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خانواده آن بر عملكردهاي فيزيولوژيك بدن و  ورا و گياهان هم دهند كه عصاره آبي گياه آلوئه هاي مختلف نشان مي بررسي: مقدمه
  .ويژه بر عملكرد تيروئيد تأثير بسزايي دارنده ب

  .باشد مي TSHو  T3، T4 ورا بر سطح سرمي ژل آلوئه درصد 20هدف اصلي اين تحقيق بررسي اثر محلول : هدف
ژل  درصد 20كننده محلول  سر موش نر نژاد ويستار به دو گروه ده سري شاهد و دريافت 20در تحقيق حاضر : روش بررسي

 .دشورا به روش گاواژ تجويز  ژل آلوئه درصد 20محلول . تقسيم شدندروز  21به مدت گرم بر كيلوگرم  ميلي 625  ورا با دوز آلوئه
پس از تهيه سرم، سطح . آوري شدند هاي خوني از طريق خونگيري از قلب جمع پس از اتمام تجربيات در هر گروه، نمونه

هاي حاصل با  نهايت دادهدر . با استفاده از روش الكترو كمي لومينسانس مورد سنجش قرار گرفتند TSHو  T3، T4هاي  هورمون
  .ها مورد مقايسه واقع شدند طرفه بين گروه استفاده از روش آماري آزمون واريانس يك

 TSHو  T3، T4هاي  ورا، سطح سرمي هورمون ژل آلوئه درصد 20كننده محلول  هاي دريافت نتايج نشان دادند كه در موش: نتايج
  ).p، 01/0<p، 001/0<p>05/0 به ترتيب( دداري را نسبت به گروه شاهد نشان دا يكاهش معن

 TSHو  T3، T4هاي  ورا باعث كاهش سطح سرمي هورمون ژل آلوئه درصد 20كه محلول  نتايج بيانگر آن هستند:  گيري نتيجه
  .تواند در تنظيم پركاري تيروئيد مورد استفاده قرار گيرد مي شود و تجويز اين محلول احتماالً مي
  ، موش صحراييTSHو  T3، T4 ورا، آلوئه:  واژگان گل
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  مقدمه
ريز خيلي مهم موجود زنده است  تيروئيد يكي از غدد درون

هاي  هورمون. ]1[كند  كه تقريباً همه اعمال بدن را تنظيم مي
، (T3)تيرونين  يدو و تري (T4)تيروئيدي شامل تيروكسين 

. باشند هايي مشتق شده از اسيد آمينه تيروزين مي هورمون
هاي تيروئيدي در تنظيم هزاران فعاليت بدن از جمله  نهورمو

متابوليسم ليپيد، كربوهيدرات، هدايت پيام عصبي، مصرف 
تغيير در سطح نرمال . ]2[اكسيژن و توليد مثل دخالت دارند 

هاي فيزيولوژيكي، مانند هايپوتيروئيديسم  آنها موجب ناهنجاري
واقعيت كه رغم اين  علي. ]1[شود  و هايپرتيروئيديسم مي

خطر بودن و مقرون به  اهميت داروهاي گياهي در رابطه با بي
صرفه بودنشان روز به روز در حال افزايش است، ولي 
تحقيقات علمي در جهت كاهش اختالالت تيروئيدي توسط 

ورا از تيره لي لي ياسه  آلوئه. ]1[هاي گياهي ناچيز است  عصاره
اين . ي انتشار داردهاي گرمسير در آسيا، آفريقا و در قسمت

ه كه ب) صبر تلخ(گياه علفي و چند ساله با نام فارسي صبر زرد 
به خانواده زنبق تعلق  كند طور عمده در مناطق خشك رشد مي

خانواده  ورا و گياهان هم ها درباره گياه آلوئه پژوهش. ]1[ دارد
دهد كه عصاره اين گياهان بر عملكردهاي  آن نشان مي

، ]3[ له، سالمتي و بهبود عملكرد قلبفيزيولوژيك از جم
، كلسترول خون، توليد انرژي، تسكين درد ]4[ كنترل قند

ها و  ، درمان زخم]5[، تقويت سيستم ايمني ]3[ مفاصل
ويژه بر ه و ب ]6،7[ جراحات پوستي، آسم، اختالالت گوارشي

در اين تحقيق . تأثير بسزايي دارند ، ]1،8،11[ عملكرد تيروئيد
ورا بر  آلوئه  ژل درصد 20ن شده است كه اثر محلول سعي بر آ

  .هاي تيروئيدي نشان داده شود روي روند ترشح هورمون
  

  ها مواد و روش
  ها نمونه

از  گرم 180 -  200 بيست سر موش نر نژاد ويستار با وزن
حيوانات در درجه حرارت . دندشانستيتو پاستور ايران تهيه 

   - و با دوره نوري رادگ درجه سانتي 22 ± 2كنترل شده 
  

  

نظر  ساعت تاريكي با در 12ساعت روشنايي و  12تاريكي 
صبح در شرايط طبيعي و  8گرفتن شروع دوره نوري از ساعت 
آب و غذا به صورت . رژيم غذايي نرمال نگهداري شدند
آب و غذا به صورت  .]9[ نامحدود در اختيار حيوانات قرار گرفت

خوراك آماده موش از . ت قرار گرفتنامحدود در اختيار حيوانا
ها  تمامي شرايط ديگر نگهداري موش. دشكارخانه دام پارس تهيه 

به صورت حيوانات . يكسان و در طول بررسي بدون تغيير باقي ماند
گذاري شده  گروه شماره در هرها  بندي شدند و نمونه تصادفي گروه

هنگام  كدام از حيوانات هيچ .دندشو نسبت به مجري سازگار 
  .آزمايش، واجد بيماري يا شواهد مبني بر بيماري نبودند

  
  هاي تحت آزمايش گروه

  كننده محلول   سري دريافت 10ها به دو گروه  موش
  .ورا و گروه شاهد تقسيم شدند وئهژل آل درصد 20
  

  روش اجرايي
ورا روزانه دوز  ژل آلوئه درصد 20كننده محلول  گروه دريافت

روز دريافت  21عصاره را براي مدت   يلوگرمگرم بر ك ميلي 625
. دشورا به روش گاواژ تجويز  ژل آلوئه درصد 20محلول . كردند

پس از اتمام . گونه آزمايشي قرار نگرفتند گروه شاهد تحت هيچ
هاي خوني به روش خونگيري از قلب تهيه شده و  تجربيات، نمونه

وش الكترو كمي پس از تهيه سرم مقادير هورموني با استفاده از ر
ها با استفاده  در نهايت داده. نس مورد سنجش قرار گرفتند مينسا لو

ها مورد مقايسه  طرفه بين گروه از روش آماري آزمون واريانس يك
آزمايشگاهي  از كيت ي با استفادهگيري هورمون اندازه. واقع شدند
 IMMUNOTECH A, BECHMAN]ايمنوتك

COULTER/REF 2121] ها طي آزمايش در. انجام گرفت 
  .ها به طور كامل رعايت شد حقوق نمونه

  
   سازي عصاره گياه طريقه آماده

ورا مطابق با روش چيترا  طور خالصه، عصاره گياه آلوئهه ب
(Chitra)  6[د شو همكارانش همراه با كمي تغيير تهيه[. 
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هاي رسيده گياه از باغ گياهان دارويي بوعلي سيناي  برگ
نظر توسط كارشناس گياهان  گياه مورد .ندهمدان خريداري شد

بعد از شستشو و خارج كردن پوست سبز . شددارويي تأييد 
كن  روي آن، پارانشيم بيرنگ گياه خارج شده و درون مخلوط

  سپس در سانتريفوژ . به يك مخلوط همگني تبديل شد
پس از . قرار داده شد تا فيبرها جدا شوند) دور در دقيقه 3500(

جدا شده با آب مقطر  (Supernatant)، اليه رويي سانتريفوژ
اين محلول . دست آمده ب درصد 20رقيق شده و يك محلول 
   در دمايگرم بر كيلوگرم  ميلي 625 براي آزمايش در دوز

بر مبناي تحقيقات پيشين  .نگهداري شد گراد درجه سانتي 40
  .]1[ شدجهت اين تحقيق استفاده  درصد 20دوز 
  

  هاي آماري تجزيه تحليل
ها همراه با خطاي استاندارد آنها تعيين شد و با  ميانگين داده
و آزمون آماري  PASW Statistics 18افزار  استفاده از نرم

ANOVA  يك وT-test طرفه مستقل با يكديگر مقايسه شدند.  

  
  نتايج

 3و  2، 1شماره  نمودارهايو  1 شماره در جدولنتايج 
 و T3، T4هاي  رمي هورمونسطح س. نمايش داده شده است

TSH ورا  ژل آلوئه درصد 20كننده محلول  در گروه دريافت
كاهش  .دهد داري را با گروه كنترل نشان مي ياختالف معن

سرم خون در گروه  TSH و T3، T4 هاي داري در غلظت يمعن
ورا نسبت به گروه  ژل آلوئه درصد 20كننده محلول  دريافت

  ).p ،01/0<p ،001/0<p>05/0به ترتيب ( كنترل مشاهده شد
  

  بحث
ورا بر سطح  درصد ژل آلوئه 20در اين مطالعه تأثير محلول 

هاي صحرايي نر  در موش TSH و T3، T4هاي  سرمي هورمون
و نتايج نشان داد كه ميانگين غلظت  شدبررسي  نژاد ويستار

داري كمتر از  به طور معني TSH و T3، T4هاي  هورمون
و نمودارهاي  1جدول شماره (گروه شاهد بود  هاي موش
هاي قبلي در اين موارد تطابق  اين امر با يافته). 3و  2، 1 شماره
انجام يافته، مشخص شد كه  هاي هطي مطالع]. 1،10[دارد 

عصاره پوست درخت پروانه، نقش مهمي را در تبديل خارج 
كند  است، ايفا مي T3كه منبع اصلي توليد T3 به  T4تيروئيدي 

هايي مشخص شد كه عصاره برگ ريحان  طي بررسي]. 11[
در ]. 12[دهد  كبدي را كاهش مي LPOسرم و  T4غلظت 
د كه عصاره برگ فوفل در كمترين شاي ديگر مشخص  مطالعه

را  T4را افزايش و در دوزهاي باالتر غلظت  T3دوز غلظت 
 توان به اثر دهد، همچنين مي را كاهش مي T3افزايش و غلظت 

تر و اثر  پراكسيدازي عصاره فوفل در دوزهاي پايين آنتي
در تحقيقي . ]13[پراكسيدازي آن در دوزهاي باالتر اشاره كرد 

مشخص شد كه عصاره آويشن يك عامل در افزايش عملكرد 
كه عصاره درخت به بنگال و   باشد در صورتي تيروئيد مي

رسد كه  ر ميبه نظ. ورا بازدارنده عملكرد تيروئيد هستند آلوئه
در سطح  T4عصاره آويشن مستقيماً محرك توليد و يا انتشار 

 وT4 ،  T3 هاي ، احتماالً كاهش غلظت]1[باشد  اي مي غده
TSH سرم خون متعاقب تجويز خوراكي عصاره آبي گياه 
ورا بر روي  تواند به دليل تأثير عصاره گياه آلوئه ورا مي آلوئه
باشد كه در اين   يروئيدت -هيپوفيز - هيپوتاالموس محور

هاي هيپوتاالموسي اثر گذاشته و  صورت يا بر روي هسته
شود و يا اينكه بر روي  هيپوتاالموسي مي TRHموجب كاهش 

را  TSHهاي تيروتروپ هيپوفيزي اثر گذاشته و ساخت  سلول
به  T4دهد ولي احتماالً در تبديل خارج تيروئيدي  كاهش مي

T3 اثر ندارد، زيرا همزمان T4 با توجه . هم كاهش يافته است
ورا  ژل آلوئه درصد 20به نتايج اين تحقيق ممكن است محلول 

به   لذا به افراد مبتال. در كاهش فعاليت تيروئيد نقش داشته باشد
يم پركاري تيروئيد، ظشود كه در تن پركاري تيروئيد توصيه مي

  .اين دوز از محلول را مورد توجه قرار دهند
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  هاي صحرايي نر ويستار خون در موشسرم  TSHو  T3، T4هاي  غلظت هورمون -1اره جدول شم
PTSH P T4P T3 ها گروه  
  شاهد  58/0±2/73 - 2/0±65/3 - 001/0±0098/0 
  ورا درصد ژل آلوئه 20كننده محلول  گروه دريافت  71/0±71  >05/0 09/0±84/2  >01/0  001/0±006/0 >001/0

 »Mean ± Sem«مقادير بيانگر  .هاي صحرايي نر ويستار روز در موش 21براي مدت  (mg/kg.BWT 625)ورا  ژل آلوئه درصد 20ول كننده محل گروه دريافت
  .اند نسبت به گروه شاهد مقايسه و بيان شده) طرفه حاصل از آناليز واريانس يك( Pمقادير . موش است 10مربوط به 

  
  

  
گرم بر كيلوگرم  ميلي 625(  ورا آلوئهژل  درصد 20محلول كننده  هاي كنترل و دريافت سرم خون در گروه T3غلظت هورمون  مقايسه  -1شماره  نمودار

  p*>05/0موش است  10مربوط به  »Mean ± Sem«مقادير بيانگر . هاي صحرايي نرنژاد ويستار ، در موش)روز 21براي مدت 
  

  
گرم بر كيلوگرم  ميلي 625( ورا آلوئهژل  درصد 20محلول هاي كنترل و دريافت كننده  گروه سرم خون در T4غلظت هورمون  مقايسه  -2شماره  نمودار

  p**>01/0 موش است 10مربوط به  »Mean ± Sem«مقادير بيانگر . نژاد ويستار هاي صحرايي نر ، در موش)روز 21براي مدت 
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 گرم بر ميلي 625( ورا آلوئهدرصد ژل  20محلول كننده  ترل و دريافهاي كنت سرم خون در گروه TSHمقايسه غلظت هورمون   -3 شماره نمودار

  p***>001/0 موش است 10مربوط به  »Mean ± Sem«مقادير بيانگر . نژاد ويستار هاي صحرايي نر روز در موش 21براي مدت  )كيلوگرم
  

  
  تشكر و قدرداني

  از تمامي كساني كه ما را در انجام اين پژوهش ياري كردند 
  

  
  
  

  .نهايت تشكر و قدرداني را داريم

منابع
1 . Kar A, Panda S and Bharti S. Relative efficacy 
of three medicinal plant extracts in the alteration of 
thyroid hormone concentrations in male mice. J. 
Ethnopharmacol. 2002; 81: 281 - 5. 
2 . Ganong w. Review of Medical Physiology. 
Appleton and Lange, Connecticut. 1995, pp: 290 - 
305. 
3 . Vogler BK and Ernst E. "Aloe vera: a 
systematic review of its clinical effectiveness". The 
British journal of general practice. Br. J. Gen. 
Pract. Categories 1999; 49 (447): 823 – 8. 
4 . Ajabnoor M A. Effect of aloes on blood glucose 
levels in normal and alloxan diabetic mice. J. 
Ethnopharmacol. 1990; 28 (2): 215 - 20. 

5 . Fujita K, Suzuki I, Ochiai J, Shinpo K, Inoue S 
and Saito H. Specific reaction of aloe extract with 
serum proteins of various animals. J. Experiential. 
1978; 34 (4): 523 - 4. 
6 . Chitra P, Sajithlal G and Chandrakasan G. 
Influence of aloe vera on the healing of dermal 
wounds in diabetic rats. J. Ethnopharmacol. 1998; 
59: 195 – 201. 
7 . Nath D, Sethi N and Jain AK. Commonly Used 
Indian abortifacient plants with special refrence to 
their teratologic effects in rats. J. Ethnopharmacol. 
1992; 36: 147 - 54. 
8 . Grindlay D and Reynolds T. The Aloe vera 
phenomenon: a review of the properties and 

153 



 

  ... بررسي اثر عصاره آبي گياه

 

modern uses of the leaf parenchyma gel. J. 
Ethnopharmacol. 1986; 16 (2 - 3): 117 - 51. 
9 . Sood S, Narang D, Thomas MK and Gupta YK. 
Effect of Ocimum sanctum Linn.on cardiac 
changes in rats subjected to chronic restraint stress. 
J. Ethnopharmacol. 2006; 108: 423 – 7. 
10 .  Pigatto PD and Guzzi G. Aloe linked to thyroid 
dysfunction. Arch. Med. Res. 2005; 36 (5): 608. 
11 .  Panda S and Kar A. Withania Somnifera and 

Bauhinia Purpurea in the regulation of circulating 
thyroid hormone concentrations in female mice. J. 
Ethnopharmacol. 1999; 67: 233 – 9. 
12 .  Panda S and Kar A. Ocimum sanctum leaf extract 
in the regulation of thyroid function in the male 
mouse. Pharmacol. Res. 1998a; 38 (2): 107 - 10. 
13 .  Panda S and Kar A. Dual role of betel leaf 
extract on thyroid function in male mice. 
Pharmacol. Res. 1998b; 38 (6): 493 - 6. 

 

154 



 يازدهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1391شماره مسلسل چهل و چهارم، پاييز 

 

و همكاران احمدي  

 

 
 
 

Effect of Aqueous Extract Aloe vera on Serum Levels of T3, T4 and 
TSH in Male Rats 

 
 

Ahmadi R (Ph.D.), Abbasi Z (B.Sc.)* 
 

Department of Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Hamadan, Iran 
*Corresponding author: Yes Malayer, Arak St., Azadi Blvd, Wise Street 
Zip Code: 65716-81151 
Tel: +98 – 918-3508013 
Email: z.abbasi2020@yahoo.com 

 
 

Abstract 
 

Background: Studies have shown that aqueous extracts of plants and herbs Aloe vera cousins on 
physiological functions and especially their impact on thyroid function. 
Objective: This study examined the effect of a 20% solution Aloe vera gel on serum T3, T4 and 
TSH is. 
Methods: In this study 20 male Wistar rats divided into ten series, control solution, 20% 
received a dose of 625 mg kg Aloe vera gel was divided into 21 days. Aloe vera 20% gel solution 
was administered by gavage. After each group of experiments, blood samples were collected via 
blood from the heart. After preparation of serum hormones T3, T4 and TSH were measured by 
using electro-chemiluminescence. The data using ANOVA test statistics were compared between 
groups.  
Results: The results showed that mice receiving a 20% gel solution Aloe vera, serum levels of T3, 
T4 and TSH showed a significant decrease compared to the control group (respectively p<0.05, 
p<0.01, p<0.001). 
Conclusion: The results indicate that 20% gel solution Aloe vera  reduced serum levels of T3, T4 
and TSH in the regulation of hyperthyroidism, and administering the solution may be used. 
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