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Abstract 

Background: Toxoplasma gondii is an important pathogenic protozoan. This parasite can cause 
severe infection and may lead to abortion. Abnormal levels of cholesterol and other lipids in blood 
samples of infected persons have raised some questions on the role of these factors in the pathogenesis 
of Toxoplasma.This study aimed to measure and compare lipid and testosterone levels and the 
relationship between them among a selected group of men with and without Toxoplasma gondii IgG 
antibody.   

Materials and Methods: This case – control study was conducted on a group of 20 to 29 years old 
men referred to the pre-marital clinics in Arak city in 2012. After completing a questionnaire, a blood 
sample (5 ml) was taken from each subject. Then, required diagnostic tests for toxoplasmosis was 
conducted. According to diagnostic results, 100 men with Toxoplasma antibodies were defined as 
cases and another group with equal number but without antibodies was defined as controls. Then, 
levels of testosterone and lipids in serum of these two groups were measured and compared.  

Results:  Findings showed that testosterone levels were in normal range in both cases and controls, 
but the hormone level was significantly lower among cases. There was no significant difference in 
terms of serum lipid levels.  

Conclusion:  Examination of relationship between blood testosterone and lipids levels among 
cases and controls showed that there was a significant negative correlation between testosterone and 
triglyceride levels. Also, there was a significant positive correlation between testosterone and HDL 
levels. 
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 1-8، 1392اسفند ، )81شماره پیاپی (12، شماره16                                                                                                                     سال 
  

 ي بادی آنتيدارا در مردان يدیپیل لیپروفا اسطح تستوسترون بارتباط 
IgG مراجعه کننده به ي بادیفاقد آنتن  و مرداضد توکسوپالسما 

  1391در سال ش از ازدواج اراك یشگاه پیآزما
  

  4یانی حشیر الماسی، ام3، بهزاد قربان زاده2نی حسی، رضا حاج*1 رادیزهرا اسالم

  

 رانیاراك، ا ، اراكی، دانشگاه علوم پزشکیگروه انگل شناسار، یاستاد. 1

  رانی اراك، اراك، ای، دانشگاه علوم پزشکیوه انگل شناس، گریکارشناس، کارشناس ارشد انگل شناس. 2
  رانی اراك، اراك، ای، دانشگاه علوم پزشکی، گروه انگل شناسی پزشکی انگل شناسي دکترايدانشجو، یمرب. 3
  کی تهران، تهران، ایراندانشجوي دکتري، گروه اپیدمیولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزش. 4
  

 11/10/92: رشیخ پذیتار 12/8/92: افتیخ دریتار

 
 دهیچک
. ن گرددیو سقط جند ی شديها  عفونت باعثتواند یمزا بوده و  يماری بيا اختهیتک  يتوکسوپالسما گوند :نه و هدفیزم

 يدشواه.  قرار گرفته استیمورد توجه افراد مختلف انگل آلوده به در انسان ی خونيدهایپیر لیسطح کلسترول و ساارتباط 
ن مطالعه به ی لذا در ا.ل هستندیزبان در پاتوژنز انگل توکسوپالسما دخیم يها دیپیل  سطح تستوسترون ووجود دارد که

 ي بادی آنتيدارا در مردان ن عواملیان ای ارتباط میز بررسی و نی سرميها دیپیسطح تستوسترون و لسه ی و مقايریگ اندازه
 IgG میپرداخت ي بادی آنتنیفاقد او مردان ضد توکسوپالسما.  

ه قبل از شگای مراجعه کننده به آزما سال29 تا 20 ان مردي بر روي شاهد-  مورد ین مطالعه مقطعیا :ها مواد و روش
ش یسپس آزما. گرفته شده و سرم آن جدا شد خون  نمونهتریل یلی م5 ،نامه ل پرسشیپس از تکم. ازدواج اراك انجام شد

 مذکور ي بادی آنتي که داراي نفر از افراد100 انجام شد و ها  سرميسوپالسما بر روضد توک IgG ي بادی آنتصیتشخ
  تستوسترونيری و اندازه گ به عنوان گروه شاهد انتخاب شدندي بادی نفر از افراد فاقد آنت100بودند به عنوان گروه مورد و 

   .ها انجام شد آنرمس ي بر رودهایپیو ل
ن هورمون در ی سطح ای ولبوده یعیطبسطح تستوسترون در هر دو گروه مورد و شاهد در حد ج نشان داد که ینتا :ها افتهی

 در دو گروه مورد و شاهد تفاوت ی سرميدهایپی ل سطحنیچن هم .بودتر از گروه شاهد  نییدار پا یگروه مورد به طور معن
  .شت دار ندایمعن
 یک همبستگی سرم در گروه مورد و شاهد نشان داد که يها دیپین سطح تستوسترون و لیمطالعه رابطه ب: يریجه گینت

ن ی بي داری مثبت و معنیک همبستگین یچن هم. د وجود داردیسری گلين هورمون و ترین سطح ای بي داری معنیمنف
  .وجود داردته باال ین با دانسیپو پروتئیلسطح تستوسترون و 

  دیریسی گليتر توکسوپالسموز، تستوسترون،مردان، باال، ته یبا دانسن یپوپروتئیکلسترول، ل :يدیواژگان کل
  
  

 
  ی، گروه انگل شناسیامبر اعظم، دانشکده پزشکی پیج، مجتمع دانشگاهیدان بسی اراك، م:سنده مسئولینو*

Email: dr.eslami@arakmu.ac.ir 
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  مقدمه
 يزا يماریب اختهیتک  کی يتوکسوپالسما گوند

 از مناطق يارین انگل در بسیا. است واناتیانسان و ح مهم
ماران یب د دری شديها تواند عفونت ی داشته و مییوع باالیش

ز در یو ن) دزیماران مبتال به ایبه خصوص ب(یمنیدچار نقص ا
زبان یگربه سانان تنها م. )2 ،1(جاد کندی در حال رشد انیجن
زبان واسط انگل هم یتوانند م یم ین انگل هستند ولی ایینها

 شود یجاد می ای و واسط عفونت زمانییزبان نهای در م.باشند
ده یست رسیوس و اویست نسجی کيکه گوشت خام حاو

  .)3(افتدیاتفاق بق جفت یا انتقال از طریانگل خورده شود 
 متفاوت در زن و مرد يها  با غلظتتستوسترون

 و ی متعدد داخليد و عالوه بر سن فاکتورهاوجود دار
 آنها موثر در غلظتدها یاز جمله غلظت استروئ یخارج
تستوسترون ارتباط دها که با ی از استروئیکی. )5 ،4(است

 ساز تستوسترون است شی کلسترول است که پمتقابل دارد
 یبات عمده غشائ سلولی از ترکیکی کلسترول که .)7 ،6(
ها و   از هورمونياریش ساز بسیاست به عنوان پ یوتیوکاری

کلسترول در خون نامحلول است . )8(کند یر مواد عمل میسا
ستم گردش خون یها در س نیپوپروتئیق اتصال با لیو از طر
 Low(نیی پای با چگالییها نیپوپروتئیل. شود یحمل م

density lipoprotein- LDL ( کلسترول را از کبد به
 يادیر زیبه مقاداز ی که نییها در اندامژه یبه و بدن يها سلول

دها را یز که استروئیمثل غدد درون ر(از کلسترول دارند
 ی با چگالییها نیپوپروتئیل. کنند ی حمل م)کنند ید میتول
 يحاو) High density lipoprotein- HDL(باال

 يها  کلسترول را از بافت، کلسترول هستندیمقدار کم
 در دهند تا یل می نموده و به کبد تحوي جمع آوریطیمح

ک نشان داده که یولوژیدمیمطالعات اپ. زه شودیآنجا متابول
 و LDL با کلسترول تام، یسطح تستوسترون ارتباط منف

   .)6(د داردیریسی گليتر
 ناشناخته ی انگليها دها در عفونتیپیسم لیمتابول

هش  کایستوزوما مانسونی آلوده به شيها در موش. است
 مشاهده LDLز یش ناچی و افزاHDLکلسترول تام و 

 يها دست آمده از موشه ج بیقاً مشابه با نتایشود که دق یم

از آنجا که .  استییمبتال به عفونت توکسوپالسما
 را مصرف یطی محيها توکسوپالسما کلسترول بافت

ماند تا به کبد برگردد و  ی می از آن باقید مقدار کمینما یم
   .)9(ابدی ی کاهش می سرمHDLشود که سطح  یمشاهده م

 به دست آمده که انگل توکسوپالسما يشواهد
زبان و استفاده از یر در سلول میبه منظور دخول و تکث

ک خودش ی متابوليرهایزبان در مسیک میمحصوالت متابول
. )9(دینما یجاد میر اییزبان تغیسم سلول میلدر متابو

 ي نوو را بسازد و برايتواند کلسترول د یتوکسوپالسما نم
ز یتوزیق آندوسی به کلسترول مشتق از از طر،کسب کلسترول

رنده یگن وابسته به یا به واسطه پروتئی LDLرنده یگبا واسطه 
LDLکوپن و همکارانش در . زبان وابسته استی سلول م
ق آن ی که از طر ارائه نمودند رایسمی مکان2003سال 

 ورود توکسوپالسما به سلول )ینه انگل(یزبانیکلسترول م
ن مطالعه نشان داد که کلسترول یا .ندینما یزبان را کنترل میم

  البته.موز دارد توکسوپالسییزا يماری در بینقش مهم
 اندك است و ی انگليدهایپی لمنشاءاطالعات در مورد 

 که توکسوپالسموز توسط آنها ی مولکوليها سمیمکان
  .)9( ناشناخته است،کند یزبان را کسب می ميدهایپیل

در  ی خونيدهایپیلر ی و ساسطح کلسترولارتباط 
 قرار گرفته یمورد توجه افراد مختلف انگل آلوده به انسان
 ییها  انگلي بر روinvitro)(یدر مطالعات برون تن. است

اب یها درغ ن انگلیا و آنتامبا مشاهده شده که ایاردیمثل ژ
ن امر ید که ایتوانند رشد نما ید میپی از لیط غنیسرم و در مح

 از يسم بهره بردارین مکانتواند در روشن ساخت یم
 یبرخ  در.)10(ردیمورد توجه قرار گزبان یمکلسترول /دیپیل

ر ی نظییها نیپوپروتئیمطالعات نشان داده شده که سطح ل
LDL ، HDLماران دچار ی و کلسترول تام در ب

 که در ییها سمیمکان .)11(ابدی یش می افزایانگل يها فونتع
 دخالت دارند ی انگليها ونت مرتبط با عفیرات چربییتغ

 ان داده که کلسترول درمطالعات نش. نامشخص هستند
کند تا انگل در  یرا کمک میدارد زنقش ل پاتوژنز انگ

 کمبود کلسترول موجب ی ول بماندیت باقیمرحله تروفوزوئ
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) encystation(ست شدنیل به کیآغاز پروسه تبد
  . )12 ،10 ،2(شود یم

 وجود دارد که ي شد شواهداشارهطور که  همان
ل یاتوژنز انگل توکسوپالسما دخزبان در پی مياه یچرب

سه سطح ی و مقايرین مطالعه به اندازه گیلذا در ا .)9(هستند
ن یان ای ارتباط میز بررسیو ن ی سرميها دیپیتستوسترون و ل

ضد توکسوپالسما IgG  ي بادی آنتيداراعوامل در مردان 
  .میپرداخت ي بادین آنتیفاقد او مردان 

  

 ها مواد و روش
 200 ي بر روي شاهد-  موردین مطالعه مقطعیا

شگاه قبل از ازدواج اراك انجام ی مراجعه کننده به آزمامرد
الت، شغل، محل یزان تحصین افراد از نظر سن، میا. شد

 خاص يماری از گربه، عدم ابتال به بيسکونت، عدم نگه دار
   . شدنديهمسان ساز
 ی اخالقيها ت دستورالعملیه با رعان مطالعیا

 اراك و پس از اخذ کد یته اخالق دانشگاه علوم پزشکیکم
از مردان مراجعه . انجام شد) 90-112-2به شماره  (اخالق

 یت نامه کتبیش از ازدواج اراك که رضایکننده به مرکز پ
 . به عمل آمديریمربوط به طرح را قبول کرده بودند نمونه گ

ن یک از ای هر ينامه مربوطه برا که ابتدا پرسشب ین ترتیبه ا
. نان گرفته شدتر خون از آیل یلی م5 ل شد و سپسیافراد تکم

درجه  -20ز یش در فریسرم خون جدا و تا زمان آزما
 يزا برایش االیسپس آزما.  شدينگه دارگراد  یسانت

 يرو  برشتازیت پی با استفاده از کص توکسوپالسموزیتشخ

ضد  IgG ي بادی که آنتییها سرم .م شدها انجا نمونه
 که فاقد ییها در گروه مورد و سرم توکسوپالسما داشتند

در گروه شاهد قرار   ضد توکسوپالسما بودندي بادیآنت
د ی عدد رس100ها در هر گروه به   تعداد نمونهیوقت. گرفتند

 نفر مورد 280جمعاً سرم خون ( قطع شديرینمونه گ
 ی مورد از نظر آنت100ان آنها یز مش قرار گرفت که ایآزما

 يزان کلسترول، تری ميدر مرحله بعد. ) مثبت بوديباد
ت فراسامد و طبق ی سرم با استفاده از کHDLد و یریسیگل

 BT1500زر یله دستگاه اتوآناالیوسه ت و بیدستورالعمل ک
توسط دستگاه محاسبه ز ین LDLزان ی شد و ميریاندازه گ

زا و با استفاده از یبه روش االز ینن زان تستوسترویم .دیگرد
 . شديریاندازه گت ی طبق دستورالعمل کDRGت یک

ج ی و همراه با نتايبند نامه کد اطالعات موجود در پرسش
ها و تستوسترون در فرم  ی چربيریشات اندازه گیآزما

ن اطالعات به نرم افزار یا.  شديخالصه اطالعات جمع آور
spss با استفاده يل آماریه و تحلیجز منتقل شد و ت16 نسخه 

 یب همبستگیضرو  تست یت اسکور و يشر، کای تست فاز
  . انجام شد اطالعاتي بر رورسونیپ

  
  ها افتهی

شود افراد  ی مشاهده م1طور که در جدول  همان
 يمورد مطالعه در هر دو گروه از نظر عوامل مهم موثر بر رو

  .دها همسان شدندیپیسطح تستوسترون و ل

  
   ي بادین آنتیافراد فاقد او مردان ضد توکسوپالسما IgG  ي بادی آنتيداراک در مردان یات دموگرافیخصوص .1جدول 
  سن تعداد ها گروه

 )سال(
محل  شغل التیزان تحصیم

 سکونت
 از ينگه دار

 گربه
 يماریابتال به ب

 خاص
 يمصرف دارو

 خاص

 ریخ ریخ ریخ شهر آزاد متوسطه 20-29 100 مورد

 ریخ ریخ ریخ شهر آزاد متوسطه 20-29 100 شاهد

  
ه یشود تجز ی مشاهده م2طور که در جدول  همان

که سطح تستوسترون  نیل اطالعات نشان داد که با ایو تحل
 سطح ی است ولیعیطبدر هر دو گروه مورد و شاهد در حد 

تر از گروه  نییدار پا ین در گروه مورد به طور معنن هورمویا
  ).>05/0p(شاهد است
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  ي بادین آنتیافراد فاقد او مردان ضد توکسوپالسما IgG  ي بادی آنتيدارادر مردان  ین غلظت تستوسترون سرمیانگیسه می مقا.2جدول 
  اریانحراف مع±نیانگیم تعداد ها  گروه

 )تری لیلیم/انوگرمن(

 02/5±67/1 100 مورد

 54/5±96/1 100 شاهد
  

 يشود سطح تر ی مشاهده م3طور که در جدول  همان
شتر از گروه شاهد و ی در گروه مورد بHDLد و یریسیگل

 در گروه مورد کمتر از گروه شاهد LDLو کلسترول سطح 

 ن اطالعات نشان داد که سطحیل ایه و تحلی تجزیاست ول
 مذکور در دو گروه مورد و يدهایپیک از لی چی هیسرم

  . دار نداردیشاهد تفاوت معن
  

  ي بادین آنتیافراد فاقد او مردان ضد توکسوپالسما  IgG ي بادی آنتيدارادر مردان  ی سرميدهایپین غلظت لیانگیسه می مقا.3جدول 
  اریانحراف مع ±ن یانگیم

 )تری لیدس/  گرمیلیم(

رهایمتغ تعداد  

 دیریسی گليتر  

61/85±8/126  مورد 100 

 شاهد 100 14/67±48/111
 کلسترول  

 مورد 100 34/28±65/166

 شاهد 100 07/33±58/168
  HDL 

 مورد 100 36/9±73/59

 شاهد 100 22/9±11/59
  LDL 

 مورد 100 31/17±59/81

 شاهد 100 11/22±67/81

  
ان سطح تستوسترون با یارتباط م یج بررسینتا 4در جدول 

  وHDLد، کلسترول، یریسی گليتر(ی سرميها یچرب
LDLنشان داده شده است  و شاهد در گروه مورد) سرم.  

ان سطح تستوسترون و سطح یبه طور خالصه ارتباط م
  :ر استی به شرح زروه مورد در گ خونيها یچرب

 با سطح ي داری معن وی ارتباط منفیسطح تستوسترون سرم
 ).>002/0p (  دارد)-305/0(سرمد یریسی گليتر

با سطح  ي داریمعن مثبت و  ارتباط یسطح تستوسترون سرم
HDL  016/0( دارد)241/0(سرمp<.(  

 که داد نشان شاهدمورد و  يها گروهن یسه بیمقا
که مبتال به توکسوپالسموز هستند سطح در گروه مورد 
 يشتریر بید تاثیریسی گلي تری سطح سرميتستوسترون بر رو

ن گروه سطح تستوسترون بر یدر هم در مقابل داشته است و
که البته  است داشته يکمترر یتاث HDL ی سطح سرميرو

  .تر است ين ارتباط در گروه مورد قویا
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 ین آنتیافراد فاقد او مردان ضد توکسوپالسما IgG  ي بادی آنتيدارادر مردان  يدهایپیان غلظت تستوسترون و لی می همبستگ.4دول ج
  يباد

دهایپینوع ل غلظت تستوسترون   

  )ي بادیمردان فاقد آنت( گروه کنترل
(p , r) 

  )ي بادی آنتيمردان دارا(گروه مورد 
(p , r) 

 

215/0- ،  *032/0  305/0- ،  *002/0 دیریسی گليتر   

003/0- ، 977/0  184/0- ، 066/0  کلسترول 

0382/0 ،  *001/0  241/0 ،  *016/0  HDL 

018/0- ، 860/0  129/0- ، 201/0  LDL 

رسون ی پیب همبستگیضر=  r 
pvalue = ارزش عددp  

HDL = باالی با چگاليها نیپوپروتئیل   
LDL = نیی پایها با چگال پوپروتئنیل  

p< 0.05 = *دار استی معن   
  

  بحث
 ی آنتيمردان دارادر  نشان داد که  حاضرمطالعه

 ،ي بادین آنتی ضد توکسوپالسما و مردان فاقد اIgG يباد
رات سطح یی تغتستوسترون با هورمون یسرمر سطح ییتغ

ن ی ایکه سطح سرم ي ارتباط دارد به طوری سرميدهایپیل
 ی و معنی ارتباط منفید سرمیریسی گليمون با سطح ترهور

   . دارد داری ارتباط مثبت و معنی سرمHDLدار و با سطح 
ر عوامل مختلف قرار ی تحت تاثبات خونیترک

 اشاره ها يماریتوان به ب ین عوامل میاز جمله ا. رندیگ یم
مار انجام ی افراد سالم و بيبر رومطالعات مختلف که . کرد

 باعث یکی متابوليها يماری از بیبرخ داده که شده نشان
 ر دریی تغدنبال آنه  و بی جنسيها ر در سطح هورمونییتغ

 ی عروقی قلبيها يماری ب خطريو فاکتورها خون يدهایپیل
ت ی قطعن مطالعاتیک از ای چیج هی نتایول. )13(شوند یم

  . ج با هم تناقض داردی از نتاینداشته و برخ
 يها يماری اثر بي بر رویمطالعات کمتاکنون 

. نجام شده است خون ايدهایپی لي بر روی انگلیعفون
شناخته  نايتا حد ی انگليها دها در عفونتیپیسم لیمتابول
شتر در ی اطالعات به دست آمده بیوانی حيها در مدل. است

 یط.  استی انگليها ک عفونتیرابطه با اثر آتروژن

 2009و همکاران در سال چ یلووانوویم که توسط يا مطالعه
زوما و ستویمبتال به ش ی وحشيها انجام شد در موش

 .)14(شد يریگ  اندازهی سرميدهایپیزان لیمتوکسوپالسما 
 یستوزوما مانسونی ش آلوده بهيها ج نشان داد که در موشینتا

ش یابد و افزای ی کاهش مHDLسطح کلسترول تام و 
 دار ی که معنشود یجاد میا LDL در سطح يمختصر

 آلوده به یکه به طور تجرب یعیطب يها در موش. )14(ستین
 به ی سرميدهایپیر لرات دییتغ زیتوکسوپالسموز شده بودند ن

 LDLش ی و افزاHDL و یصورت کاهش کلسترول سرم
د مشاهده یریسی گلي در سطح تريریی تغیمشاهده شد ول

موش مبتال به (نبوده یعیطب که ییها  البته در موش.)14(نشد
 ند،ه بودشد آلودهز ینبه توکسوپالسموز و ) آرترواسکلروز

 است که ین اصلیپوپروتئی لLDLرا ی ز کم شدLDLسطح 
 همان. )14(ردیگ یا توسط آن کلسترول را متوکسوپالسم

 ي ج مطالعهیج با نتاین نتای از ایشود برخ یطور که مشاهده م
  ضد توکسوپالسماي بادی آنتيدارا مردان يما که بر رو

ج مطالعه ما نشان داد که در یرا نتایم تفاوت دارد زیانجام داد
جدول (افته استی کاهش LDL کلسترول تام و ن مردانیا

 آلوده به ي آرترواسکلروزيها ج با موشین نتایا). 2
 يه بر رو کيا در مطالعه. توکسوپالسما مشابه است
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دها بسته به زمان یپی سطح لانجام شد یعیطب يها موش
 که در يکند به طور یر میی به توکسوپالسموز تغیآلودگ
 دارند سطح یی مزمن توکسوپالسمای که آلودگییها موش

LDLقض ج ما تنایبا نتامطالعه ن ی که ا)14(ابدی یش می افزا
باشد که افراد مبتال به آن د یج موین نتاید ایشا. دارد

عوارض مربوط به  توکسوپالسموز دچار عالئم و
  . شوند یآترواسکلروز م

 نشان داد که 1995 در سال  آندرسونج مطالعهینتا
ش سطح تستوسترون منجر به کاهش ی افزا،یعیطبدر افراد 

 سطح ي بر رويری تاثیشود ول ی می سرمHDLسطح 
  .)15( نداردLDLد و یریسی گليلسترول تام، ترک

 زبانیمطالعات نشان داده که پس از آلوده شدن م
 LDL توکسوپالسما و جذب کلسترول موجود در  انگلبه

 کلسترول از کبد به ،ری توسط انگل در حال تکثیسرم
کلسترول  ،انگلسپس . شود یج می بسیطی محيها بافت

 ی مقدار کم ونمودهرا مصرف  یطی محيها موجود در بافت
 HDL سطح لین دلیبه هم ماند ی میباقاز آن در کبد 

ک ی ی سرمHDL کاهش سطح البته .ابدی ی کاهش میسرم
 دی شدشی و افزايماریع در مقابل مرحله حاد بیواکنش سر

ج مطالعه ما نشان داد که ینتا یول. )14(د استیریسی گليتر
د یریسی گليش تریز هم زمان با افزای نی سرمHDLسطح 

  .ستیل آن روشن نی که دلافته استیش یافزا
 شنهادی مشابه پمحدود بودن مطالعاتبا توجه به 

ماران با توکسوپالسموز ین دو گروه از بی بيا  مطالعهگردد یم
  .و اجرا گردد یحاد و مزمن طراح

  يریجه گینت
 يها دیپین سطح تستوسترون و لیمطالعه رابطه ب

 یک همبستگیسرم در گروه مورد و شاهد نشان داد که 
ن هورمون و سطح ین سطح ای بي داری معنیمنف
 مثبت و یک همبستگین یچن هم. د وجود داردیسریگل يتر

 وجود HDLن سطح تستوسترون و سطح ی بي داریمعن
در گروه مورد که سطح  ین همبستگی ای ول.دارد

  .باشد یتر م ي قو،تر است نییتستوسترون پا
  

  یتشکر و قدردان
 629 شماره یقاتیطرح تحقرفته از  بر گمقالهن یا

 با کداخالق به شماره  اراكیمصوب دانشگاه علوم پزشک
ت محترم یریمعاونت و مدله از یوس نیبد. است 2-112-90

 ی که امکانات مالی کسانهی دانشگاه و کليقات و فناوریتحق
 یدانر طرح مذکور را فراهم نمودند تشکر و قدییو اجرا

  .مینما یم
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