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 خالصه

 (CLA)ولئیک مزدوج هدف از پژوهش حاضر، برسی اثرات استفاده از ژل آلوئه ورا به تنهایی یا همراه با مکمل اسید لین

راس گوساله شیر خوار  24در گوساله های شیر خوار هلشتاین می باشد. برای این منظور، عملکرد رشد و فراسنجه های ایمنی 

روز مورد مطالعه قرار گرفتند.  66تکرار به مدت  6تیمار و  4( با 2*2هلشتاین در قالب یک طرح فاکتوریل کامل تصادفی )

میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن  256( گروه دریافت کننده ژل آلوئه ورا ) 2( گروه شاهد 1بارت اند از: تیمارهای آزمایشی ع

میلی گرم ژل  256( گروه دریافت کننده 4به ازای هر کیلو گرم ماده خشک مصرفی  CLAگرم  26( گروه دریافت کننده 3بدن( 

در دو  نمونه ی خونیبه ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی.  CLAکمل گرم م 26آلوئه ورا به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و 

از سیاهرگ جگوالر و بوسیله ی لوله های خالء حاوی ماده ی ضد انعقادی هپارین گرفته شد و  نوبت ) ماه اول و دوم پرورشی(

یسه نتایج در آواخر دوره پرورشی نشان مقا نمونه ها بالفاصله جهت تعیین شمارش سلولی به آزمایشگاه هماتولوژی انتقال داده شد.

را باهم دریافت کردنند دارای وزن بدنی بیشتر بوده  و نسبت به تیمار شاهد دارای  CLAکه در تیمارهایی که ژل آلوئه ورا و  دادند

یافت کردند را باهم در CLAتفاوت معنی دار است. و همچنین در اواسط دوره پرورشی در تیمارهایی که ژل آلوئه ورا و مکمل 

 تعداد مونوسیت ها به صورت معنی داری افزایش یافته است . 

 

 ، مونوسیت، نوتروفیل  CLAژل آلوئه ورا،  کلمات کلیدی:
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پرورش گوساله از مهمترین و حساس ترین فعالیتهای متداول در گاوداری ها می باشد. حساسیت گوساله به عوامل 

در سالهای اخیر   [1. ]ی بسیار باال است و در برخی واحدها با تلفات گسترده ای همراه می باشدنامساعد محیطی و تغذیه ا

توجه محققین به گیاهان دارویی به عنوان یک افزودنی طبیعی در جیره دام و طیور افزایش یافته است، همچنین برخی از 

باشند.تحقیقات انجام شده نشان داده است که گیاه  محققین بدنبال یافتن برخی گیاهان دارویی با خواص پری بیوتیکی می

دارویی آلوئه ورا دارای خواص متعددی از جمله : ضد باکتریایی، ضد انگل، ضد ویروس و بهبود دهنده سیستم ایمنی می باشد 

اسید چرب  در سال های اخیر همچنین اثرات تغذیه ای یککه این خواص متعدد را مربوط پلی ساکارید اسمانان می دانند.  

بسیاری ازمطالعات ( مورد توجه محققین علوم دامی قرار گرفته است بطوریکه  CLAخاص با نام اسید لینولئیک مزدوج ) 

خوراکی دربهبودپاسخ ایمنیو تغییر در متابولیسم پروتئینوانرژیموثر بوده  اسید لینولئیک مزدوجدامی نشان داده است که، 

رب موجود در چربی و گوشت نشخوارکنندگان به جهت بهبود ترکیب آنها یکی از دستکاری اسیدهای چ [16[]2].است

ای محصوالت دامی برای مصارف انسانی توسط متخصصان این هایی است که اخیرا جهت افزایش ارزش تغذیهمهمترین فعالیت

اند. برخی از مورد بررسی قرار دادهمطالعات زیادی اثر جیره بر ترکیب اسید چرب بدن دام را [ 4]باشد.امر در حال انجام می

 [8.]اندو اسید لینولئیک کنژوگه را بر روی سالمت انسان به اثبات رسانده 3-این مطالعات اثر اسیدهای چرب بلند زنجیر امگا

ای همچون اسید لینولئیک کنژوگه به جیره نشخوارکنندگان بخصوص دام های بنابراین افزودن اسیدهای چرب بلند زنجیره

ژل آلوئه ورا در جایی  [4.]تواند یک روش موثر برای غنی سازی گوشت در جهت افزودن سالمت افراد جامعه باشدرواری میپ

که تنظیم فعالیت لیپو پلی ساکاریدی پایین است دارای سیستم ایمنی قوی است. که باعث تولید سریع سیتوکین و بیان 

NLRP3 (NACH  ،LRR وPYD ) لیمو و همکارانش  [3.]و التهاب در ماکروفاژ انسان می شوددامنه حاوی پروتئین

نشان داده اند که پلی ساکارید آلوئه پیش از تیمار می تواند ایسکما مغزی را ضعیف کند و برقراری مجدد جریان خون در 

سفید در  موش پس از سانحه ی هموراژیک شدید آسیب می رساند. از طریق مهار پاسخ التهابی سیستمیک و تجمع گلبول

ممکن است باعث تاثیر  CLAدر مطالعه دیگری نشان داده شده است که  [7]پراکسیداسیون چربی در مغز را کاهش می دهد.

موجود در گوشت بر روی کاهش  CLA، اثر مثبت 1884و در مبارزه با آلرژی و آسم موثر باشد. در سال  [5]بر سیستم ایمنی

افزودن اسید چرب به جیره گوساله باعث کاهش   [6]و بطور مثبتی بر آن اثر گذاشت. تومور در موش مورد آزمایش قرار گرفت

کاتالیز اسیدهای آمینه جهت تامین انرژی شده که این امر در نهایت منجر به در دسترس بودن مقادیر بیشتر اسید آمینه برای 

دیگری همچون بهبود سطح انرژی به اعمال تواند عالوه بر رشد، باعث اختصاص همچنین می [6.]ها خواهد شدرشد بافت

 [8ایمنی شود.]
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آزمایش در واحد گاوداری شرکت کشت و صنعت مغان واقع در شهرستان پارس آباد انجام شد. این آزمایش با استفاده از 

 4(، با 2×2ح فاکتوریل کامل تصادفی )کیلوگرم، در قالب یک طر 38± 8راس گوساله )نر و ماده هلشتاین( با میانگین وزنی  24

گروه تغذیه کرده از جیره   - )تیمار شاهد (1تیمار روز انجام گرفت. تیمار های آزمایشی عبارتند از: 66تکرار  به مدت  6تیمار و 

گروه  – 3آلوئه  ژل وزن بدن  لوگرمیهر ک یگرم به ازا یلیم 256گروه دریافت کننده  - CLA    2و فاقد مکمل ژل آلوئه ورا فاقد

 لوگرمیهر ک یگرم به ازا یلیم 256گروه دریافت کننده  - 4)براساس مادة خشک جیره(   CLAگرم مکمل  26دریافت کننده 

ساعت اولیه پس از تولد، از مادران خود  24گوساله ها در  )براساس مادة خشک جیره(. CLAگرم مکمل  26ژل آلوئه و وزن بدن 

با محلول تنتورید صورت می پذیرد و پس از توزین به باکس های انفرادی که ضدعفونی شده و دارای  جدا شده و ضدعفونی ناف

ساعت تغذیه  6لیتر آغوز در دو نوبت متوالی به فاصله  2بستری از کلش گندم می باشد منتقل شدند. بالفاصله پس از  تولد با 

 8بدن ادامه یافت. شیردهی گوساله ها روزانه در دو نوبت ) ساعت  درصد وزن 16روز دیگر بر مبنای  2شدند و دادن آغوز برای 

تولد گوساله ها به محل گوساله دانی انتقال داده شد و هرگوساله، داخل باکس انفرادی  4( انجام گرفت. در روز 18صبح و ساعت 

ل داده شد. آب آشامیدنی نیز همراه با بتونی که شعله زنی و ضدعفونی انجام گرفته وبا بستری از کلش گندم پوشیده شده ، انتقا

در اختیار گوساله ها قرار گرفت وتنها یک ساعت قبل تا یک ساعت پس از شیردهی از  1تولد بصورت مصرف آزاد 5استارتر از روز 

طعات پس از تولد بصورت خرد شده در اندازه ی ق 26درصد یونجه از روز  16دسترسی گوساله ها به آب جلوگیری گردید. مقدار 

برای بررسی پاسخ ایمنی، نمونه ی خونی از سیاهرگ جگوالر در ماه اول سانتی متر به جیره ی استارتر گوساله ها اضافه شد.  1-2

و دم پروش بوسیله ی لوله های خالء حاوی ماده ی ضد انعقادی هپارین گرفته شد و نمونه ها بالفاصله جهت تعیین شمارش 

وزن کشی از گوساله در سه نوبت، وزن زایش، . ونوسیتها( به آزمایشگاه هماتولوژی انتقال داده شدسلولی )لنفوسیت، نوتروفیل، م

استفاده خواهد شد. داده  ASAبرای تجزیه ی آماری داده های بدست آمده، از نرم افزار وزن ماه اول و وزن ماه دوم انجام گرفت. 

وزن روزانه، راندمان مصرف خوراک و داده های مربوط به فراسنجه های های تکرار شونده همانند مصرف خوراک، میانگین افزایش 

و داده های غیرتکراری بوسیله ی رویه ی  ixedMخونی و همچنین داده های مربوط به رشد استخوانی با استفاده از رویه ی 

MLM  .تجزیه و تحلیل خواهد شد 
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میانگین وزن باالیی،  CLAتیمارهای دریافت کننده ژل آلوئه ورا به همراه مکمل  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد،

نسبت به سایر تیمارها دارند و این افزایش میانگین وزن در ماه اول بیشتر از ماه دوم است و بصورت معنی دار میانگین وزن گوساله 

در ماه دوم بیشتر بود. اثر افزودن  CLAوزن گوساله ها نسبت به  ها را تغییر داد. و همچنین تاثیر ژل آلوئه ورا در افزایش میانگین

 نشان داده شده است.  1بر افزایش میانگین وزن و افزایش وزن روزانه گوساله ها در جدول CLAژل آلوئه ورا و مکمل 

 

                                                           
1Ad libitum 
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 (  Kgساله ها ) بر افزایش میانگین وزن و افزایش وزن روزانه گو CLAاثر افزودن ژل آلوئه ورا و مکمل  -1جدول  

 + ژل آوئه ورا CLAمکمل  CLAمکمل  ژل آلوئه ورا شاهد وزن

 33.3 33.33 33.63 33.33 میانگین وزن زایش

 94.42 96.63 94.92 93.4 میانگین وزن ماه اول

 44.92 42 49.63 34.43 میانگین وزن ماه دوم

 5.36 5.34 5.33 5.33 افزایش وزن روزانه 

 

در ماه اول دوره پرورشی در بین تیمار ها در تعداد لنفوسیت و مونسیت تفاوت معنی داری وجود دارد.  در تیمار دریافت 

، تعداد لنفوسیت های خون در گوساله های  CLA( و تیمار دریافت کننده  4به همراه ژل آلوئه ورا ) تیمار  CLAکننده مکمل 

تعداد مونسیت های خون به شکل معنی دار و قابل توجهی  4ست. همچنین در تیمارشیرخوار بصورت معنی دار کاهش یافته ا

نشان داده  2در ماه اول  در جدول   بر فراسنجه های ایمنی گوساله ها CLAافزایش می یابد. اثر افزودن ژل آلوئه ورا و مکمل 

 شده است. 

  یمنی گوساله ها در ماه اول پرورشیبر فراسنجه های ا CLAاثر افزودن ژل آلوئه ورا و مکمل  -2جدول  

 + ژل آوئه ورا CLAمکمل  CLAمکمل  ژل آلوئه ورا شاهد فراسنجه ایمنی خون 

 L 10*6/μ 6.7667 6.5667 4.6134 6گلبول های سفید 

 32             31.333 24.134 23 %نوتروفیل 

 31.633 33 43.633 41.134 % لنفوسیت    

 3.33 3.3 2.33 3 % مونوسیت              

     

 

نتایج حاصل از مطالعات نشان داد در دوره آخر پرورشی هیچ تفاوت معنی داری بین تیماره در فراسنجه های ایمنی  وجود 

 نشان داده شده است.   3در ماه دوم  در جدول   بر فراسنجه های ایمنی گوساله ها CLAندارد. اثر افزودن ژل آلوئه ورا و مکمل 

 بر فراسنجه های ایمنی گوساله ها در ماه دوم CLAاثر افزودن ژل آلوئه ورا و مکمل  -3 جدول

 + ژل آوئه ورا CLAمکمل  CLAمکمل  ژل آلوئه ورا شاهد فراسنجه ایمنی خون 

 L 10*6/μ   6.4 4.23 6.43 6.16گلبول های سفید 

 33 35.633 33.334 36.63 %نوتروفیل 

 35.134 39.3 31.33 34 % لنفوسیت          

 9.3 3.134 3 9 % مونوسیت
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و هایک و 1883در سیستم ایمنی تاثیر می گذارد. )کوک و همکاران،   CLAدر مطالعه دیگری نشان داده شده است که 

باعث ژل آلوئه ورا در جایی که تنظیم فعالیت لیپو پلی ساکاریدی پایین است دارای سیستم ایمنی قوی است. که ( 1888همکاران، 

دامنه حاوی پروتئین ( و التهاب در ماکروفاژ انسان می شود ) PYDو NLRP3 (NACH  ،LRRتولید سریع سیتوکین و بیان 

باعث بهبود سیستم ایمنی  CLA(. همانطور که اشاره شد، در این آزمایش استفاده از ژل آلوئه ورا و مکمل 2613بادای و همکاران 

 ق مطابقت دارد. در ماه اول شد . که با مطالب فو
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و ژل آلوئه ورا تا اندازه ای سیستم ایمنی و میانگین وزنی گوساله  CLAنتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از مکمل 

ذا از قرار گرفتند. ل CLAتحت تاثیر ژل آلوئه ورا و مکمل  ،ها را بهبود می بخشد. از بین فراسنجه های ایمنی لنفوسیت و مونسیت

 256به ازای هرکیلو گرم ماده خشک مصرفی و  CLAگرم مکمل  26این آزمایش نتیجه گیری حاصل می شود، که استفاده از 

میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در جیره غذایی گوساله های شیر خوار هلشتاین، سیستم ایمنی و وزن بدن گوساله را تا 

 حدودی بهبود می بخشد.
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ABSTRACT 
The main purpose of present study is the assessment of Aloe vera gel effects alone or with 

Complementary of conjugated Linoleic acid Supplement on Performance and Immune System Parameters 

in Holstien milk calf .s  Therefore, 24 head Holstien milk calfs were studied into factorial design based on 

CRD (2*2) with 4 treatments and 6 replicates. Experimental treatments were: (1) Control group (2) Aloe 

vera receiving group (250 mg in every kg of body weight) (3) Receiving group of 20 gr CLA in every kg 

of consumed dry matter (4) Receiving group of 250 mg Aloe vera gel in every kg of body weight and 20 

gr CLA in every kg of consumed dry matter. Blood sampling was done from jugular vein by vacuum 

tubes containing heparin anticoagulant in two times (first and second month harsh period) and samples 

were transformed to hematology laboratory for determination of cell count. Results comparison in the last 

parts of harsh period showed that have high body weight in treatment of aloe Vera gel and CLA with 

together and have significant difference than control. In aloe Vera gel and CLA complementary 

treatments with together in middle part of harsh period, monocytes count increased significantly. 

 

Keywords: Aloe Vera gel, conjugated linoleic aside, monocytes, neutrophil 
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