرا، غلظت هورمون كننده آلوئهدیابتی دریافت

ی را نشان داد دارهای دیابتی افیایش معنیبه گروه موش

(05/0≥p غلظت هورمون .)3T ای دیابتی درمانهدر موش 

های دیابتی افریایش شده با انوولین نوبت به گروه موش

 های صرحرایی(. در موشp≤05/0داری را نشان داد )معنی

 هورمون ند، غلظت سرمیورا دریافت نمودهكه آلوئه سالمی

3T نشان نداد. نوبت به گروه كنترل ت ییر قابل توجهی  

 ،6با توجه به جردول شرماره  :4Tسطح سرمی هورمون 

های صحرایی دیابتی در موش 4Tمیانگین غلظت هورمون 

داری را برا سرطح كراهش معنری در مقایوه با گروه كنترل

05/0≥p كننرده هرای دیرابتی دریافرتنشان داد. در موش

برره گررروه دیررابتی  نورربت 4Tورا غلظررت هورمررون آلوئرره

 (. غلظت هورمونp≤05/0داری را نشان داد )معنیافیایش 

4T های دیابتی درمان شده با انوولین در مقایوه در موش

 p≤05/0داری را برا سرطح با گروه دیابتی افریایش معنری

 نشان داد.
 

و  0Tهرای میانگین و خطای استاندارد غلظت هورمون :5جدول شماره 

0T ز  از دیابتی شدن روز 05های مورد مطالعه ، سرمی در گروه 
 

 های تیروئیدهورمون

 هاگروه

T0  
ng/dl 

  نیانگمی±اریمع انحرا 

T0  
mg/dl 

  نیانگمی±اریمع انحرا 

 6/00±0/00   b 0/70±0/68  bc (A)  گروه كنترل

 60/0±59/0   Acde 00/0±70/0   acd (B)  گروه دیابتی

 90/5±67/0   b 00/5±00/0   abe (C)   وراگروه دیابتی+ الوئه

 00/6±76/0   b 00/0±90/0   b (D)   گروه دیابتی+ انوولین

 09/6±00/0   b b 00/0±57/0  c (E)   وراكنترل آلوئه
 

( نشان دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیرب برا گرروه هرای كنتررل، a-eحرو )

 (.≥05/0p) دمی باشن ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید

و  0Tهای میانگین و خطای استاندارد غلظت هورمون :6جدول شماره 

0T روز ز  از دیابتی شدن 00های مورد مطالعه، سرمی در گروه 
 

 های تیروئیدهورمون          

 ها   گروه

T0ng/dl   

 نیانگمی±اریمع انحرا 

T0mg/dl   

 نیانگمی±اریمع انحرا  

 00/6±77/0  b 80/0±00/0  b (A)   گروه كنترل

 60/0±07/0   acde 00/0±65/0   acd (B)   گروه دیابتی

 00/6±07/0   b 60/0±70/0  be (C)   وراگروه دیابتی+ الوئه

 50/6±00/0   b 90/0±96/0   be (D)   گروه دیابتی+ انوولین

 00/6±00/0   b 95/0±08/0  cd (E)   وراكنترل آلوئه
 

دهنده وجود اختت  معنی دار به ترتیرب برا گرروه هرای كنتررل، ( نشان a-eحرو )

 (.≥05/0p) می باشند ورا آلوئه+كنترلو  نیانوول+یابت، دیورا آلوئه+یابتیدی، ابتید

 

 بحث
دیابت یك بیماری متابولیك اسرت كره برا اخرتتل 

ثیرات منفری قابرل أتر دنبرال آنبره و درمتابولیوم گلوكی

بوده و اثرات تصریبی برر مراه برمتابولیوم لیپیدها ه توجه

عصراره  (.00)هرای بردن داردهرا و انردامبویاری از بافرت

 -00لوفنول،  شامل تركیب فیتواسترول 5ورا حاوی آلوئه

 -00انول و آرتلوفنول، سیکلو  -اتیل -00لوفنول،  -متیل

بره كراهش گلروكی  انول است كه قرادررتسیکلوآ -متیل

  .(00)باشدمیخون در بیماران دیابتی 

Ghannam  بیمررررار دیررررابتی  5و همکرررراران روی

هرای سروری كره توسرط غیروابوته بره انورولین و مروش

آلوكوان به دیابت مبتت شده بودند، بررسی انجام دادنرد 

ورا موجرب و به ایرن نتیجره رسریدند كره مصرر  آلوئره

كاهش سطح گلوكی سرم در همه بیماران بدون ت ییر در 

نررین اسررتفاده از عصرراره چ. هررم(05)شررودوزن برردن مرری

ورا به صورت خوراكی در تعدادی از بیماران مبتت آلوئه

به دیابت در تایلنرد موجرب كراهش سرطح قنرد خرون و 

و  Vogler .(06)گلیوررررید در ایرررن بیمررراران شررردترررری

های خود مشاهده كردند كه تجرویی همکاران در بررسی

توانرد موجرب كراهش قنرد خرون ورا میخوراكی آلوئه

و  Perezهررای طبررس بررسرری .(07)ان دیررابتی شررودبیمررار

های مبرتت روی موش وراآلوئه همکاران در زمینه اثر ژل

داری موجرب ، ژل این گیاه به طور معنی0به دیابت نوع 

افیایش وزن بدن و كاهش سرطح گلروكی خرون شرده و 

 0حیوانررات را در مقابررل اثرررات نررامطلوش دیابررت نرروع 
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همکراران گریارش كردنرد و  Helal (.08)محافظت كررد

هرای صرحرایی دیرابتی شرده برا كه قنرد خرون در مروش

روز  00ورا بره مردت آلوكوان به دنبال درمران برا آلوئره

 فر و همکرارانچنین مطالعه حوینی. هم(00)یابدكاهش می

 های صحرایینشان داد كه افیایش سطح انوولین در موش

لی برآن باشرد تواند دلیمی وراآلوئهدیابتی درمان شده با 

مانرده و های براقیترشح انوولین را از سلول وراآلوئهكه 

 نماید. متابولیومهای بازسازی شده تحریك مییا از سلول

نقش مهمی را در حفظ غلظرت طبیعری  گلیکوژن كبدی

كنررد. گلیکرروژن سررنتتاز و گلیکرروژن گلرروكی ایفررا مرری

 احلكننده كلیدی هوتند كه مرفوفوریتز دو آنییم تنظیم

محدودكننده سرعت سنتی گلیکوژن و تجییه گلیکروژن 

و  Okyarنترایج مطالعره  .(09)كنندكاتالیی میرا به ترتیب 

سطح گلیکوژن كبردی  ورا،آلوئهكه  همکاران نشان داد

را برره وسرریله كرراهش فعالیررت گلیکرروژن فوررفوریتز و 

. (00)كنردافیایش فعالیت گلیکروژن سرنتتاز اصرتی مری

Coiro  برا اخرتتل عملکررد  كه دیابرت معمرو ًیان كرد

اسررت. اخررتت ت تیروئیرردی در بیمرراران  تیروئیرد همررراه

و  Gurjeet. (00)باشردتر از جمعیت نرمال میدیابتی بیش

ای كه روی افراد دیابتی و غیردیابتی در مطالعه همکاران

درصرد افرراد  00انجام دادنرد، گریارش نمودنرد كره در 

هررای تیروئیررد غیرطبیعرری مررورد مطالعرره، سررطح هورمررون

بره دلیرل بودند. سطح غیرطبیعی هورمون تیروئیرد شراید 

 دریافت داروهای مصتلف دیابت از جمله انوولین باشرد. در

 4T و 3T هرایگیارش نمودندكه سطح هورموناین مطالعه

 تر از افراد غیردیرابتیداری كمطور معنیدیابتی به در افراد

ورا برر ودی بره اثرر آلوئرهمطالعات محددر  .(00)باشدمی

 (.00،00)شده استساختار بافتی غده تیروئید اشاره 

در  در كنررار هررمهررای تیروئیررد انوررولین و هورمررون

هرا و لیپیردها دخیرل ها، زرروتيینمتابولیوم كربوهیدارت

هوررتند. بنررابراین افرریایش یررا كرراهش یکرری از ایررن دو 

 .تواند باعث اختتل عملکررد دیگرری شرودهورمون می

همراهرری هیپوتیروئیرردی بررا دیابررت یکرری از  در نتیجرره

  .(00)تواند باشدمی بالقوه برای بیماران دیابتی معضتت

Udiong و همکاران گیارش نمودنرد در افرراد دیرابتی  
 

شیوع هیپوتیروئیدیوم از سایر اختت ت تیروئیدی با تر 

هررای توانررد وجررود مهاركننرردهاسررت كرره علررت آن مرری

هرای تیروئیرد، تصرل شرونده بره هورمرونهرای مزروتيین

 در كبد و اختت ت 3Tبه4Tهای تبدیل محیطی مهاركننده

تیروئید در افرراد دیرابتی _عملکرد هیپوتا موس، هیپوفیی

ای كه روی در مطالعه و همکارانMohamed . (00)باشد

هررای دیررابتی انجررام دادنررد، گرریارش نمودنررد كرره مرروش

بصشد ولی باعث كراهش  قندخون را بهبود می وراآلوئه

هررای كرراری تیروئیررد در مرروشعملکرررد تیروئیررد و كررم

 (.9)شودصحرایی دیابتی می

انوولین و غیروابورته بره  در بیماران دیابتی وابوته به

ممکن است كاهش یابرد در  3T انوولین، سطح هورمون

ممکن است نرمال باشد كره  4Tحالی كه سطح هورمون 

. نترایج (05)باشردن دیابت مریبه دلیل كنترل نشد احتما ً

هرای احمدی و همکاران نشان داده اسرت كره در مروش

، سررطح وراآلوئرره درصرد ژل 00كننررده محلررول دریافرت

داری را نوربت كاهش معنی 4T و 3Tهای سرمی هورمون

 درصررد ژل00برره گررروه كنترررل داشررته اسررت. محلررول 
روز به صورت گاواژ باعث كاهش  00به مدت  وراآلوئه

شرد. تجرویی  TSHو  4T و 3Tهرای سرمی هورمونسطح 

تواند در تنظریم زركراری تیروئیرد می این محلول احتما ً

و  3T ،4Tمورد استفاده قرار گیرد. احتما َ كاهش غلظت 

TSH  سرم خون متعاقب تجرویی خروراكی عصراره آبری

 وراآلوئهتواند به دلیل تاُثیر عصاره گیاه میورا آلوئه گیاه
هرای هیپوترا موس باشرد كره موجرب وتهروی محور ه

كره روی شرود و یرا ایرنهیپوتا موسی می TRHكاهش 

 های تیروترروپ هیپروفییی اثرر گذاشرته و سراختسلول

TSH دهد ولری احتمرا َ در تبردیل خرارش را كاهش می

هم كاهش  4Tاثر ندارد زیرا هم زمان  3Tبه  4Tتیروئیدی 

  .(06)یافته است

در  4T و 3Tهرای هورمروندر مطالعه حاضرر سرطح 

دریافررت  وراآلوئررههررای كنترلرری كرره ژل گررروه مرروش

هرای هرا در مروشاند نیدیك سطح همین هورمرونكرده
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گروه كنترل بود در حالی كه نتایج مطالعات فرو  نشران 

كراهش ورا آلوئره ها با دریافت ژلداد كه سطح هورمون

  خوانی ندارند.كند كه با مطالعه حاضر همزیدا می

Gilberto هایای كه روی موشو همکاران در مطالعه 

دیابتی و غیردیرابتی انجرام دادنرد، گریارش نمودنرد كره 

 یابرد ولریهای دیابتی كاهش میدر موش 3Tسطح هورمون

نتایج بره  .(00)داری نداردتفاوت معنی 4Tسطح هورمون 

 هرایدست آمده در مطالعه حاضر مبنی بر كاهش هورمرون

 های صرحراییاقب دیابت تجربی در موشتیروئید متعغده

  باشد.های سایر محققین هم سو میبا نتایج بررسی

های غده تیروئید متعاقرب در مطالعه حاضر فولیکول

 تلیرومكار شدند و ضصامت ازیتجربی غیرفعال و كمدیابت 

هرا كراهش زیردا كررد در نتیجره باعرث و تعداد فولیکول

هرای لظت هورمونكاهش عملکرد غده تیروئید شد و غ

3T 4 وT باعرث  وراآلوئرهژلكاهش زیردا كررد. خون  در

تلیروم بهبود سراختار غرده تیروئیرد شرد و ضرصامت ازری

 وراآلوئرهكننرده های دیابتی دریافتها در موشفولیکول
ها نیی متعاقرب دریافرت افیایش زیدا كرد. تعداد فولیکول

باعرث  ورا افیایش نشران داد كره ایرن ت ییرراتژل آلوئه

 هایشود و غلظت هورمونبهبود عملکرد غده تیروئید می

3T 4 وT هرای كنرد. در مروشافیایش زیردا مریخون  در

 هرا را نشرانتلیوم فولیکرولترین ضصامت ازیدیابتی كه كم

در مقایوره برا سرایر  4T و 3Tهرای دادند، سطح هورمرون

ها كاهش یافته برود. در ایرن مطالعره دیابرت باعرث گروه

هرا، فولیکولابعاد تیروئید، كاهش تعداد و اندازه  كاهش

كاهش قطر  ها،تلیوم دیواره فولیکولكاهش ضصامت ازی

 3Tهرای چنین كاهش سطح سرمی هورمونكپوول و هم

ورا در در غده تیروئید شرد كره دریافرت ژل آلوئره 4Tو 

های دیابتی باعرث بهبرود ایرن روز در رت 00و 05مدت 

گیرری كررد كره تروان نتیجرهن مریت ییرات شد. در زایرا

تواند اثرات متبتی بر بازسازی و تررمیم غرده ورا میآلوئه

  های دیابتی داشته باشد.تیروئید آسیب دیده در رت
 

 سپاسگزاری
از دانشگاه شهید چمران اهواز جهرت ترامین اعتبرار 

  .شودمالی تحقیس حاضر تشکر می
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