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ایط تحت شر) هر تکرارپرنده در  10روزگی (  42ها در بستر تا . در مرحله  بعدي جوجهتزریق شدند 22ماره انسولین با ش

) مورد تغذیه قرار گرفتند. براي ارزیابی تیتر آنتی بادي 308راس 2007جیره یکسان و استاندارد (بر اساس توصیه کاتالوگ 

آزمایش به عضله سینه جوجه ها تزریق  35و  18در روزهاي  SRBCدرصد  5میلی لیتر محلول  1/0میزان  SRBCعلیه 
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پالسما تفاوتی در   HDLکلسترول واما در غلظت تري گلیسیرید  .پالسما گردید LDL کلسترول حداري منجر به کاهش سط
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ي نتایج حاصله در این آزمایش نشان می دهد که مصرف عصاره. داشتندتیمارها افزایش رشد باالتري پرورش نسبت به سایر 
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 مقدمه -1-1

انسانی رو به رشد فراهم ساختن پروتئین حیوانی مناسب و ارزان براي تامین نیازهاي غذایی جوامع 

هـاي ملـی در   هـاي راهبـردي سیاسـت   م مـرغ از پایـه  وسعه صنایع تولید گوشت و تخـ به ویژه از طریق ت

ت و چـالش  ها به ویژه در حوزه راه کارهاي عملی، محـل رقابـ  ورهاي مختلف جهان است. این سیاستکش

صادرکننده محصوالت طیور  هاي قابل توجه در لیست کشورهاي تولید کننده واست و نتیجه آن جابجایی

در سالیان اخیر در سطح جهان و شکل جدیدي از جهانی شده تولید و توزیع در بازار کسب و کار گوشت 

هـاي  مرغ است. از مختصات مهم تولید مدرن گوشت و تخم مرغ، تحول چشـمگیر در دو حـوزه فـرآورده   

ق به عمـوم کشـورها و دیگـري مخصـوص     معمولی و ارگانیک و تولید دو بازار جداگانه است که یکی متعل

  ).1390کشورهاي شمال با استانداردهاي خاص تولیدات ارگانیک است (بیکی، 

داخل تخم مرغی اشاره  يهاي در حال توسعه صنعت طیور، می توان به تکنولوژي تغذیهاز فناوري

صنعت طیور مورد  سال پیش به ثبت رسیده، ولی تا کنون به طور گسترده اي توسط 10کرد که بیش از 

 بیماري علیه واکسیناسیون براي 1980 سال تزریق داخل تخم مرغی در نشده است. اولینقبول واقع 

 براي موفقیت آمیز تکنولوژي یک )1982(و بورمستر). شارما Sharma & Burmester, 1982مارك بود (

 تعریف تزریق روزهاي و تزریق محل اساس بر توانست می را ایجاد کردند که مرغی تخم داخل تزریق

 و ها واکسن داروها، از کمی هاي بیشتري روي تزریق آزمایشی مقدار آزمون سالها، این طول . درشود

 به منجر اولیه هايپیشرفت است. این شده انجام جوجه کشی طول در مرغ داخل تخم به مغذي مواد

 اولیه، بهبود وزن بهبود منظور به طیور در مرغی تخم داخل تزریق هايتکنیک زمینه در تحقیقات افزایش

 از بیش هایی کهجوجه، اول مرحله است. در باالتر شده نهایی وزن و تر سریع رشد غذا، و مصرف استفاده

 3الی 2 بمدت آب و غذا بدون هايجوجه از برخی براي آن و، آمده اند در تخم بازه زمانی گسترده از یک
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توصیه  ترینابتدایی). Vieira & Moran, 1999( نیست معمول غیر برسند مزرعه به اینکه آنها از قبل روز

 Sklanاست ( تغذیه يهاو سینی هادانخوري فراهم کردن جوجه درآوري،استفاده از خوراك پس از  براي

et al., 2000که هاییجوجه مصرف براي نیز ها مکمل از بسیاري شامل باال کیفیت با غذایی هاي). جیره 

 تغذیه کلی، طور به .)Boersma et al., 2003( رسند توسعه یافته استمی مزرعه به کشی جوجه از

 یک از باال پس کیفیت داراي غذایی هايبا جیره تغذیه از از جوجه درآوري بسیار مفیدتر پس بالفاصله

   .)Bhuiyan et al., 2011است ( شده داده نشان دهی غذا در تاخیر

 رویکـردي اسـت کـه    موثري باشد، و مغذي می تواند گزینه مواد از طریق مرغی داخل تخم يتغذیه

 کـه  هستند هاییمغذي مکمل ). موادUni & Ferket, 2003است ( شده داده توسعه فرکت و یونی توسط

جوجه  18توسعه ( روز  از بعد مرحله آمنیوتیک در کیسه طریق رشد از حال در جنین يتوسعه منظور به

 4-3( اول روز چنـد  طـول  در حیاتی مغذي مواد از مداوم منبع و آماده کردن یک ارائه به منظور کشی) 

 و سـوخت  و در توسـعه  تسهیل نتیجه باعث جوجه درآوري استفاده می شوند، که در از پس دوره از) روز

�.دارد درآوري جوجـه  روي وزن داريمعنـی  اثـر  مغـذي  مـواد  مرغی تخم داخل تزریق�.شوندمی روده ساز

 دوران جنینـی  ايروده توسـعه  از هـا آن منـدي  بهره چگونگی بررسیبه  تواندمی تزریق داخل تخم مرغی

  .کمک کند ایمنی پاسخ و دستگاه گوارش زود هنگام، سالمت رشد قابلیت جوجه درآوري، جمله از طیور

 ,.Al-Daraji et al., 2012; Bakyaraj et alآمینـه (  هاي اخیر مواد مغذي شامل اسیدهايدر سال

2011; Salmanzadeh et al., 2011; Khalid et al., 2013،(  کربوهیـدرات ) هـاSmirnov et al, 2006; 

Zhai et al., 2011; ebrahimnezhad et al., 2011; Salmanzadeh, 2012،( ویتامین) هاSantos et al., 

2010; Bhanja & Mandal, 2005; Bhanja et al., 2012( چرب هاي)، اسیدLiu et al., 2012; Foye et 

al., 2007 ي گیاهان دارویی ()، عصارهZarei et al., 2016به کار گرفته مرغی تخم داخل يتغذیه ) براي 

  ست. ا شده

اي، شـرایط دسـتگاه   معـده  عامل براي رسیدن به حداکثر توان تولیـدي در حیوانـات تـک    مهمترین

ها، کمبودهاي ها، انواع سموم، استرسباشد. بیماريمیکروبی آن میرشد و تعدیل جمعیت گوارش از نظر 
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اي، به هم خوردن تعادل فلور میکروبی طبیعی روده و کاهش مصرف خوراك از مهمتـرین عـواملی   تغذیه

توانند سبب به خطر افتادن و یا از بـین رفـتن سـالمت دسـتگاه گـوارش در جوجـه هـاي        میهستند که 

  .(Gunal et al., 2005) گوشتی شوند

هـا و  ترکیبات درمانی بیشـتر شـامل اسـانس   اشند. این بداروئی داراي ترکیبات مختلفی می گیاهان

، بـه عنـوان ترکیبـات طبیعـی و     که توسط مصـرف کننـده  ها بوده هاي گیاهی و ترکیبات فعال آنعصاره

جایگـاه ویـژه اي در    داروئـی ها گیاهان در طی سال .(Pittenger et al., 1999)شوند خطر شناخته میبی

به عـالوه اینکـه    .)Pittenger et al., 1999( اندهاي انسانی و حیوانات و پرندگان پیدا کردهدرمان بیماري

اسـت. ایـن   رده افزایش یافتـه  هاي طبیعی به طور گستمیکروبمصرف عصاره این گیاهان به عنوان آنتی 

 ,. Matthias et al( هاي گوشتی موثر هستندضر در جوجههاي مکنترل برخی میکروارگانسیمها در عصاره

  باشد.می وراآلوئهاز جمله گیاهان مفید و موثر در بهبود سیستم ایمنی گیاه  .)2008

 و بـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  خـاص  مورد توجه که است شده شناخته گیاه یک ،)میلر صبرزرد( وراآلوئه

 & Christaki 2010 ,( وجـود دارد  سـنتی  طـب  در کـه  ايسـابقه  بـا  گیاهان ترینقدیمی از یکی عنوان

Florou-Paneri.( گرمسـیري  نیمـه  و گرمسیري هواي و آب در وراآلوئه )Boudreau & Beland, 2006( 

 وراآلوئـه  رشـد  بـراي  نیاز مورد مناسب جغرافیایی هايویژگی داراي کشورها از بسیاري و است، شده پیدا

 دندانـه  هايلبه با و شکل نیزه سبز برگ هاي با گرمسیري نیمه یا و گرمسیري گیاه یک وراآلوئه. هستند

  است.) سوسنیان( زنبق خانواده از عضو یک گیاه این). Qiao et al., 2013(است  تیز نقاط و دار

 مسـتقیم  اثرات با هاگیاهان داروئی و عصاره آن جمله از افزودنی، مواد از استفاده در زیادي مطالعات

 ضـد  هـاي ویژگـی  مختلـف  مطالعات. است شده انجام جوجه هاي گوشتی روده فلور در مستقیم غیر و یا

 و را بهبـود  روده فلـور  جمعیت تواند می که (Cowan, 1999) است داده نشان گیاهان را عصاره میکروبی

 Mitsch et(دهد  افزایش زا بیماري هايباکتري تعداد کاهش طریق از پرندگان را گوارش سیستم سالمتی

al., 2004.( زخم، بهبود خواص جمله از مختلف هايویژگی داراي شده شناخته گیاهان میان در وراآلوئه 

 & Boudreu & Beland, 2006; Renolds( شـد مـی با  بـاکتري  ضد و قارچ ضد ویروسی، ضد انگل، ضد

Dweck, 1999.(  
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 ایسـمانن  سـاکارید  وجود پلی است گرفته قرار توجه در تحقیقات مورد که وراآلوئه یک ویژگی مهم

هـا، سـاکاریدها،   شـامل آنتراکینـون   وراآلوئـه مـواد تشـکیل دهنـده     (Renolds & Dweck, 1999). است

 مورد در مطالعات .)Choi & Chung, 2003( باشدو ترکیباتی با وزن مولکولی کم میها ها، آنزیمویتامین

 وراآلوئـه  که داده نشان گوشتی هاي جوجه در )ایسمانن( وراآلوئه در موجود ساکارید پلی و وراآلوئه اثرات

و  );Valle-Paraso et al., 2005 Chinnah et al., 1999( گوشـتی  هـاي  جوجه در ایمنی پاسخ تواند می

   .)Lin et al., 2005( را بهبود بخشد روده فلور این، بر عالوه

  پژوهش هايپرسش -1-2

و ، صـفات ایمنـی   هاي خونیفراسنجهبر چه تاثیري  وراآلوئهعصاره تزریق درون تخم مرغی  .1

  هاي گوشتی دارد؟در جوجهحنی رشد نم

  ي آلوئه ورا اثر متفاوتی دارند؟ي ژل و پوستهآیا عصاره .2

  ضرورت و اهمیت پژوهش-1-3

ی و پیشگیري و طیور، بواسطه تاثیر آنها در بهبود بازده غذای ها در جیره داماستفاده از آنتی بیوتیک

هـا در  ها مرسوم بوده است. اما، نگرانی در مورد اسـتفاده بـیش از حـد از آنتـی بیوتیـک     برخی بیمارياز 

ها نسبت به این مواد مقاوم شـده و بـه   و طیور افزایش یافته است. زیرا پس از مدتی، باکتري ي دامتغذیه

سالمت انسان محسوب شوند. گیاهان دارویی توانند خطري براي دلیل وجود بقایا در محصوالت دامی، می

هـاي دسـتگاه   ازجمله موادي هستند که ویژگی ضد میکروبی دارند که می توانند موجـب تغییـر فعالیـت   

گیاهان دارویی می ي از تفریخ جوجه ها بویژه با عصارهشوند. عالوه بر این تغذیه زود هنگام و قبل گوارش 

بنابراین تحقیـق در   ا انتقال جوجه ها به سالن پرورش را مرتفع نماید.تواند اثرات بد حد فاصل زمان هچ ت

  تواند ارزشمند باشد.زمینه اثرات گیاهان داروي در بهبود تولید و سالمت حیوانات اهلی می

  ي پژوهشپیشینه-1-4

Dai  ) تعـداد  توانـد  مـی  وراآلوئـه  در ساکارید موجود پلی و گیاهان کهدریافتند ) 2007و همکاران 

. بیفیـدوباکتریا شـود، کـاهش دهـد     و که باعث افزایش تعداد الکتوباسـیلوس  حالی باکتري ایکوالي را در
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 ایـن  اسـت،  ناشـناخته  گوشـتی  هـاي جوجه اي دربر میکروفلور روده وراآلوئه اثرات دقیق مکانیسم اگرچه

 باعث بهبـود  کهباشد  هاچقار و گیاهان از برخی باکتري ضد اثرات به اثر شبیه این که دارد وجود احتمال

 وراآلوئه موجود در ساکارید پلی که دارد وجود نیز احتمال این دیگر، سوي از. روده اي می شود میکروفلور

اثراتی  پري بیوتیک می دهد که نشان پیروي کند. مطالعات پري بیوتیک شبیه مکانیسم از یک) ننایسما(

سـایر   . (Guo et al., 2003 & 2004b)داردهـا  قـارچ  دارویی ودرگیاهان  ساکارید هاي موجود پلی مانند

  . (He et al., 2011)نسبت دادند فوماریک اسید مقدار را به وراآلوئهباکتري  ضد اثرات محققان

باعـث   کـرده و  ایجاد مقاومت ها بیماري برابر در طیور، در شده تقویت یا یافته و بهبود ایمنی پاسخ

. زا باشـد  بیمـاري  عوامـل  برابـر  در ایمنـی سیسـتم   آمـادگی  نتیجه در تواندمی که شود،گله می سالمتی

بـه   پاسـخ  تواندها میقارچ و دارویی گیاهان در موجود ساکاریدهاي که پلی دهدمی نشان قبلی مطالعات

 بسیاري موضوع که وراآلوئه خواص مهمترین از .(Guo et al., 2004a) بخشد بدن را بهبود ایمنی سیستم

 به که احتماال بدن است، ایمنی پاسخ در بهبود است شده آزمایشگاهی داخل بدن حیوان و هايآزمایش از

  ).Harlev et al., 2012است ( وراآلوئه در موجود ایسماننخاطر 

 نیتریـک شـود   اکسـید  انتشـار  سـیتوکین هـا و   تولید تحریک باعث تواندمی ایسمانن این، بر عالوه 

(Zhang &Tizard, 1996) .هـاي در جوجه ماکروفاژ هاينشان دهنده فعالیت هاجوجه روي بر آزمایشات 

 اثرات مطالعه روي یک در .(Djeraba & Quere, 2000) است وراآلوئه در موجود ایسمانن از ناشی گوشتی

 تیتـر  در افـزایش ) 2011و همکـاران (   Darabighaneگوشـتی، هاي در جوجه هومورال ایمنی بر وراآلوئه

خـوراك   به وراآلوئه ژل افزودن با 38 و 24 روزهاي در )NDV( بیماري نیوکاسل ویروس علیه بادي آنتی

 هـاي یافتـه  بـا  هـا یافتـه  این. را گزارش کردنددرصد)  5/2درصد و  2درصد، 5/1 در( گوشتی هايجوجه

Valle-Paraso ژل درصـد 2 بـا  درمان تحت گوشتی هايجوجه که دادند گزارش که )2005( و همکاران 

 37 هايروز در NDV علیه بادي آنتی تیتر در معنی داريافزایش ) شان آشامیدنی آب با مخلوط( وراآلوئه

 علیـه  بـادي  آنتـی  تیتـر  بـر  وراآلوئـه  اثرات بر عالوه. نشان داد، موافق بود کنترل گروه با مقایسه در ،52و

NDV، گوسفند قرمز گلبول علیه بادي آنتی محققان تیتر )SRBC( مثـال،   عنـوان  بـه . بررسی کردنـد  را
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Darabighane  ) علیه بادي آنتی تیتر در افزایش )2012و همکاران SRBC تحت گوشتی هايدر جوجه 

 گـزارش  )2012و همکـاران (   Alemiو کردند، کنترل را مشاهده با گروه مقایسه در ،وراآلوئه ژل با درمان

 گرم در میلی 300 و به میزان صورت خوراکی به وراآلوئه پالپ آبی اتانولی و هايمصرف عصاره که کردند

 بـادي  آنتـی  تیتر باعث افزایش هاي گوشتیجوجه در متوالی روز سه مدت و به روز در بدن وزن کیلوگرم

  کنترل شد. گروه با مقایسه در SRBC در برابر

 در افـزایش ) 2012و همکـاران (  SRBC، Besharatian علیه بادي آنتی تیتر روي بر مطالعه یک در

 و) خـوراك  با مخلوطدرصد  1و  5/0( وراآلوئه برگ پودر را که روزه35 هايدر جوجه کل ایمونوگلوبولین

دریافت کرده بودنـد را   )درلیتر، اضافه شده به آب آشامیدنی لیتر میلی 30 و15( وراآلوئه برگ آبی عصاره

   .گزارش کردند

 و 37 روزهاي در لنفوسیت تعداد و خون سفید هايکل سلول در افزایش خون هايفراسنجه ارزیابی

 )آشامیدنی آب با مخلوط( وراآلوئه ژلدرصد  2 که کنترل گروه با مقایسه در گوشتی هايجوجه براي 52

   ).Valle-Paraso et al., 2005( داد نشان دریافت کرده بودند را

. گوشتی است مزارع در مهم اقتصادي اهداف از بهتر )FCR( غذایی تبدیل ضریب و بیشتر بدن وزن

و  آلی، اسیدهاي ها،پروبیوتیک ها،پري بیوتیک مانند مواد افزودنی خوراکی، بالقوه اثرات بسیاري مطالعات

بـراي   آزمـایش  یـک . مورد بررسی قرار داده است هابیوتیک آنتی با مقایسه در رشد عملکرد را بر گیاهان

 نشـان  )ویرجینیامایسـین (هاي محرك رشد آنتی بیوتیک و) خوراك با مخلوط( وراآلوئه ژل اثرات مقایسه

 عملکرد بهتر در مقایسه با رشد عملکرد به منجر) ویرجینیامایسین(هاي محرك رشد آنتی بیوتیک که داد

 شـد، در  کنتـرل  گـروه  و )درصـد  5/2درصد و  2درصد،  5/1در(دریافت کردند  وراآلوئه ژل که هاییگروه

و  بیوتیـک  آنتـی  بـین گـروه   غـذایی  تبدیل ضریب و بدن وزن افزایش نظر داري ازمعنی تفاوت که حالی

 همـین  در). Darabighane et al., 2011b(دریافت کردند، مشاهده نشد  وراآلوئه ژلدرصد  2 گروهی که

 جـایگزین  عنـوان  به تواند می) درصد 1( ورابرگ آلوئه پودر که کرد پیشنهاد) ٢٠١١( Mmereole راستا،

  .شود آنتی بیوتیک محرك رشد (ترامایسین) استفاده براي مناسب
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Mehala & Moorty )2008( وراآلوئـه  گوشتی را با پـودر هاي جوجه )و) درصـد  2/0درصـد و   1/0 

اخـتالف   و پـودر تغذیـه کردنـد،    دو این از هم چنین مخلوطی و )درصد 2/0درصد و  1/0( زردچوبه پودر

 بـر  عـالوه  .تبدیل غذایی گزارش نکردند ضریب بدن و وزن افزایش درمان در اول در هفته بجز داريمعنی

 عملکردگزارش  )2012( و همکاران  Alemi ،حال این با. نشد مشاهده خوراك مصرف نظر تفاوتی از این،

در مقایسه بـا   وراآلوئه ژل پودردرصد  1درصد و  75/0 با درمان تحت گوشتی هاي در جوجه بهتري رشد

 دارویی اهداف و سالمتی رشد، براي وراآلوئه کنترل را ارائه کرد. و گروه وراآلوئه ژل پودر گروه درصد 5/0

 آسـیب  رساندن حداقل به سوختگی، درمان زخم، بهبود شامل وراآلوئه بهداشتی مزایاي. شودمی استفاده

 افـزایش  روده، مشـکالت  ریـه،  سـرطان  ایکـس،  اشـعه  از يپوسـته  آسـیب  برابـر  در محافظت زدگی، یخ

 در خـون  قنـد  کـاهش  ، (LDL) با چگالی پـایین  کاهش لیپوپروتئین ،)HDL( با چگالی باال لیپوپروتئین

بـدن مـی باشـد     ایمنـی  سیستم بهبود و آلرژي ،)ایدز( ایمنی کمبود سندرم با مبارزه دیابت، به مبتالیان

Kulveer & Bhupender, 2011)(.  

  اهداف پژوهش-1-5

بـر   وراآلوئـه برگ گیاه  يژل و پوسته يسطوح مختلف عصارهبررسی اثر تزریق درون تخم مرغی  .1

  جوجه هاي گوشتی منحنی رشد

بـر   وراآلوئـه برگ گیاه  يژل و پوسته يسطوح مختلف عصارهدرون تخم مرغی بررسی اثر تزریق  .2

 هاي گوشتیسلول هاي خونی جوجهایی و بیوشیمی هايفراسنجه

بـر  ورا ي برگ گیاه آلوئـه ي ژل و پوستهبررسی اثر تزریق درون تخم مرغی سطوح مختلف عصاره .3

 سیستم ایمنی جوجه هاي گوشتی

  هاي پژوهشهفرضی-1-6

  :شوندیدر نظر گرفته م ریز اتیمطابق با فرض صفر، فرض شیآزما نیا در

تاثیري نخواهد  منحنی رشدبر  وراآلوئهبرگ گیاه  يو پوستهژل  يتزریق درون تخم مرغی عصاره .1

  داشت.
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هاي بیوشـیمیایی  فراسنجهبر  وراآلوئهبرگ گیاه  يپوستهژل و  يتزریق درون تخم مرغی عصاره .2

  اثر معنی داري نخواهد داشت.هاي خونی و سلول خون

هاي سیستم ایمنـی  بر ویژگی وراآلوئهبرگ گیاه ي و پوستهژل  يتزریق درون تخم مرغی عصاره .3

 داري نخواهد داشت. اثر معنی

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دومفصل 

  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  

  

  

  گیاهان دارویی-2-1

 .شـوند مـی  اسـتفاده  انسـان  و در دام مختلف هايبیماري درمان براي که هاستسال دارویی گیاهان

 ایـن  از بعضـی  و شـده  انجـام  پرنـدگان  عملکـرد  بر دارویی نقش گیاهان مورد در زیادي تحقیقات تاکنون

  (Cross et al., 2007). کردند گزارش عملکرد بر را دارویی گیاهان مثبت تأثیر مطالعات

  وراآلوئهگیاه شناسی -2-2

 (هـا  از خانواده سوسنی مهم دارویی گیاه یک  Aloe barbadensis Miller علمی نام با وراآلوئه گیاه

(Liliaceae می باشدWillem & Van Schooten   )1992(، هاياستفاده لحاظ از زیادي کاربردهاي که 

 سـاقه،  بـدون  تقریبـاً  پسند، خشکی علفی، و چندساله است گیاهیورا آلوئه .دارد غذایی و آرایشی دارویی،

 نخـودي  سـبز  رنـگ  بـه  و خـاردار  کناره با شکل، خنجري دمبرگ، بدون گوشتی، ضخیم هايبرگ داراي

 پارانشـیمی  سـلولهاي  از و شودمی نامیده ژل گیاه درونی و آبدار بخش ).Surjushe et al., 2008( میباشد

 فروکتـوز،  گلـوکز،  شـامل  قنـدهایی  آن مهم ترکیبات از یکی و آیدمی بدست مرکزي برگ بخش در واقع

 بـه  ،)میلـر  آلوئه باربادنسیس( وراآلوئه .)Surjusheet al., 2008باشد (و غیره می هامانان پلی گلوکومانان،

گـردد  بـر مـی   قبل سال هزاران سنتی قدمت آن به طب که ايسابقه با گیاهان ترینقدیمی از یکی عنوان

 نیمـه  و گرمسـیري  هـواي  و آب در وراآلوئـه ). Christaki & Florou-Paneri 2010 ,( است شده شناخته

 هـاي ویژگـی  داراي کشـورهاي  از بسـیاري  و ،)Beland, 2006 & Boudreau( اسـت  شده پیدا گرمسیري

 دو از که است آن برگ وراآلوئه از بخش ترینمهم .هستند وراآلوئه رشد براي نیاز مورد مناسب جغرافیایی

هـاي  بـرگ  در موجـود  ژل ).Beland, 2006 & Boudreau( ژل و التکس است: شده تشکیل اصلی بخش

 مـاده  و، )Femenia et al., 1999( از آب تشکیل شده است درصد 5/99 تا درصد 5/98 حدود در وراآلوئه

 کـه ) Beland, 2006 & Boudreau( اسـت  بیولوژیکی فعال موادنوع  75 از بیش شامل مانده باقی خشک

 شـامل  وراآلوئـه  اصـلی  دهنـده  تشـکیل  مـواد . هسـتند  مفیـد  هـاي بیماري درمان در دارویی اثرات داراي



 

 

) Choi & Chung, 2003( مولکولی پایین وزن با ترکیباتی و هاآنزیم ها،ویتامین ساکاریدها، ها،آنتراکینون

 ضـد  تومـور،  ضـد  قارچی، ضد ویروسی، ضد ایمنی، التیام زخم، سیستم التهابی، اثرات ضد وراآلوئه به که

 دهـد مـی  نشان متعدد مطالعات ).Christaki & Florou-Paneri 2010 ,(دهد می اکسیدان آنتی و دیابت،

 بخـش  یـک  شود، کهنسبت داده می وراآلوئه ژل در موجود ساکارید پلی به وراآلوئه از مزایاي بسیاري که

 ژل خشـک  مـاده  از درصـد  60 دیگـر، تقریبـا   عبارت به شود.ساخته می ژل این در خشک ماده از بزرگی

 محققـان  توسـط  ترکیبـی کـه   اغلب). Mc Analley, 1989( است شده تشکیل ساکاریدها پلی از وراآلوئه

 Choi( توموري اسـت  میکروبی و ضد ضد ایمنی، سیستم اثرات با ایسمانن ساکارید آنالیز شده است پلی

& Chung, 2003.( نشان داده شده است. 1ورا در شکل برگ گیاه آلوئه  

  

  وراآلوئهگیاه برگ - 1- 2 شکل

  

ها بومی آفریقاي جنوبی، ماداگاسکار و اکثر آندر جهان وجود دارد که  وراآلوئهگونه از  300بیش از 

  ):Ghazanfar, 1994( ها بشرح ذیل می باشندو تعدادي از آن عربی هستند.

   Aloe veraوراآلوئه .1

 Aloe barbadensisآلوئه باربادنسیس  .2

  Aloe vulgaris آلوئه ولگاریس  .3

  Aloe arborescens آلوئه آربورسنس .4

 Aloe feroxآلوئه فروکس  .5



 

 

  وراآلوئهترکیب برگ  -2-3

  ترکیب ساختاري-2-3-1

 هـاي عروقـی و  شـامل گـره  ، بیرونـی  سـبز  يپوسـته  جمله از، عمده بخش دو به تواندمی آلوئه برگ

 گـاهی  وراآلوئـه  بـرگ  درونـی  مرکزي بخش تشریح. شود تقسیم آلوئه ژل حاوي درونی رنگ بی پارانشیم

 قسـمت  بـه  اشاره »پارانشیم بافت« یا »پالپ« اصطالح، فنی لحاظ از. کننده باشد گیج است ممکن اوقات

 یـا  »ژل«کـه   حـالی  در، انـدامکها  و سـلولی  هاي شامل دیواره و سالم برگ نخورده دست گوشتی داخلی

  ).Ni & Tizard, 2004دارد ( پارانشیم داخل سلولهاي در چسبناك روشن مایع به اشاره »موسیالژ«

هـاي مـنحط شـده و    اندامک، هاي سلولیدیواره وراآلوئهیا حالت خمیري  از پالپ جزء ساختاري سه

 بطور متمایز که برگ داخلی حالت خمیري از قسمت سه این. هستند ها سلول در موجود چسبناك مایع

 Ni( ارائه شده است شده داده نشان 2 شکل در که قند همانطور ترکیب و مورفولوژي لحاظ از یکدیگر از

et al., 2004( .از متشکل ژل یا موسیالژ حالیکه در است، آب درصد 5/98 تقریبا حاوي وراآلوئه خام پالپ 

 از وسـیعی  طیـف  جامـد  مـواد  مانـده  بـاقی درصـد  Eshun & He, 2004( .1-5/0است ( آب درصد 5/99

، سـاکاریدها  پلـی ، هاآنزیم، معدنی مواد،  چربی در محلول و آب در هاي محلولویتامین جمله از ترکیبات

 این که بوده این بر فرض. )Boudreau & Beland, 2006( آلی را شامل میشود اسیدهاي و فنلی ترکیبات

 محصـوالت  براي که متنوعی درمانی و دارویی هايفعالیت به است ممکن وراآلوئه پالپ از ناهمگن ترکیب

  ).Talmadge et al., 2004کند (می کمک است شده مشاهده آلوئه ژل

 
 )Ni et al., 2004آن( اجزاي و وراآلوئه برگ خمیري حالت ساختار شماتیک نمایش-2-2شکل

  



 

 

  ترکیب شیمیایی-2-3-2

 ترشحات و وراآلوئه هايبرگ از بافت پارانشیم مرکزي دو هر از متنوع ساختار با ترکیبات از بسیاري

دي  8و1 شـامل مشـتقات   تلخ زرد ترشحات. است شده جدا هاي عروقیگره به مجاور هايسلول از ناشی

 مـی  اسـتفاده  مسهل اثرات براي عمده طور به که، خود هستند گلیکوزیدهاي و هیدروکسی آنتراکوئینون

، هاچربی، هاپروتئین با محتوي وراآلوئه حالت خمیري یا پارانشیمی بافت. )Vazquez et al., 1996( شود

هـاي  کربوهیـدرات  بـر  عالوه کوچک آلی ترکیبات و معدنی ترکیبات، هاآنزیم، هاویتامین، آمینه اسیدهاي

 سـاکاریدي  پلـی  ترکیـب  در تنوع طبقـه بنـدي شـیمیایی    شواهد از برخی. است شده داده نشان متفاوت

  . )(Ni & Tizard, 2004; Reynolds, 2004دارد  وجود هاوراآلوئه

 آورده 1 جـدول شـماره   درآن  شامل حالت خمیري و ترشـحات  وراآلوئهگیاه  برگ شیمیایی ترکیب

 آورده شده است. 2ورا در جدول شمارههمچنین درصد ترکیب شیمیایی برگ آلوئه .است شده

  وراآلوئه برگ ترشحات و خمیري حالت شیمیایی ترکیب از اي خالصه- 1- 2جدول

 (Ni & Tizard, 2004; Dagne et al., 2000; Choi & Chung, 2003)  

  اجزاء  دسته بندي

  آنتراکوئینون/ آنترونس
آلوئه امودین، اسید آلوئتیک، آنترانول، آلوئین اي و بی( مجتمعاً شناخته شده بعنوان باربالوئین )، 

  ایزو باربالوئین، امودین، استر اسید سینامیک

  هاکربوهیدرات
خالص، مانان استیله شده، گلوکو مانان استیله شده، گلوکو گاالکتو مانان، گاالکتان، مانان 

  گاالکتوگاالکتوران، آرابینوگاالکتان، گاالکتوگلوکوآرابینومانان، ماده پکتیک، گزیالن، سلولوز

  هاکرومون

8-C-glucosyl-(2’-O-cinnamoyl)-7-O-methylaloediol A, 8-C-glucosyl-(S)- 
aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-methyl-(S)-aloesol, 8-C-glucosyl-7-O-
methylaloediol, 
8-C-glucosyl-noreugenin, isoaloeresin D, isorabaichromone, neoaloesin A 

  هاآنزیم
آلکالین فسفاتاز، آمیالز، کربوکسی پپتیداز، کاتاالز، سیکلو اکسیداز، سیکلو اکسیژناز، لیپاز، 

  سوپر اکسیداز دیسموتاز انول پیروات کربوکسیالز، اکسیداز، فسفو

  روي، سدیم، فسفر، پتاسیم ،منگنز، منیزیم، آهن، مس، کروم، کلر، کلسیم  ترکیبات معدنی

مواد متفرقه شامل 

  ترکیبات آلی و لیپیدها

سیتوسترول )، - لینولنیک اسید، استروئیدها ( کمپسترول، کلسترول، بتا- اسید آراشیدونیک، گاما

تري گلیسیریدها، تري ترپنوئید، جیبرلین، لیگنین، پتاسیم سوربت، اسید سالیسیلیک، اسید 

  اوریک

اسیدهاي آمینه غیر 

  ضروري و ضروري

و گلیسین، هیستیدین، هیدروکسی پرولین، ایز آالنین، آرژنین، اسید آسپارتیک، اسید گلوتامیک،

  ، ترئونین، تایروزین، والینفنیل آالنین، پرولینلوسین، لوسین، لیزین، متیونین، 

  لکتین، ماده شبیه لکتین  هاپروتئین

  رامنوز، آلدوپنتوز- مانوز، گلوکز، ال  ساکاریدها

  توکوفرول-کاروتن، کولین، اسید فولیک، آلفا- ، سی، بتا6،ب2،ب1ب  ویتامین ها



 

 

  (Ahmad khan et al., 2014) وراآلوئهبرگ درصد ترکیب شیمیایی -2-2 جدول

  درصد ترکیب  جزئیات

  رطوبت

  پروتئین خام

  چربی خام

  فیبر خام

  خاکستر کل

45/0±8/96  

06/0±9/6  

05/85±0/2  

26/0±6/75  

03/0±65/14  

  

  ترکیب پلی ساکارید-2-3-3

 استیله گلوکومانان. دهندمی تشکیل را وراآلوئه پارانشیم از خشک ماده بیشترین ساکاریدها پلی

 پارانشیمی جاي گرفته و یک نوع هايسلول پروتوپالست در داخلاست که  ايذخیره ساکارید شده، پلی

 باقی از کربوهیدرات تحلیل و تجزیه کلی بطور .است سلولی دیواره ماتریس در ساکاریدهاي حاضر از پلی

ساکاریدهاي  پلی عمدتا وراآلوئه برگ فیله در سلول هاي دیواره که داد نامحلول در الکل نشان مواد مانده

 قابل مقادیر برگ شامل يپوسته که حالی را نگه داشته در پکتیک و سلولز ساکاریدهاي پلی، مانوزحاوي 

  ).Femenia et al., 1999; Femenia et al., 2003(است  گزیلوز حاوي ساکارید پلی از توجهی

ژل  از اولیـه  سـاکارید  پلی عنوان را به) ایسمانن ( شده مانان استیله اندازه اي تا محققان از بسیاري

 پلـی . انـد هیافتـ  اولیـه  سـاکارید  پلـی  عنـوان  را بـه  پکتیکی مواد دیگران که حالی در،  اندکرده شناسایی

ــاکارید ــو دیگـــر هـــايسـ ــان، آرابینـ ــد آرابینـ ــاالکتوران،  ماننـ ــان، گاالکتوگـ ــان، گاالکتـ رامنوگاالکتـ

 بـرگ  ژل درونی بخش از گلوکورونیک ساکاریدهاي شامل اسید پلیهمچنین  گاالکتوگلوکوآرابینومانان و

  ).(Ni et al., 2004; Choi & Chung, 2003  اند شده جدا وراآلوئه

  مانان-2-3-4

سـلولز کـه    اقدام مشابه نظیر همـی  ایفا می کنند با گیاهان در ساختاري ها نقشمانان، کلی به طور

 غیـر  ذخـایر کربوهیـدرات   عنـوان  بـه  سـازي  ذخیره عملکرد یک آنها همچنین سلولز را بهم می چسباند.



 

 

هاي خطی هموپلی سـاکاریدهایی هسـتند   دهند. مانانجام میان هاي رویشیها و بافتدانه اي در نشاسته

 گـاالکتوز  درصـد  5 از کمتـر  مانوپیرانوزیـل بـا   - D –) 4به1هاي خطی بتا (هاي زنجیرهمانده که از باقی

  (Moreira & Filho, 2008). تشکیل شده اند

 آنزیم با ایسمانن، گرفت قرار بررسی مورد ایسمانندر  مونومرها بین ارتباط آن در که مطالعه یک در

بـدقت   C13-NMR از اسـتفاده  بـا  هایی کهبخش از  6و  4رزونانس هاي کربن شماره  و ماناناز-بتا–اندو 

ردیفـی از   موجـود  ایسمانن که داد ثابت تحلیل و تجزیه این. گرفت آزمایش قرار تحت شده بودند بررسی

 -ردیف اصلی ایجـاد مـی کنـد و آلفـا     داخل در گلوکز )4به 1( -بتا با مانوز) 4به 1( -بتا از منفرد زنجیره

  ).Talmadge et al., 2004( مصور است 3از ردیف منشعب میشود همانطور که درشکل  گاالکتوز-)6به1(

 

 

 ).Talmadge et al., 2004( ایسماننشیمیایی ساختار - 3-2شکل
  

 وراآلوئـه  ژل درمانی اثرات گرفتن نظر با در ایسمانناز  گلیکوزیدي-)4به1( –بتا  شکل فضایی پیوند

 & Boudreauباندها هسـتند (  این شکستن آنزیمیتجزیه و  توانایی فاقد انسان که چرا، بسیار مهم است

Beland, 2006(. یسماننایجـاد یـک ترکیـب     فردي دارد که باعث به منحصر ساختار وراآلوئه در موجود ا

هـاي  زنجیـره  کـه ( کنـد می شده شناخته گیاهی هايایسمانندیگر  میان در وراهاي آلوئهدر گونه یخاص

  ).Ni et al., 2004() هستند حل قابل غیریا  د یا استیله نشده وجانبی تفاوت دار

  مالویل گلوکان ها- 5- 3- 2

 O – )1-L-6و بعنوان جدا شده بودند  وراآلوئههاي استیله شده از ژل کربوهیدرات مالیک اسید سه

–گلوکز فسـفات   - D-نامیده میشود) ، آلفا Aگلوکز فسفات ( وراسیل گلوکان - D-بتا  –آلفا -مالویل)-

نامیـده میشـود) ، و    Bگلوکز فسفات ( وراسیل گلوکـان  - D-بتا  –آلفا  -مالویل)- 1-L( – O-6-)4به1(



 

 

-6-)] 4به1(-گلوکز فسفات- D-آلفا -مالویل)- 1-L(  -O -6[  –تترا  -)4به1( -گلوکز فسفات- D-آلفا 

O - )١-L - (بتا  –آلفا  -مالویل-D -  وراسیل گلوکـان ) گلوکز فسفاتC   .(سـاختارهاي  نامیـده میشـود 

 4در شـکل شـماره   مالیـک  اسید و  C گلوکان وراسیل ،B  گلوکان وراسیل ،A گلوکان  وراسیل شیمیایی

  آمده است.

 
  

 و) 3( C گلوکان وراسیل ،)2(B  گلوکان وراسیل ،)A)1 گلوکان  وراسیل شیمیایی ساختارهاي-4-2شکل

   (Esua & Rauwald, 2006) )4( مالیک اسید

  ماده پکتیک- 6- 3- 2

، پکتـین  جملـه  از با روابـط نزدیـک   ساکاریدهایی پلی از گروهی به که است اصطالحی پکتیک ماده

 است که اسید  )4به1( –ساکاریدي متشکل ازآلفا  پلی پکتین. دارد اشاره آرابینوگاالکتان پکتیک و اسید

و اسـتریفیه شـدن   الحاق زنجیره داخلی رامنوز، زنجیره هاي جـانبی قنـد خنثـی     پلی گاالکتورونیک را با

  .)Ni et al., 2003( ط میسازدمتیل مرتب

  آرابینوگاالکتانآرابینان و - 7- 3- 2

امـا همچنـین سـایر قنـدها شـامل اسـید       ، گـاالکتوز اسـت   و آرابینـوز  شامل عمدتا آرابینوگاالکتان

از  اوقـات  ها گـاهی ها و آرابینوگاالکتانم آرابینانبطور حت. گلوکورونیک و یا اسید گاالکتورونیک می باشد



 

 

 تـر پـایین  بسیار غلظت در ایسمانن با مقایسه در آرابینوگاالکتان. هستند پکتین خنثی جانبی هايزنجیره

  .)Ni et al., 2003( موجود است  وراآلوئه ژل در

  سایر پلی ساکاریدها-2-3-8

وزن  (ي خـام  وراآلوئـه از ماده آبکی  درصد 015/0 دربردارنده تنها که است ساکاریدي پلی ریدآلوئه

 گلـوکز  حـاوي  آن گلیکوزیـل  اجـزاي  بـا  دالتـون  میلیـون  7 و 4 آن بـین  مولکـولی  وزن اسـت. ) خشک 

 پلـی یورونیـد  . اسـت  )درصـد 3/10( آرابینـوز  و) درصد5/19( مانوز)، درصد9/23( گاالکتوز ،)درصد2/37(

 یکـی . اسـت  دالتـون  کیلو 70 آلوئه فرون که حالی در، دالتون کیلو 374 و 275 بین مولکولی وزن داراي

 مقـدار  کـه شـامل   دالتـون  کیلـو  520 و 420 بـین  مولکولی وزن با فعال بیولوژیک ساکارید پلی از دیگر

  ).Pugh et al., 2001( جدا شد آلوئه ژل بود از مانوز و گلوکز از مساوي

  وراآلوئههاي بیولوژیکی ژل بر گ فعالیت-2-4

درصد باقیمانده ترکیبات جامدي هستند که قسمت عمده آنها  7/0درصد آب و  3/99از  وراآلوئهژل 

 پلـی  کـه  اسـت  شـده  ادعـا  ). چنـین Jebelli et al., 2013را دو قند گلوکز و مـانوز تشـکیل مـی دهـد (    

 و ارتقاء، زخم بهبود، التهابی ضد اثرات، مانند ایمنی درمانی ویژگیهاي داراي وراآلوئه ژل ساکاریدهایی در

، نئوپالسـتیک  ضد هايفعالیت و دیابت ضد، قارچی ضد، ویروسی ضد، باکتري ضد، تشعشع آسیب تعمیر

 ;Talmadage et al., 2004; Ni & Tizard, 2004(وجـود دارنـد    اکسـیدان  آنتـی  اثرات و خون تحریک

Reynolds & Dweck, 1999.( را فعال زیست شیمیایی مواد 200 از بیش حضور وراآلوئه ژل فیتوشیمی 

  .)(Kulveer & Bhupender, 2011است  داده نشان

 تکثیر ضد باال و التهابی ضد اثرات Bوراسیل گلوکان  که شد معلوم بیولوژیکی هايفعالیت در ارزیابی

 نمـایش  را بـه  التهـابی  ضـد  دار ومعنـی  هاي تکثیـر سـلولی  فعالیت Cوراسیل گلوکان  که حالی در، دارد

 نتـایج ، بدست آمـده باشـد   Cوراسیل گلوکان  از باالتر هايغلظت با گیاه یک از ژل اگر، بنابراین. گذاشت

 ژل عصـاره و  کـه  رسـد می نظر به .(Esua & Rauwald, 2006) را همراه خواهد داشت زخم بهبود مثبت



 

 

 Wu) ( دارد میکروبی ضد فعالیت که شده داده نشان قبال که باشد آلوئه امودین آنتراکینون حاوي وراآلوئه

et al., 2006 . 

  اثرات ضد دیابتی-2-5

ژل  بـراي  خـون  اثـر کـاهش قنـد    انسـان)  (در بـالینی  و) حیوانات در( بالینی آزمایش پیش چندین

 و نـان  در ترکیبـات  عنوان به یا و عصاره مثال عنوان به( مختلف اشکال در سازي آماده در جهت وراآلوئه

آیـد را   دست به تواندکه می گلوکز سطوح در تغییري هیچ دیگر مطالعات که حالی در، داد را نشان )غیره

 هـایی طریق تفـاوت  از تواندمی احتماال در داخل بدن مطالعات این از حاصل نتایج ها درتفاوت. نداد نشان

 شـده هـاي مـاده تـراوش    آنتراکینـون  جدا شدن از طریـق  و شده جدا وراآلوئه دارلعاب ژل که مسیري در

  ).Reynolds & Dweck,1999( شود داده توضیح

 ژل خـوراکی  تجـویز ، استرپتوزوتوسـین  توسـط  شده دیابتی صحرایی هايموش روي مطالعه یک در

، تري گلیسریدها، بافت و کلسترول پالسما، کبدي ترانس آمیناز، ناشتا خون قند دارمعنی طور به وراآلوئه

 انسـولین  سـطح  دارمعنـی  طـور  بـه  نیـز  این بر عالوه و داد کاهشرا  فسفولیپیدها و آزاد چرب اسیدهاي

هـاي  مـوش  را در LDL کلسـترول  سطح و را کاهش HDLسطح کلسترول  پالسما. پالسما را افزایش داد

 برگشته بودند افزایش عادي حالت به عصاره ژل با درمان از که پس استرپتوزوتوسین صحرایی القا شده با

  ).Rajasekaran et al., 2006(داد 

 شد پیشنهاد، استرپتوزوتوسین توسط شده دیابتی صحرایی هايموش روي مطالعه دیگر هايیافته از

 بیشتر. گلوکز است متابولیسم افزایش با خون قند سطح کاهش براي وراآلوئه يعصاره مکانیسم عمل که

 که چرا داد توضیح اکسیدان آنتی مکانیزم یک با توانمی را گلوکز پایین آمدن اثر که شد پیشنهاد آن

 در پراکسیداسیون سطح شود وضعیف می استرپتوزوتوسین القا شده با موش مغز در اکسیداتیو آسیب

 ,Boudreau & Beland( یابدمی کاهش استرپتوزوتوسین توسط شده دیابتی صحرایی هاي موشکلیه

2006.(  

  



 

 

  ایمنیتم سسیاثرات -2-6

 و، دادنـد  را نشـان  وراآلوئـه  ژل هـا در  سـاکارید  پلی سیستم ایمنی هايفعالیت مطالعات از تعدادي

 ترشـح ، نیتریـک  اکسید تولید براي ماکروفاژ هايسلول شدن فعال طریق از اثرات این که کردند پیشنهاد

،  IL-1یـا  1-اینترلـوکین ، α - TNF یـا  آلفـا -تومـور  دهنـده  نکـروز  فـاکتور  مثـال  عنوان به(ها سیتوکین

 Zangدهد (می رخ سلول نشانگرهاي سطح حضور و) γ - INF یا گاما-و اینترفرون  IL-6 یا 6-اینترلوکین

& Tizard, 1996; Im et al., 2005 .(  

تحریک پاسخ  شامل ساکاریدها پلی دیگر با مقایسه در ایسمانن براي که ایمنی هايواکنش از برخی

 مغـز  و طحال دو هر از هاییلوکوسیت انواع تمام گیريشکل همچنین هاي انسانی وآنتی ژنیک لمفوسیت

 نشـان  سیسـتم ایمنـی   سایر اثـرات  از اما برخی، رسدمی نظر به تابش خاص هاي تحتموش در استخوان

 ,Reynolds & Dweckاسـت (  مرتبط آلوئه ژل در موجود لکتین یعنی، گلیکوپروتئین ها به که شد داده

 از بـاالیی  نسـبتا  هايغلظت داد که نشان، وراآلوئه ایمنی سیستم هايویژگی روي مطالعه یک در ).1999

 نیـاز  مـورد  خام وراآلوئهعصاره  با مقایسه در ماکروفاژها از متوسطی سازي فعال به رسیدن براي ایسمانن

. ماکروفاژهـا اسـت   سـازي  فعـال  مسـئول  ترکیب دیگـري در عصـاره   که است بر این پیشنهاد که، است 

 تحریـک  شـرایط  در آن قدرت، باشد داشته وجود کم مقادیر تنها آنکه وجود با داد نشان بیشتر تحقیقات

 Pugh( است داده اختصاص خام وراآلوئه يعصاره براي آمده دست به فعالیت براي کامل طور به ماکروفاژ

et al., 2001.(  

تاخیري به  هايپاسخ نوع ها وهاپتن به سیستمیک و موضعی ایمنی از سرکوب تواندمی وراآلوئه ژل

 اشـعه  معـرض  در گـرفتن  قرار از پس که آلو آنتی ژن زمانی و آلبیکانس کاندیدا به شدید حساسیت انواع

 ژل در سـاکاریدها  پلـی  توسـط  ایمنی حفاظت اثر مکانیسم. کند جلوگیري شودمی استفاده بنفش ماوراء

 ضـد  عوامـل  چـه  اگـر . اسـت  متفـاوت  DNA هاي تعمیرکنندهآنزیم و التهابی ضد، هااکسیدان آنتی براي

  التهاب و UV توسط شده القاء ادم کاهش به موفق ساکاریدها پلی، است شده شناسایی وراآلوئه در التهابی

 توسـط  شده القا سیکلوبوتیل پیریمیدین دایمرهاي تعمیر و برداشت به بخشیدن سرعت براي همچنین و



 

 

UV موجـود باشـند   پوسته در باشد بنفش موثر ماوراء اینکه اشعه از قبل باید ها اکسیدان آنتی. نشده اند 

بـنفش   مـاوراء  اشـعه  معـرض  در گـرفتن  پس از قرار ساعت 24 حتی آلوئه ساکاریدهاي پلی که حالی در

 و تعمیـر  دسـت از تخریـب   پایین مرحله یک در ایمنی حفاظت عمل بنابراین. هستند اعمال بشوند موثر

DNAدیده فعال شده آسیب سیگنال انتقال مسیرهاي تعدیل با حتماال، ا DNA اتفاق می افتد .  

  اثرات ضد التهابی-2-7

 دادن دسـت  از و گرما، قرمزي، درد، تورم توسط و است مصدومیت دلیل به بدن هايواکنش التهاب

 اسـت  ممکـن  همچنین اما،  التیام بشود تواند باعث تاخیرطبیعی می پاسخ این. شودمی مشخص عملکرد

 التهـابی  ضد فعالیت است این بر اعتقاد. کند شده سرکوب انجام هدف آن از قبل را التهاب بطور مشخص

را  التهـاب  وراآلوئـه  ژل. آلوئه است ژل در استیله مانان براي شده مشاهده اثرات به شبیه فسفات -6 مانوز

 افـزایش  همچنین و پروستاگلندین سنتز پیشرفت طریق از بوسیله عواملی این کاهش که دهدمی کاهش

 کمتـر  آلرژیک هايواکنش تولید عوامل از ناشی التهاب برابر اثرش در اما، شودلکوسیت ها انجام می نفوذ

  ).Reynolds & Dweck,1999( است بوده

 مهـاجرت  همچنـین  روي ورم پنجـه مـوش و   وراآلوئـه  ژل اتانولی و کلروفرم، هاي آبی عصاره اثرات

 هـاي عصـاره  دو هر. گرفت قرار مورد بررسی کاراگینان القاء شده به وسیله صفاق حفره داخل به نوتروفیل

 مثـال  عنـوان  بـه (مشخص شدند  التهابی ضد عوامل به نزدیک ادم تشکیل از جلوگیري به کلروفرم و آبی

 هـا آن هـاي توانایی با خوبی به عصاره دو این ضد تورم از اثرات، این بر عالوه). دگزامتازون و ایندومتاسین

 هـیچ  اتـانولی  عصـاره . صـفاقی وابسـته اسـت    حفره داخل به نوتروفیل مهاجرت تعداد کاهش با رابطه در

 مکانیسم مورد در بیشتر آزمایش. داد کاهشرا  هانوتروفیل مهاجرت تعداد اما، نداد نشان را ادم بر تأثیري

 یـک عمـل مهـاري    طریق از احتماال وراآلوئه هاي ژلعصاره التهابی ضد فعالیت که کندمی پیشنهاد عمل

  ).Vazquez et al., 1996( دهدمی رخ سیکلواکسیژناز طریق از اسید آراشیدونیک مسیر روي

 بـه  وراآلوئه با آزمایش که داد نشان پیلوري هاي عفونی شده با هلیکوباکترموش روي بر مطالعه یک

  . داد کاهشرا  α) –(TNF یا آلفا-تومور دهنده نکروز سطوح فاکتورو  لکوسیت چسبندگی دارمعنی طور



 

 

 

Family name: Barzegar                                                 Name: Hassan          
Title: Use of Aloe Vera plant extract as an in ovo injection on the immune system in 
broilers chicks. 

Supervisor:  Bahman Navidshad (Ph.D)          
Advisors: Farzad Mirzaei Aghjeh-Gheshlagh (Ph.D) &  Nemat Hedayat Evrigh (Ph.D) 
Graduate Degree: M.Sc. 
Major: Animal Science                           Specialty: Poultry Nutrition 
University of Mohaghegh Ardabili         Faculty of  Agriculture and Natural Resources  
Graduation date: 2018/02/19                   Number of pages: 91 

Abstract:   
     The aim of this study was to evaluate the effect of in ovo injection of Aloe Vera gel 
and shell extract on blood parameters, immune system and growth curve in broiler 
chicks. In this study, 540 fertile eggs from broiler chicks Ross308 (mother's flock at 42 
weeks of age) with 60 ± 1 gr of weighted average in a completely randomized design 
with 6 treatments and 5 replications. Eighteen eggs were allocated to each replicate. The 
treatments included: 1) non injection treatment (control), 2) distilled water injection 
(sham control), 3) injection of Aloe Vera gel extract at 100µg; 4) injection of Aloe Vera 
gel extract Level of 200µg , 5) Injection of Aloe Vera shell extract at 100µg and 6) 
Injection of Aloe Vera shell extract at a level of 200µg . Experimental solutions were 
injected to the air sac of the eggs with using 13 ml insulin syringes at No.22. In the next 
stage, the chicks were fed in floor up to 42 days (10 bird /replications) under the same 
standard diet conditions (according to the cataloge 2007 Ross 308 recommendation). To 
evaluate antibody titers against SRBC, 0.1 ml of 5% SRBC solution was injected on 
days 18 and 35 of the breast muscle, and then carried out on taken blood samples in 22 
and 42days. On the 42 day, slaughter of broiler. Statistical analysis was performed using 
SAS software and GLM procedure. Comparison of the meanings was done using 
Duncan's multiple range test. The results showed that the heart weight of the affect of 
200 µg Aloe Vera gel and shell extract was higher than 100 μg of shell extract (P <0.05). 
The highest liver weight was observed at 200 μg Aloe vera gel thretment, and the 
observed difference was significant at 100 μg Aloe vera shell extract and control groups 
(P <0.05). Spleen weight was lower in treatment with 100 μg of aloe vera shell extract 
than other treatments (P <0.05). Relative weight of thymus, Bursa fabrisius, ventricular 
fecal fat and carcass percentages were not affected by experimental treatments. The only 
significant sex-related effects were observed in the fetuses of the female ventricular 
fossa in comparison with males. (05/0> P).The use of Aloe Vera gel extract significantly 
reduced LDL Cholesterol level. However, there was no difference in the concentration 
of triglyceride and plasma HDL Cholesterol in the treatments. The antibody titer 
response to SRBC and Newcastle disease vaccines were affected by experimental 
treatments (P< 0.05). Birds that received in ovo injection of 100µg Aloe Vera gel extract 
from the second week to the end of breeding period had a higher growth rate than other 
treatments. The results of this experiment indicate that the use of Aloe Vera gel extract 
with a positive and favorable effect on yield and growth improves the immune system in 
broiler chicks. 
Key words: In ovo injection, Broiler chickens, Immune system, Aloe vera plant extract, 
Blood parameters and Growth curve. 
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