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ورا در ترمیم زخم اثر عصاره گیاه آلوئه هیستوپاتولوژیک بررسی
معمولیماهی کپور

4بابک محمدیان و3افشار، فریدون صابري2، مجتبی علیشاهی*1مهرزاد مصباح

30/11/90: تاریخ پذیرش29/10/89:  تاریخ دریافت

  چکیده
ضد باکتریایی و  محرك ایمنی  یا صبر زرد، یک گیاه دارویی شناخته شده با اثرات مختلف ضد التهابی، ضد ویروسی، وراآلوئهگیاه 

نقشی که در روند ترمیم زخم و شادابی پوست در انسان دارد مورد توجه قرار گرفته ولی  سبباما این گیاه دارویی بیشتر به است؛
در روند  وراآلوئههدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره خام گیاه  .تاکنون از این گیاه براي ترمیم زخم در آبزیان استفاده نشده است

اي تقسیم قطعه 30تیمار  5به ) گرم 120-150(ه ماهی کپور معمولی قطع 150ترمیم زخم پوست ماهی کپور معمولی بود، به همین منظور 
.  متر ایجاد گردیدمیلی 5بیهوش شده و زخم تجربی بوسیله پانچ جراحی در سمت چپ هر ماهی به قطر  222-ها با ام اس ماهی.  شدند

حمام دائم با  2ان شاهد، تیمار به عنو 1شد، تیمار  تیمارهاي زیر در نظر گرفته ،بر روند ترمیم ورابه منظور بررسی اثر آلوئه
و ) دقیقه10±1(ورا آلوئه درصد 10حمام کوتاه مدت  4درصد، تیمار  5به میزان  وراتجویز خوراکی آلوئه 3ورا، تیمار آلوئه درصد 3

برداري از ماهیان دردفی انتخاب و نمونهاز هر تیمار شش ماهی به صورت تصا .گرم در لیترمیلی 5/0حمام دائم ماالشیت گرین  5تیمار 
اسی شنآسیبتهیه مقاطع ودر فرمالین ده درصد گرفت که پس از تثبیت یکم پس از جراحی صورت وروزهاي هفتم، چهاردهم و بیست

تلیوم، تشکیل جوانه که ترمیم بافت آسیب دیده زیر اپی نتایج هیستوپاتولوژي نشان داد. آمیزي مورد بررسی قرار گرفتندو رنگ
در تیمار حمام دائم روند ترمیم نسبت به تیمار . حمام کوتاه مدت نسبت به سایر تیمارها بهتر بود 4گوشتی، مویرگ و فلس، در تیمار

-ج محکمبراي این که نتای  .باشدو مصرف غذا تواند به دلیل اثرات نامناسب این گیاه روي کیفیت آب شاهد کندتر بود که این موضوع می
.گرددتري حاصل گردد تحقیقات بیشتري پیشنهاد می

کپور معمولی ، ترمیم زخم،هیستوپاتولوژي، وراآلوئه:کلمات کلیدي

  مقدمه
ایجاد  ،پرورش ور مراکز تکثیبا افزایش تراکم ماهی در

هاي پوستی یکی از معضالت کارگاه هاي و زخم ضایعات
ویژه در مواردي که تراکم به ؛پرورش شده استتکثیر و 

معمول است، این ضایعات بیشتر جلب نظر باالتر از حد
هاي زیاد و علت دستکاريهد نیز بدر ماهیان مولّ .کندمی 

هاي زخم ،ی سیستم ایمنی در زمان تکثیرافت کارای
یا  1اورئهآلوگیاه .گردددي در پوست ایجاد میمتعد

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهوازدانشیار *1
گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهوازدانشیار 2
رادیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهرانگروه جراحی و دانشیار 3
گروه پاتوبیولوژي، دانشکده دامپرشکی، دانشگاه شهید چمران، اهوازدانشیار 4

شناخته شده با اثرات مختلفزرد، یک گیاه دارویی صبر
Davis(التهابیضد  et al. 1994( ضد ویروسی ،

Habeeb(، ضد باکتریایی )1385افشار و همکارانصابري(

et al. 2007, Kim et al. ییت، ضد رادیواکتیو)1999
)Shailja et al.  Zang and(ایمنی سیستم محرك و)1998

Tizard  سببه بیشتر ب ا این گیاه داروییام ؛است) 1996
نقشی که در روند ترمیم زخم و شادابی پوست در انسان 

E-mail: mehrmesbah@yahoo.com)نویسنده مسئول(

1- Aloe vera
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.Chithra et al(مشهور است  ،دارد 1998a .( مطالعات
عصاره، ژل، (هاي این گیاه فراوانی در مورد نقش فرآورده

ها دامدر حیوانات آزمایشگاهی و) محلول خوراکیپودر، 
ت این گیاه بر انجام شده است و در اغلب موارد اثرات مثب

.Chitra et al(یید شده استروند التیام زخم تأ 1998d, 

Choi et al. 2001, Heggers et al. 1993, Jimenez et al.
ترمیم حال از این گیاه در آبزیان براي ا تا بهما،)1995

.زخم استفاده نشده است
توسط  زاي خارجیحفاظت ماهی از عوامل بیماري

 ،ی موجود در موکوس، عوامل ضد میکروبترشح موکوس
به  الیه موکوسی. پذیردصورت می و پوست هافلس
ترشح  روي پوست 1هاي جامی شکلسلول يهوسیل
ترین عمل موکوس ممانعت از چسبیدن و مهم. شوندمی

ها به سطوح پوششی ها و انگلها، قارچتثبیت باکتري
کنده شدن با ترشح مداوم و پوسته پوسته شدن و است که

بنابراین در ایمنی ؛گیردصورت می پیوسته آن
ستاري  ،1386جعفريجاللی(اختصاصی نقش داردغیر

.)Roberts 2001و 1381
 -1:کردندي بطبقه مرحله3توان به را می زخم ترمیم

تکثیر و -3ساخت عروق  -2ها تکثیر فیبروبالست
واقع تشکیل ل دراو مرحلهدو که  مهاجرت بافت پوششی

عمل  يهاي است و انقباض زخم نیز به واسطبافت جوانه
 يجوانه تشکیل يدر مرحله .دهد این بافت روي می

 يهستههاي فیبروبالست با ضور سلولح،2گوشتی جدید
ق تازه تشکیل شدهودر کنار عر بزرگم ودوکی متور،

 يپایه يغشا این عروق نیز داراي. شودمشخص می
مشخصات  هاي قرمز جزءمتخلخل به همراه ادم و گلبول

 يبه تدریج بافت جوانه.باشداین بافت می يبرجسته
 3گوشتی جدید جاي خود را به بافت جوانه گوشتی کهنه

 يکامل شده و هستهق وعر يپایه دهد و غشايمی
به همین دلیل شود و میآندوتلیوم عروق سنگفرشی ساده

1- Goblet cells
2- New granulation tissue
3- Old granulation tissue

-تر شده و به دنبال آن ادم نیز کاهش مینشت عروقی کم

.)Swaim 1997(یابد

  روش کار مواد و
گرمی به  120 -150قطعه ماهی  150در این مطالعه تعداد     

روزانه . قطعه ماهی تقسیم گردیدند  30گروه و هر گروه  5
 دادهگرم در سه نوبت غذا  100به ماهیان هر آکواریوم کالً 

از زمان ها آکواریوم يحرارت آب همه يدرجه. شدمی
با استفاده از هیترهاي مخصوص  ،شروع تا پایان تحقیق

ثابت گراد درجه سانتی25±1يدار در محدودهترموستات
در نظر لیتر 150حجم آب هر آکواریوم . داشته شدندنگه

بار تعویضروز یک 4الی  3ها هر گرفته شد و آب آکواریوم
MS222ماهیان هر آکواریوم توسط داروي . گردیدمی

بیهوش شده و پس از برداشتن ) تریکائین متان سولفانات(
توسط دستگاه پانچ بیوپسی اسکوالپ ساخت کشور ها فلس

-Aesculap-AG(آلمان  OL-670 ( متر میلی 5زخمی به قطر
روي پوست سمت چپ باالي خط جانبی در زیر باله پشتی 

پس از جراحی از  21و  14، 7روزهاي در. ایجاد گردید
و در هر مرحله از هر تیمار شش  شدبرداري ماهیان نمونه

برداري ماهی به صورت تصادفی انتخاب و نمونه
 10ها در فرمالین نمونه. گرفتهیستوپاتولوژي صورت 

ساعت نسبت به تعویض  24شده و پس از  درصد تثبیت
 5هایی به قطر ها برشاز نمونه.فرمالین اقدام گردید

توسط هماتوکسیلین و ائوزین تهیه و سپس مترمیکرو
)H&E (آمیزي شده هاي رنگآمیزي شدند و تمامی المرنگ

. توسط پاتولوژیست مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند
تیمار با استفاده از معیارهاي  روند التیام زخم در پنج

هاي دفاعی، هیستوپاتولوژیک از قبیل حضور سلول
هاي تشکیل  ها، تشکیل بافت همبند، مویرگفیبروبالست

. شده و تشکیل مجدد بافت پوششی مورد مقایسه قرار گرفتند
در این تحقیق اثر تجویز خوراکی، حمام دائم و حمام     

در  ورا آلوئهخام گیاه  يعصاره) دقیقه10±1(ت کوتاه مد
گرین و گروه شاهد مقایسه با حمام دائم داروي ماالشیت

. مورد بررسی قرار گرفت
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:به این منظور پنج تیمار شامل
که زخم ایجاد شد ولی  يگروه شاهد: 1يتیمار شماره

.گونه درمانی نگهداري شدندبدون هیچ
) درصد 3(وراآلوئهگروه حمام دائم : 2يتیمار شماره

).گرم در لیترمیلی 600ثره ماده خشک مؤ(
) درصد 5(وراآلوئه گروه خوراکی: 3يتیمار شماره

درصد با آب تهیه شده و بر  5خام به صورت  يهعصار
گرم میلی 1000ثرهؤخشک م يماده(روي غذا اسپري شد 

).در لیتر
ه وري بغوطه(گروه حمام کوتاه مدت : 4يتیمار شماره

ي ماده) (درصد 10 وراآلوئهيدقیقه در عصاره 15مدت 
).گرم در لیترمیلی 2000ثره خشک مؤ

 5/0(گرین گروه حمام دائم ماالشیت: 5يتیمار شماره
).گرم در لیترمیلی

  نتایج
داد که بهترین روند ترمیم نتایج هیستوپاتولوژي نشان 

 طوري که ترمیمبهاست؛ت حمام کوتاه مد4در تیمار
هاي تعداد سلول و بیشتر زخم ساختار اپیدرم در سطح

ها افزایش نسبت به سایر تیمار،نیزجامی شکل اپیدرم 
ل در او يتشکیل جوانه گوشتی جدید در هفته.یافت
تیمار تغذیه شده ). 4تصویر (شد ها مشاهدهگروه يهمه
تیمار حمام هاي جامی با فقط در تعداد سلولوراآلوئهبا 

ا در سایر موارد تفاوت ام ؛کوتاه مدت تفاوت داشت
در تیمار حمام . )4و 3ویر اتص(چندانی مشاهده نگردید

تر از سایر ترمیم ساختار اپیدرم کم ،ماالشیت گرین با دائم
تصویر (تیمارها بود و پرخونی، التهاب و ادم شدیدتر بود

).1جدول (و ) 5
اپیدرم به طور نسبی در ترمیم دوم  يهرچند در هفته    

ا میزان متراکم شدن بافت ام ؛ها مشاهده شدتمام گروه
گوشتی، حضور مالنوماکروفاژها، میزان پرخونی،  يجوانه

 ر تیمارهايحضور مالنوفورها و آغاز تشکیل فلس د
کاهش میزان  اي کهبه گونه ؛تحت درمان متفاوت بود

افزایش گوشتی و  يوانهو ادم در بافت ج ، التهابپرخونی
هاي ها و رشتهتیسجایگزینی فیبروهاي مالنوفور و سلول
گوشتی  يکه در فاز جوانه(به جاي فیبروبالست  کالژن

مدت از حمام کوتاه  در تیمار )جدید تشکیل شده بود
ر در این تیمار نسبت به سایر ثر ترمیم بهتؤهاي منشانه

حمام شاهد، تیمار  در). 2و جدول  9تصویر(بود تیمارها
ادم  گرینماالشیتو وراورا، تغذیه شده با آلوئهلوئهدائم آ

کندي روند  که)10و 8، 7، 6تصاویر (قابل مشاهده بود
.دادترمیم نسبت به حمام کوتاه مدت را نشان می

و روند  اپیدرمگیري ساختار شکل،سوم يدر هفته
ا میزان ترمیم ام ؛ها کامل شددر تمامی گروه تقریباً ترمیم

 هاي اپیدرمیو ضخامت آن و حضور سلول ساختار اپیدرم
طوري که بهترین روند به ؛هاي مختلف متغیر بوددر گروه

ا حضور کامل اپیدرم ب ترمیمیدرمی و هاي اپافزایش سلول
هشدار (گرزي شکل هاي هاي جامی شکل و سلولسلول
تحت درمان به روش حمام کوتاه مدت  در گروه )دهنده

 يتکامل فلس، متراکم شدن بافت جوانه .مشاهده شد
گوشتی کهنه و افزایش مالنوفورها در این گروه نیز نسبت 

.بودر تیمارها بیشتر به سای

درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،اول يهفته: 1تصویر 
الیه هیپودرم شامل بافت جوانه گوشتی به همراه  شاهد،
در زیر اپیدرم  )2(عروقی و پرخون )1(هاي التهابی سلول

  ).H&E, x20( شود مشاهده می

درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،اول يهفته :2تصویر 
و زیر آن بافت جوانه  )1(اپیدرم رمیمتورا،  حمام دائم آلوئه

  .)H&E, x4( شود مشاهده می )2(گوشتی به همراه پرخونی و ادم
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درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،اول يهفته: 3تصویر 

 يو بافت جوانه )1(اپیدرم رمیمت ورا، تغذیه شده با آلوئه
  .)H&E, x4(شود  زیر آن مشاهده می )2(گوشتی

  

  
درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،اول يهفته: 4تصویر 

هاي  زخم ترمیم شده و سلولورا،  حمام کوتاه مدت آلوئه
در بافت  )2(اند و پرخونیت افزایش یافتهشدبه )1(شکل جامی

مشاهده  )3(هاي فیبروبالستجوانه گوشتی به همراه سلول
  .)H&E, x10(شود می
  

  
کپور در تیمار  درم ماهیساختار اپی ،اول يهفته: 5تصویر 

 ي، بافت جوانه)1(اپیدرم رمیمتگرین، حمام ماالشیت
 )3(هاي التهابی ، ادم شدید و پرخونی و سلول)2(گوشتی
  .)H&E, x10( گردد می مشاهده

  
درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،دوم يهفته: 6تصویر 
درسطح زخم  )2(به همراه ایجاد فلس )1(اپیدرم رمیمتشاهد،

بافت (گوشتی کهنه  يترمیم شده و در زیر بافت جوانه
هاي سلول هاي کالژن و حضورشتهرشامل تراکم ) اسکار

فیبروسیت و مالنوفورها کاهش پرخونی عروق مذکور در 
  ).H&E, x10( دگردبافت همبند مشاهده می

  

  
درم ماهی کپور در تیمار ، ساختار اپیدوم يهفته: 7تصویر 

 )1(پرخونی و ادم زخم يناحیه ورا، در حمام دائم آلوئه
  .)H&E, x10(تر شده است اول به مراتب کم ينسبت به هفته

  
درم ماهی کپور در تیمار ، ساختار اپیدوم يهفته: 8تصویر 

و متراکم شدن بافت  )1(اپیدرم رمیمت، )خوراکی(ورا  آلوئه
در سطح پوست  )2(جوانه گوشتی زیر آن و تشکیل فلس

  .)H&E, x4( شود مشاهده می



. . . بررسی هیستوپاتولوژیک اثر عصاره گیاه 

1392109، زمستان 4مجله دامپزشکی ایران، دوره نهم، شماره 

  
درم ماهی کپور در تیمار ، ساختار اپیدوم يهفته: 9تصویر 

تراکم  در بافت جوانه گوشتی ورا، حمام کوتاه مدت آلوئه
به همراه افزایش  )1(هاي فیبروبالست و فیبروسیت سلول
چنین تعداد هم ؛شودمشاهده می )2(هاي مالنوفور سلول
کاهش پیدا کرده است  )3(جامی در سطح اپیدرمهاي  سلول

)H&E, x10.(  
  

  
درم ماهی کپور در تیمار ساختار اپی ،دوم يهفته: 10تصویر 

، متراکم شدن بافت )1(اپیدرم رمیمتگرین، حمام ماالشیت
ها و تزاید فیبروبالست )3(پرخونی ،)2(گوشتی يجوانه

.)H&E, x4(شود مشاهده می

  اول يفتهدر ه ي مختلفتیمارها در هاي ترمیمیشاخص يمقایسه: 1جدول 
نوع تیمار

شاخص
)شاهد(

حمام دائم 
وراآلوئه

تغذیه با
وراآلوئه

حمام کوتاه 
وراآلوئهمدت 

حمام دائم 
گرینماالشیت

44445التهاب
34335ادم

44444گوشتی جدید يبافت جوانه
00000گوشتی کهنه يبافت جوانه

11351)موکوسی(هاي جامی شکلسلول
شدیدخیلی: 5شدید         : 4متوسط         : 3کم         : 2بسیارکم         : 1دیده نشد: 0

  دوم يتهدر هفدر تیمارهاي مختلف  هاي ترمیمیشاخص يمقایسه :2جدول 
نوع تیمار

شاخص
)شاهد(

حمام دائم 
وراآلوئه

تغذیه با
وراآلوئه

حمام کوتاه مدت 
وراآلوئه

حمام دائم 
گرینماالشیت

22112التهاب
11101ادم

10000گوشتی جدید يبافت جوانه
33453گوشتی کهنه يبافت جوانه

22222)موکوسی(جامی شکلهاي سلول
شدیدخیلی: 5شدید         : 4متوسط         : 3کم         : 2بسیارکم         : 1دیده نشد: 0
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  بحث
ها و جراحات پوستی در انسان و حیوان،  بروز زخم

اي معمول است، از این رو افزایش سرعت و کیفیت  پدیده
التیام یکی از اهداف مهم پزشکان و دامپزشکان محسوب 

آبزیان عالوه برها و جراحات پوستی در  زخم. شود می
 هاموجب به هم خوردن تعادل اسمزي در آن ،ایجاد درد

هاي مرده باعث بوجود بافت اینعالوه بر . شودنیز می
زاي فرصت طلب آمدن بستري براي هجوم عوامل بیماري

این  .ندگرده سبب جلو انداختن مرگ آبزي مید کنشومی
بر  وراآلوئهمطالعه به منظور بررسی آثار التیام بخش گیاه 

صورت  ماهی کپور معمولی زخم پوستی ایجاد شده در
متعاقب اي بین ترمیم زخم  ا، مقایسهدر این راست .گرفت

تجویز خوراکی، حمام دائم و حمام کوتاه مدت به 
و در مقایسه با داروي ماالشیت گرین ،وراآلوئهيهوسیل

از دیدگاه معیارهاي .صورت گرفتگروه شاهد 
 4يدر تیمار شمارههاي مشخصی  هیستوپاتولوژي تفاوت

دد تر مج تر و کامل تشکیل سریع که شامل مشاهده گردید
سایر  تیمار مذکور نسبت به بافت پوششی در سطح زخم

از دیرباز  وراآلوئهاثرات التیام بخش گیاه  .ها بود گروه
مطالعات و تحقیقات  نیز امروزهو  مورد توجه بوده است

 وراآلوئهبسیاري به منظور شناخت اثرات درمانی گیاه 
 ،اثرات مختلف درمانی وراآلوئهیاه براي گ. گیرد انجام می

Ishii(از جمله درمان یبوست  et al. ، دیابت )1997
)Ghanam et al. 1989, Koo 1994(ها ، سوختگی
)Heggers et al. 1993, Swaim 1997( ،آفتاب سوختگی
)Leenutaphong et al. دوانلو (مسمومیت پوستی ،)1998

Macniell(و محرك سیستم ایمنی )1380بخش تاج et al.

مکانیسم اثر ترکیبات موجود در .ذکر شده است )2006
بسیار زیاد  ،کنون گزارش شده است که تا وراآلوئهگیاه 

یک(1آسمانان توان بهباشد که از آن جمله میمی
که اشاره کرد  )وراآلوئهیدرات اصلی در برگ گیاه کربوه

بخشی از تأثیرش را از  و ترمیم زخم است هتسریع کنند

4- Cross- linking
5- Mannos-6-phosphate

فاکتورهاي . کند ال کردن ماکروفاژها اعمال میطریق فع
هاي ترمیم زخم را  ، مهار کنندهوراآلوئهرشد موجود در 

و از این طریق به ترمیم زخم کمک  نمایندمیغیرفعال 
Zhang(کنند می et al. توان به تأثیر  می چنینهم). 1996

این گیاه اشاره کرد که  درهاي موجود مثبت گلیکوپروتئین
هاي بافت  ها، از جمله سلول تکثیر و مهاجرت سلول در

Choi(نقش دارند پوششی سطحی et al. عالوه ). 2001
هاي  اي و تکثیر سلول روند تشکیل بافت جوانه ،بر این

هاي درمان  هاي کالژن در زخم همبندي و تشکیل رشته
با  در مقایسه وراآلوئهدتحمام کوتاه م يهوسیله شده ب

توان ناشی  ها را می این ویژگی .تر بود ها سریع سایر گروه
آلوئزین . دانست وراآلوئهمشتق از گیاه 2از آلوئزین

هاي آزاد و  رادیکال هاکسیدان، پاك کنندداراي اثرات آنتی
Yagi(استضد التهاب  et al. چنین وجود هم). 2002

 يهبه عنوان یک ماد وراآلوئهدر گیاه  3سیتوسترول-بتا
آنژیوژنیک، در سرعت بخشیدن به روند تشکیل بافت 

.Choi et al(ر است اي و پیشرفت مراحل التیام مؤثّ جوانه

2002, Moon et al. تواند باعث  می وراآلوئه).1999
اي و افزایش اتصال  افزایش محتواي کالژن در بافت جوانه

Chithra(دستجات کالژن گرددبین 4متقاطع et al.

1998b .(با نقشی که در سنتز  وراآلوئهچنین گیاه هم
کند، موجب  اي ایفا می زمینه يهآمینوگلیکان مادگلیکوز

اي التیامی و تسهیل  زمینه يهها به ماد اتصال بیشتر سلول
Chithra(شود  روند سازماندهی و ترمیم زخم می et al. 

1998c.(Davis  اثرات ترمیمی  1989در سال همکارانو
ژل صبر زرد را به صورت استعمال موضعی و خوراکی در 

ها وجود فاکتورهاي آن يهه عقیدب. موش نشان دادند
هاي  ، موجب غیرفعال شدن مهارکنندهوراآلوئهدر  رشد

ین امر به ترمیم زخم شود که ا ترمیم زخم می
را با  وراآلوئهالتهابی خواص ضد .دکن کمک می

بر  .دانند موجود در این گیاه مربوط می 5فسفات- 6-مانوز

1- Acemannan
2- Aloesin
3- Beta-sitosterol
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1392111، زمستان 4مجله دامپزشکی ایران، دوره نهم، شماره 

و همکاران و همکاران Davisدر تحقیق  ،این اساس
زخم و خواص ضد التهابی يکاهش اندازه1994
 ،ورت زیرجلديداري از طریق تزریق این ماده به صمعنی

ه به دست آمد ،گرم به ازاي هرکیلوگرممیلی 300به مقدار
.است

ر روند ترمیم زخم در تیمار حمام حاض يدر مطالعه
تیمار ماهیان ولی ،بهتر از سایر تیمارها بود کوتاه مدت

روند ترمیم  از ،قرار داشتندحمام دائم  درکه  3يشماره
يعصاره .بودندبرخوردار  نسبت به گروه شاهدکندتري

بر  که رك و مسهلیحبه دلیل اثر م وراآلوئهخام گیاه 
 يباعث کاهش جذب مواد غذا ،دارد دستگاه گوارش

 ،روي کیفیت آبثیر نامطلوب آنأچنین تهم.گردید
ذا در آب غبوي تند آن مانع پخش بوي باعث شد که

استرس ناشی از آن دچار کندي  يو ماهیان به واسطهدوش
کندي در روند ترمیم  در برداشت مواد غذایی و در نتیجه

از  همین دلیل ماهیان گروه حمام دائمبه  ؛زخم گردند
.ندنسبت به گروه شاهد برخوردار بودروند ترمیم کندتري 

  تشکر و قدردانی
قرار  ها را براي این تحقیق در اختیار آن اورئهآلوخام  يهاسانس که عصار همکاري شرکت باریج ن طرح ازمجریان ای

ن محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز کمال والؤمس از چنینهمو امپزشکید ين محترم دانشکدهوالؤمس از ود دادن
.تشکر و قدردانی را دارند

منابع
و هاي محیطیبیماري.)1386(بهیار،جعفريجاللی

عه با همکاري اي ماهیان، انتشارات پرتو واقتغذیه
.26-28انتشارات دانش نگار، چاپ اول، صفحات 

بررسی اثر موسیالژ  .)1380(مهدي ،بخش تاجدوانلو
T-2صبرزرد در بهبودي سمیت پوستی حاصل از 

Toxin دکتراي عمومی  ينامهپایان ،یدر موش صحرای
.422ياز دانشگاه اهواز، شماره

، انتشارات نقش مهر سیشناماهی). 1381(مسعود ،ستاري
.58-62صفحاتجلد اول، با همکاري دانشگاه گیالن،

 ،دهقان؛احمدرضا ،موثقی؛فریدون،افشارصابري
 يثیر عصارهأت).1385(بهزاد،خواهنیکو محمدمهدي

هاي باز تجربی ایجاد شده زخمالتیامبرزردصبرخام
 61يدوره ،یدانشکده دامپزشک يمجله.در گوسفند
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Histopathological study of the influence of Aloe vera extract on 
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Abstract
Although the Aloe vera plant is well known for its anti-inflammatory, anti-viral, anti-

bacterial and immunostimulant properties, but it is more known because this herb has a role in
wound healing and freshness in human skin. However, Aloe vera has not been used for 
wound healing in aquaculture. This study was carried out to evaluate the healing effect of 
Aloe vera on the surgical wounds in fish skin. For this purpose, 150 common carps (120-150
g) were divided into following 5 groups. Fish were anesthetized with MS222 (Tricaine 
methane sulfonate) and then skin wounds with 5mm diameter and full thickness and circular 
shape were created by surgical punch biopsy on the left side of each fish. In order to study the 
healing effect of Aloe vera extract following treatments were applied: group 1 received no 
treatment (control group), group 2 received a permanent floating in 3% Aloe vera extract, 
group 3 received oral treatment, through diet containing 5% Aloe vera extract, group 4
received a short time bath containing 10% Aloe vera extract (101 min) and group 5 received 
a permanent floating in 0.5 mg/lit malachite green. Tissue samples were taken from the skin 
wounds at day 7th , 14th and 21st from six fish in each time, fixed in 10% formalin and then 
processed through routine histological methods.The results showed that epithelialization, 
regeneration of injured subepidermal compartment, formation of granulation tissue, 
angiogenesis and formation of scales were better in group 4 than the other groups. In day 21st, 
formation of normal epidermis, dermis and scale were more completed in group 4 compared 
to the others. On the basis of these results, it can be concluded that short time bath with 
Aloe vera has positive effects on the wound healing in fish. However, permanent floating of 
fish in Aloe vera may alter water quality and food intake and indirectly has negative effects 
on wound healing. In order to obtain a more solid results further research is recommended.    

Key words: Aloe vera, Histopathology, Wound healing, Common carp
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