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 خالصه

از ژل آلوئه ورا به تنهایی یا همراه با مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر  هدف از پژوهش حاضر، برسی اثرات استفاده

در گوساله های شیر خوار هلشتاین می باشد. برای این  و متابولیت های خونی پارامترهای خونی و همچنین پارامترهای سالمتی

روز  66تکرار به مدت  6تیمار و  4( با 2*2راس گوساله شیر خوار هلشتاین در قالب یک طرح فاکتوریل کامل تصادفی ) 24منظور، 

میلی گرم به  256( گروه دریافت کننده ژل آلوئه ورا ) 2( گروه شاهد 1مورد مطالعه قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی عبارت اند از: 

روه دریافت ( گ4به ازای هر کیلو گرم ماده خشک مصرفی  CLAگرم  26( گروه دریافت کننده 3ازای هر کیلو گرم وزن بدن( 

به ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی  CLA گرم مکمل 26میلی گرم ژل آلوئه ورا به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و  256کننده 

و متابولیت هایی مانند، گلوکز،   . خون گیری از گوساله ها در اواسط و آواخر دوره پرورشی از سیاهرگ جگوالر انجام گرفت

تری گلیسرید، کلسترول و آلبومین در نمونه خون های جمع آوری شده اندازه گیری شده اند. مقایسه نتایج  پروتئین کل، ازت اوره،

در اواسط و آواخر دوره پرورشی نشان دادند که میزان گلوکز خون در گوساله های دریافت کننده ژل آلوئه ورا بیشترین تغییر را 

نین تیمارهای مورد مطالعه به روی سایر متابولیت ها تاثیرات معنی داری داشته و به صورت معنی دار کاهش می یابد. و همچ

 نداشته اند.

 

  ، گلوکز، تری گلیسریدCLA: ژل آلوئه ورا، هلشتاین، کلمات کلیدی
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 .    مقدمه  1

امساعد پرورش گوساله از مهمترین و حساس ترین فعالیتهای متداول در گاوداری ها می باشد. حساسیت گوساله به عوامل ن

در سالهای اخیر توجه محققین به  [1]محیطی و تغذیه ای بسیار باال است و در برخی واحدها با تلفات گسترده ای همراه می باشد.

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

خواص پری بیوتیکی می باشند.تحقیقات انجام شده نشان داده است که گیاه دارویی آلوئه ورا دارای خواص  برخی گیاهان دارویی با

متعددی از جمله : ضد باکتریایی، ضد انگل، ضد ویروس و بهبود دهنده سیستم ایمنی می باشد که این خواص متعدد را مربوط 

ین اثرات تغذیه ای یک اسید چرب خاص با نام اسید لینولئیک مزدوج ) در سال های اخیر همچنپلی ساکارید اسمانان می دانند.  

CLA  اسید لینولئیک بسیاری ازمطالعات دامی نشان داده است که، ( مورد توجه محققین علوم دامی قرار گرفته است بطوریکه

دستکاری اسیدهای چرب موجود در  .[9]،[2]خوراکی دربهبودپاسخ ایمنیو تغییر در متابولیسم پروتئینوانرژیموثر بوده است مزدوج

هایی است که اخیرا جهت افزایش ارزش چربی و گوشت نشخوارکنندگان به جهت بهبود ترکیب آنها یکی از مهمترین فعالیت

مطالعات زیادی اثر جیره بر  .[4]باشدای محصوالت دامی برای مصارف انسانی توسط متخصصان این امر در حال انجام میتغذیه

و اسید  3-اند. برخی از این مطالعات اثر اسیدهای چرب بلند زنجیر امگااسید چرب بدن دام را مورد بررسی قرار دادهترکیب 

ای همچون اسید بنابراین افزودن اسیدهای چرب بلند زنجیره .[3]،[8]اندلینولئیک کنژوگه را بر روی سالمت انسان به اثبات رسانده

ت تواند یک روش موثر برای غنی سازی گوشت در جهرکنندگان بخصوص دام های پرواری میلینولئیک کنژوگه به جیره نشخوا

مطالعات بالینی نشان داده اند که ژل آلوئه ورا ممکن است به عنوان یک عامل ضد قند و ضد  .[4]افزودن سالمت افراد جامعه باشد

گونه عوارض قابل توجهی در دیگر سطوح چربی خون طبیعی بدون هیچ  2هایپرکلسترولمیک امن برای بیماران مبتال به دیابت نوع

در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی مطالعات نشان می دهد که آب بخش محلول در  .[5]یا عملکرد کبد / کلیه عمل می کنند

را تنظیم می mRNA بیان  4به شدت دارای فعالیت کاهنده قند خون می باشد و برخی از اجزای آن گلوکز ترانسپورتر sppآلوئه 

ژل آلوئه ورا نیز به بهبود متابولیسم کربوهیدرات کمک می کند. شین و همکاران نشان دادند که فرمول آلوئه غذایی نه  [.6]کند

تنها با سرکوب پاسخ های التهاب بلکه چاقی ناشی از القای گلوکز را کاهش می دهد. سیتوکین ضد التهابی در بافت چربی سفید و 

هایی پژوهش های گذشتهدر سال .[12]می شود،که هر دو بافت های محیطی مهم تحت تاثیر مقاومت انسولین استکبد یافت 

های چاق را در موش CLA، اثر تغذیه [16]انجام گرفته است بطور مثال  CLAبرای مشخص کردن بعضی از خواص عملکردی 

های تغذیه شده با رمونی که با چاقی در ارتباط است( خون موشمورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که مقدار لپتین )هو

CLA نیز این نتیجه گزارش گردید. دیابت احتماال به دلیل برگشت  [7]دهد و در انسان داری را از خود نشان میکاهش معنی

 .[11]، کنترل می شودCLAطبیعی فعالیت انسولین به حالت عادی، بوسیله مصرف 

 

 ها .   مواد و روش2

 

آزمایش در واحد گاوداری شرکت کشت و صنعت مغان واقع در شهرستان پارس آباد انجام خواهد شد. این آزمایش با  

کیلوگرم، در قالب یک طرح فاکتوریل کامل تصادفی  38± 8راس گوساله )نر و ماده هلشتاین( با میانگین وزنی  24استفاده از 

گروه تغذیه   - )تیمار شاهد (1تیمار روز انجام گرفت. تیمار های آزمایشی عبارتند از: 66تکرار  به مدت  6تیمار و  4(، با 2×2)
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ژل وزن بدن  لوگرمیهر ک یازا گرم به یلیم 256گروه دریافت کننده  - CLA    2و فاقد مکمل ژل آلوئه ورا کرده از جیره فاقد

گرم به  یلیم 256گروه دریافت کننده  - 4جیره(  )براساس مادة خشک  CLAگرم مکمل  26گروه دریافت کننده  – 3آلوئه  

ساعت اولیه پس از  24گوساله ها در  )براساس مادة خشک جیره(. CLAگرم مکمل  26ژل آلوئه و وزن بدن  لوگرمیهر ک یازا

ادی که تولد، از مادران خود جدا شده و ضدعفونی ناف با محلول تنتورید صورت می پذیرد و پس از توزین به باکس های انفر

لیتر آغوز در دو نوبت متوالی  2بالفاصله پس از  تولد با ضدعفونی شده و دارای بستری از کلش گندم می باشد منتقل خواهند شد. 

درصد وزن بدن ادامه خواهد یافت. شیردهی  16روز دیگر بر مبنای  2ساعت تغذیه خواهند شد و دادن آغوز برای  6به فاصله 

تولد گوساله ها به محل گوساله دانی  4( انجام خواهد گرفت. در روز 18صبح و ساعت  8نوبت ) ساعت  گوساله ها روزانه در دو

انتقال داده شده و هرگوساله، داخل باکس انفرادی بتونی که شعله زنی و ضدعفونی انجام گرفته وبا بستری از کلش گندم پوشیده 

در اختیار گوساله ها قرار  1تولد بصورت مصرف آزاد 5با استارتر از روز  شده است، انتقال داده می شود. آب آشامیدنی نیز همراه

درصد یونجه از  16میگیرد وتنها یکساعت قبل تا یکساعت پس از شیردهی از دسترسی گوساله ها به آب جلوگیری میگردد. مقدار 

تارتر گوساله ها اضافه خواهد شد. خون سانتی متر به جیره ی اس 2-1پس از تولد بصورت خرد شده در اندازه ی قطعات  26روز 

ساعت پس از تغذیه ی صبح و از سیاهرگ  4و روز آخر دوره،  45گیری از گوساله ها بوسیله ی لوله های خالء در دو نوبت در روز 

وردر دقیقه، د 3666دقیقه و 16جگوالر انجام می گیرد. نمونه های جمع آوری شده، بالفاصله پس از انتقال  به آزمایشگاه به مدت 

درجه  سانتی گراد نگهداری  شدند. غلظت متابولیت هایی  -26سانتریفیوژ شده و پالسمای جمع آوری شده تا وقت آنالیز در دمای 

رای تجزیه ی آماری  مانند گلوکز، پروتئین کل، ازت اوره، تری گلیسیرید و کلسترول در نمونه های جمع آوری شده تعیین شد. 

استفاده خواهد شد. داده های تکرار شونده همانند مصرف خوراک، میانگین افزایش وزن  ACAده، از نرم افزار داده های بدست آم

روزانه، راندمان مصرف خوراک و داده های مربوط به فراسنجه های خونی و همچنین داده های مربوط به رشد استخوانی با استفاده 

 تجزیه و تحلیل خواهد شد.  MLMی رویه ی  و داده های غیرتکراری بوسیله ixedMاز رویه ی 

 

 

 .   نتایج و بحث 3

 

گلوکز و کلسترول کل در وسط دوره در  ،نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در تیمار دریافت کننده ژل آلوئه ورا

تاثیر قرار دادند. در اواسط کمترین حد خود بود و سایر تیمارها نسبت به گروه شاهد بصورت جزئی گلوکز و کلسترول خون را تحت 

دوره، گلوکز و کلسترول نسبت به گروه شاهد در هر سه تیمار بیشترین تغییر را دارا بودند . ولی تری گلیسرید، اوره، پروتئین و 

بر متابولیت های  CLAآلبومین در هر سه تیمار نسبت به گروه شاهد دارای تغییرات ناچیز بود. اثر افزودن آلوئه ورا و مکمل 

 نشان داده شده است.  1خونی گوساله ها در جدوال 

                                                           
1Ad libitum 
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 اثر افزودن آلوئه ورا و اسید لینولئیک مزدوج بر متابولیت های خونی در وسط دوره -1جدول    

 CLAآلوئه ورا +  CLAدریافت کننده  دریافت کننده آلوئه ورا شاهد               متابولیت های خونی

 9888 988.3 488. 938.3 گلوکز 

 7888 79837 77817 98833 کلسترول

 4388 418.3 4388 48833 تری گلیسرید

 198.33 21833 288337 22833 اوره

 3828 38.337 389 7 پروتئین

 387.33 383337 3878 388.33 آلبومین

     

 

دارای کمترین مقدار  CLAزمایش، تیمار دریافت کننده مقایسه نتایج مربوط به تیمارهای آزمایش نشان داد که در انتهای دوره آ

کلسترول و همچنین تیمار دریافت کننده آلوئه ورا دارای کمترین مقدار گلوکز بوده اند. متابولیت هایی مانند اوره، پروتئین و تری 

ولیت های خونی گوساله ها در بر متاب CLAاثر افزودن آلوئه ورا و مکمل قرار نگرفتند.  CLAگلسرید تحت تاثیر آلوئه ورا و 

 نشان داده شده است.  2جدوال 
                    

 اثر افزودن آلوئه ورا و اسید لینولئیک مزدوج بر متابولیت های خونی در آخر دوره -2جدول  

 CLAآلوئه ورا +  CLAدریافت کننده  دریافت کننده آلوئه ورا شاهد               متابولیت های خونی

 9.833 93 928137 182 وکز گل

 9l18337 .88137 918337 9188 کلسترول

 9388 988.33 9.8337 9288 تری گلیسرید

 29833 38 2.8.33 2788 اوره

 383 383 384137 383333 پروتئین

 387.33 38733 38.33 387137 آلبومین

     

 

. شین و همکاران نشان دادند که فرمول آلوئه غذایی نه تنها با ژل آلوئه ورا نیز به بهبود متابولیسم کربوهیدرات کمک می کند

سرکوب پاسخ های التهاب بلکه چاقی ناشی از القای گلوکز را کاهش می دهد. سیتوکین ضد التهابی در بافت چربی سفید و کبد 

( . جین و همکاران 2611یافت می شود،که هر دو بافت های محیطی مهم تحت تاثیر مقاومت انسولین است. )شین و همکاران 

دریافتند که ژل آلوئه ورا بطور قابل توجهی دارای فعالیت ضد دیابتی و محافظت قلبی و کاهش استرس اکسیداتیو در موش 

(. همانطور که اشاره شد، در این آزمایش استفاده از آلوئه  2616صحرایی دیابتی ناشی از استروپتوزوسین است )جاین و همکاران 

 اهش گلوکز خون در گوساله های هلشتاین شده است و با جمله فوق مطابقت دارد.ورا  باعث ک
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 . نتیجه گیری 4

باعث کاهش میزان گلوکز خون و کلسترول خون می شود.  CLA نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از ژل آلوئه ورا و

ز بین متابولیت های خونی مورد برسی بیشترین تاثیر را بر و ژل آلوئه ورا ا CLAبنابرین، این مفهوم برداشت می شود که مکمل 

روی گلوکز گذاشته و بر روی  سایر متابولیت های خونی تا ثیر چندانی ندارد. لذا از این آزمایش نتیجه گیری می شود که استفاده 

وساله های شیر خوار هلشتاین کاهش میلی گرم  ژل آلوئه ورا به ازای هر کیلو وزن بدن در روز میزان گلوکز خون را در گ 256از 

 می دهد و این برای سالمتی گوساله ها مفید می باشد. 
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ABSTRACT 
The main purpose of present study is the assessment of Aloe Vera gel effectts alone or with 

Complementary of conjugated Linoleic acid healthy parameters ind blood Metabolites in Holstein milk 

calf .s  Therefore, 24 head Holstein 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 of calfs was done in middle and last part of harsh 

period from Jugular vein and metabolites such as glucose, total protein, nitrogen (azote), urea, 

triglyceride, cholesterol and albumen were measured in collected blood samples. Results comparison in 

middle and last parts of mentioned period showed that the amount of Glucose decrease significantly in 

blood. On the other hand, studied treatments had not significantly on other metabolites.  

 Keywords: Aloe Vera gel, Holstein, conjugated linoleic acid, gglucose, ttriglyceride  


