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تاثیر مکمل تغذیهای ریشه زنجبیل بر ظرفیت آنتیاکسیدانی خون در گوسفند
مجید فرتاشوند ،*1یعقوب حاجی

صادقی1

 -9عضو انجمن علمی دامپزشکی ،گروه علوم درمانگاهی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتfartashvand@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 94/5/23 :پذیرش نهایی)94/99/91 :

چکیده
زنجبیل به عنوان یک ادویه و گیاه دارویی ترکیبات متعددی دارد که فعالیت آنتیاکسیدانی شدیدی از خود بروز میدهند .هدد

از

انجام این مطالعه ،بررسی تاثیر پودر ریشه زنجبیل بر وضعیت آنتیاکسیدانی خون در گوسفندان سالم بود .در ایدن مطالعده بده جیدره
غذایی  01رأس گوسفند نر یکساله نژاد قزل (گروه تیمار) روزانه پودر ریشه زنجبیل خشک شده به میزان یک گرم به ازاء هر رأس و
به مدت  2ماه اضافه شد .در گروه دوم بهعنوان کنترل مثبت (تعداد  01رأس) داروی ویتامین +Eسلنیوم ،یک نوبت بهصورت عضالنی
تزریق شد .گروه شاهد (تعداد  01رأس) هیچ دارو یا افزودنی خاصی دریافت نکرد .در فواصل منظم و هر دو هفته یدکبدار از دامهدا
خونگیری انجام شد و میزان فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و آنتیاکسیدان تام سرم مورد سنجش قدرار
گرفت .در گروه تیمار ،زنجبیل باعث بهبود و افزایش معنیدار ( )p<1/10ظرفیت تام آنتیاکسدیدانی سدرم و نیدز سدط سوپراکسدید
دیسموتاز ،گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز خون گوسفندان نسبت به گروه شداهد شدد .فعالیدت سوپراکسدید دیسدموتاز و گلوتداتیون
پراکسیداز خون در گروه تیمار با زنجبیل به طور معنیداری کمتر ولی ظرفیت آنتیاکسیدانی تام سرم به طور معنیداری بیشتر از گروه
کنترل مثبت بود ( .)p<1/10در خصوص سط کاتاالز خون تفاوت معنیداری بین دو گروه تیمار و کنترل مثبت مشاهده نشدد .نتدای
این مطالعه نشان داد که افزودن پودر ریشه زنجبیل به جیره غذایی گوسفندان میتواند سبب افزایش ظرفیت آنتدیاکسدیدانی خدون در
گوسفندان سالم گردد .بنابراین ،زنجبیل را میتوان به عنوان یک جیره مکمل و جایگزین برای تقویت سیستم آنتیاکسیدانی گوسدفندان
پیشنهاد نمود .با این وجود باید مطالعات بیشتری با دزهای مختلف انجام گیرد تا بهترین دز و میزان استفاده از این ماده در جیره غذایی
حیوان به دست آید.
کلید واژهها :آنتیاکسیدان ،زنجبیل ،خون ،گوسفند.
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یمچنی  ،نش داده شده اسرت کره زنجبیرل در شررای

زنجبیل ( )Gingerبه طور گسترده در سراسرر هار

درو تنی ( )in vivoو برو تنی ( )in vitroخصوتری ت

به عنوا ادویه غذایی مصرف میشود و در طب گیر یی

ننتریاکسریدانی لروی دارد ( .)Ali et al., 2008ننتری-

یون نی ،چینی ،یندی و  ...از ایمیت ویرههای برخروردار

اکسیدا ی ی ات ی زنجبیل ش مل هنجیرول ،شوگرالیر

است ( .)Ali et al., 2008ترکیب ت زنجبیل متعردد بروده

و تعدادی مشرتق ت کترونی فنرولی مریب شرد (تقریزاده

و بر اس س منشأ مک نی و ت زه ی خشک بود ریشره ن

افشرر ری و یمکرر را  .)1631 ،از ننجرر یی کرره ابررتال

متف ر وت اسررت .در زنجبیررل ت ر زه  36ترکیررب ملت ر

گوسررفندا برره بیم ر ریی ر ی ملت ر  ،سرربب تحمیررل

شن س یی شده است که ش مل هنجیرولیر  ،شر گولیر ،

خس رات و ت ف ت چمشگیری به تنعت دامداری کشور

هنجیردیولی -6 ،دیییدروش گولی  ،پر رادولیر  ،دی-

میشود ،لذا تقویت سیسرتم ایمنری و دفر عی دا یر بره

ییدروپ رادولی  ،مشتق ت اسرتی ه هنجیررول ،مشرتق ت

شیوهای طبیعی و راحت ،ممک اسرت در پیشرگیری از

مونو و دی استی ه هنجیرولی -1 ،دییدروهنجیرولیر ،

ای موضوع مفید ب شد .یردف از ایر مط لعره ،بررسری

دینریلیپت نوئیدی و مشتق ت متیرل اترر برخری از ایر

ت ثیر افزود پودر ریشه خشک شرده گیر ه زنجبیرل برر

ترکیب ت میب شند (.)Jolad et al., 2004

سررطآ ننترریاکسرریدا ی ر ی خررونی برره عنرروا یکرری از

زنجبیل در مط لع ت متعددی یم در انسر

و یرم در

مک نیسمی ی دف عی بد در گوسفند بود.

حیوان ت استف ده شده است .بر ای اس س ،اثرات ک ینده
ن بر فش ر خو و ضررب

ل رب ( ;Afzal et al., 2001

مواد و روشها

 ،)Ghayur et al., 2005چربرری خررو  ،وز بررد ،

در ای مط لعه تعداد  63رأس گوسرفند نرر یرکسر له

ییپرگالیسررمی و ییپرانسررولینمی ()Ali et al., 2008

نررهاد لررزل بر وز ( )14±2 kgو خصوتری ت ظر یری

داده شده است .یمچنری زنجبیرل خ تریت ضرد

مش به انتل ب و بره مردت یرک مر ه هارت اطمینر از

انعقرر دی ( ;Nurtjahja-Tjendraputra et al., 2003

سالمت دا ی و عد ابتال ننا به بیم ری زمینهای دیگر

 ،)Dedov et al., 2002ضد التار بی ( Thomson et al.,

و نیز اهرای درم

ضدانگل بدو ییچ مداخ ه دیگرری

،)2002; Grzanna et al., 2005; Phan et al., 2005

نگهداری شدند .در طی ایر مردت و یمچنری در طری

ضرد نپوپتروزی ( ،)Kim et al., 2007ضرد میکروبری

دوره نزم یش تم می گرروهیر از هیرره معمرول (پ یره)

( Jagetia et al., 2003; Yin and Cheng, 1998; Ali et

ش مل  333گر هو ،نیم کی و ک ه و یونجره بره ترورت

 ،)al., 2008مح فظت ب فتی در برابر سرمو ( Yemitan

نزاد تغذیه میشدند .دا ی به ترورت تصر دفی بره سره

 )and Izegbu, 2006; Amin and Hamza, 2006و

گروه مس وی و در بر ک یر ی گرویری تقسریم بنردی

امواج رادیواکتیو ( Jagetia et al., 2003; Jagetia et al.,

شدند .گروه اول به عنوا گروه ش ید فق هیره پ یره را

 )2003; Haksar et al., 2006دارد.

دری فت کرد .به گرروه دو بره عنروا کنتررل م برت6 ،

نش

می یلیتر داروی ویت می +Eس نیو به ترورت عضرالنی
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در یک نوبت تزریق شد .در هیره روزانه دا ی ی گرروه

دسرتگ ه اتوننر ریزر ( AlcyonTM 300, Abbott lab.,

سو بهعنوا گروه تیم ر پودر ریشه زنجبیل خشک شده

 )Illinois, USAاندازهگیری شد.

روزانه به میزا یک گر به ازا یر رأس ( Iqbal et al.,

در نا یت ،به منظرور تح یرل نمر ری دادهیر و بررسری

 )2006اض فه شد .دا ی به مدت دو م ه بر ایر شررای

وهود اختالف بی گروهی ی تحرت مط لعره ،از نزمرو

تغذیه شدند .در فواتل یر دو یفته یکب ر ب اسرتف ده از

نن لیز واری ن

دو نوع لوله ونوهکت س ده و ف لد ضدانعق د بره هارت

وهررود ارتبرر

تایه سرر و لولره ونوهکرت حر وی مر ده ضرد انعقر د

یمبستگی پیرسو و نر افزار  SPSSویرایش  11استف ده

 EDTAاز دا ی ر خررونگیری بررهعمررل نمررد .نمونررهی ر

شد .سطآ معنریداری در ایر مط لعره  p<3/34در نظرر

بالف ت ه به نزم یشگ ه منتقل شرده و نمونرهیر ی خرو

گرفته شد.

اخذ شده در لولهی ی ف لد ضرد انعقر د پر

یکطرفه ( )ANOVAو نیز هات تعیری
برری پ رامتریرر ی ملت رر

از نزمررو

از تشرکیل

للته ،ب استف ده از س نتریفیوژ رومیزی به مدت  13دلیقه
ب  6333دور در دلیقه س نتریفیوژ شده و سر ننا هردا
و در میکروتیوبی ی دربدار منجمد شدند .در نمونره-

یافتهها
دا ی ی مورد مط لعه در تم دوره نزمر یش از لحر
ظ یری س لم بودنرد و بره یریچ بیمر ری مبرتال نشردند.

ی ی خونی ح وی  ،EDTAمیرزا یموگ روبی انردازه-

گوسفندا تم گروهی ب اشتا غذا میخوردنرد ،امر در

گیری شرد .یمچنری مقرداری از نمونره خرو حر وی

گرویی که به پودر ریشه زنجبیل در هیرره غرذایی ننار

ضدانعق د به میکروتیوب دربدار منتقل و منجمرد شرد.

هو خی

خورده اض فه شده بود ،مردت زمر خرورد

نمونررهی ر ی م ر خوهه برره نزم یشررگ ه تلصصرری مرکررز

هو توس دا ی کمی طورنیتر بود که ای امر احتمر رً

تحقیق ت دارویی شم لغررب کشرور منتقرل شرده و در

برره دلیررل طعررم تنررد زنجبیررل و تحریررک ن حیرره دی ر

نمونهی ی خو ت اخذ شده میزا فع لیرت ننرزیمیر ی

گوسفندا بود .به یر ح ل ،گوسفندا تم هرو نغشرته

سوپراکسیددیسموت ز ،گ وت تیو پراکسیداز و در نمونره-

شده به پودر زنجبیل را میخوردنرد و چیرزی در نخرور

ی ی سرمی میزا ننتیاکسیدا تر سرر بر اسرتف ده از

ب لی نمیم ند .مقر دیر ح ترل از انردازهگیرری ظرفیرت

کیررتیرر ی بیوشرریمی یی ملررتخ خررود (® )Randoxو

ننتیاکسیدا ی ی ملت ر

خرو و سرر در گوسرفندا

تحت مط لعه در هدول  1خالته شده است.
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جدول  -1میزان فعالیت آنتیاکسیدانی در گوسفندان تحت مطالعه ()mean±SD
زمان

گروهها

تفر

ش ید

3/62 ± 3/33 a

ویت می ای +س نیو

a

یفته دو

یفته چا ر

یفته ششم

یفته یشتم

ظرفیت تام آنتیاکسیدانی سرم ()U/L

سوپراکسید دیسموتاز ()U/g Hb

گلوتاتیون پراکسیداز ()U/g Hb

6116 ± 133 a

14/1 ± 1/1 a

11/6 ± 4/3 a

a

a

a

3/23 ± 3/34

6134 ± 16

14/4 ± 4/1

کاتاالز ()U/g Hb

13/1 ± 3/1

زنجبیل

3/21 ± 3/31 a

6233 ± 33 a

13/3 ± 6/3 a

14/2 ± 4/2 a

ش ید

3/21 ± 3/34 a

6634 ± 11 a

11/2 ± 4/3 a

13/2 ± 1/3 a

ویت می ای +س نیو

3/66 ± 3/31 a

6113 ± 34 a

13/3 ± 3/3 b

13/2 ± 4/3 a

3/61 ± 3/12

6614 ± 112

a

43/2 ± 4/2

a

13/4 ± 3/6

6133 ± 11

a

a

13/1 ± 3/4

زنجبیل

b¥

ش ید

a

ویت می ای +س نیو

b¥

زنجبیل

3/61 ± 3/33 c¥

ش ید

3/21 ± 3/33 a

a

3/61 ± 3/31

a

3/64 ± 3/33

ویت می ای +س نیو

b¥

3/63 ± 3/34

زنجبیل

b¥

3/61 ± 3/34

ش ید

3/62 ± 3/34 a

ویت می ای +س نیو

3/13 ± 3/13 b¥

زنجبیل

§3/14 ± 3/11 c

b¥

b¥

a

c¥

c¥

a

d¥

§d

1341 ± 121

c¥

6312 ± 131

b¥

6643 ± 43

a

1613 ± 163

d¥

1113 ± 124

§c

6642 ± 33

a

1341 ± 114

e¥

1124 ± 126

§d

 c ،b ،aو  :...حروف ناهمسان در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت آماری معنیدار در زمانهای مختلف است
 ¥ ،و § :عالیم ناهمسان در هر ستون نشاندهنده وجود تفاوت آماری معنیدار بین گروههای سهگانه است

نت یج ح تل از ننر لیز دادهیر نشر دینرده تغییررات
وابسته به زم در میزا ننتیاکسیدا ی ی خرو و سرر
در گوسفندا تحت مط لعره برود .بری پر رامتر زمر

و

41/4 ± 3/3
41/1 ± 11/6
31/3 ± 13/4
43/6 ± 1/3
41/3 ± 16/3
33/3 ± 11/3
42/1 ± 13/2
43/2 ± 3/1
46/3 ± 1/1

b¥

b¥

a

c¥

c¥

a

d¥

d¥

32/4 ± 4/1
41/4 ± 4/1
14/6 ± 13/1
43/4 ± 14/2
41/4 ± 1/4
43/3 ± 3/1
33/4 ± 3/3
43/4 ± 13/6

(.)p<5/50

(.)p<5/50

دارند .افزایش وضعیت ننتیاکسیدانی دا نیز سبب بابود
عم کرد رشد ،تولید و تولید م ل ننا میشرود ( El-Far

 .)et al., 2014نت یج ح تل از ای مط لعه نشر نگر ایر

میرررزا فع لیرررت گ وتررر تیو پراکسررریداز،r=3/123( ،

است که پرودر زنجبیرل سربب افرزایش ظرفیرت ننتری-

 ،)p=3/363ک ت رز ( )p=3/321 ،r=3/342و سوپراکسید

اکسیدانی خو در گوسرفندا سر لم مریشرود .زنجبیرل

دیسموت ز سر ( )p=3/331 ، r=3/423یمبستگی معنی-

یکی از شن خته شدهتری گونهی ی گی یی اسرت کره در

دار وهود داشت.

اک ر نق

دنی مورد استف ده لرار میگیررد .خصوتری ت

ننتیاکسیدانی زنجبیل ن شی از فع لیت حرذف رادیکر ل-

بحث و نتیجهگیری
تغذیه خوب یکی از ضرروری ت اس سری بررای تمر

ی ی نزاد تولید شده مریب شرد ( ;Sultana et al., 2010

 .)Haleagrahara et al., 2010ب ای وهود پ ریفنرول-

دا ی ی ای ی محسوب میشود .اسرتراتهییر ی خر

ی ی نزاد ای گی ه ت ثیر باتری دارند چرا که ننا نزادانره

تغذیهای ت ثیر ل بل توهای برر مت بولیسرم اکسریداتیو دا

در دسترس یستند و به نس نی هذب میشوند و فع لیت
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مفید خود را در مراحل ابتدایی یضم بروز میدیند (El-

.)Far et al., 2014

(اکبری

مط لع ر ت متعررددی در خصررو

ت ر ثیر زنجبیررل بررر

استرس اکسیداتیو و سرطآ ننتریاکسریدا یر ی بر فتی و
پالسم در گونهی ی ملت

وضعیت ایمنی و عم کررد ننار نشر داده شرده اسرت

حیوانی و بر رخخ مرو

و یمک را  .)1631 ،یمگی ای مط لع ت ح کی

از تقویت سیستم ننتیاکسیدانی ننزیمی و ک یش MDA

میب شد که ب نت یج مط لعه م نیز یمراست یستند.
ت ثیر پودر زنجبیل بر میزا تلمیرر ،اسریدی ی چررب

تحرایی انج شده است .در مط لعه مش بای که ال-ف ر

فرار و  pHشکمبه گوسفند بررسی شده است ( Zhang,

و یمک را در سر ل  2311انجر دادنرد مشرلخ شرد

 .)et al. 2011یمچنری نشر داده شرده اسرت کره در

افزود  6گر پرودر خشرک زنجبیرل در هیرره غرذایی

محی نزم یشگ یی ( )in vitroعص ره زنجبیل توان یی از

روزانه میشی سبب کر یش معنریدار مر لو دینلدئیرد

بی برد پروتواسکولک ی ی کیست ییداتیک گوسفند

( )MDAو افرررزایش معنررریدار ننتررریاکسررریدا تر ر ،

را دارد ( .)Moazeni, 2011اخیراً ممق نی و یمک را در

سوپراکسید دیسموت ز ،ک تر رز و گ وتر تیو پراکسریداز

س ل  2316به بررسی ت ثیر عص ره ییردروالک ی زنجبیرل

میشود که ب نت یج ح تل از ای مط لعه یملروانی دارد.

بررر حرک ر ت شررکمبه -نگرر ری گوسررفند پرداختررهانررد

نزم یش ت انگلشن سی روی مدفوع مریشیر ی مرذکور

(.)Mamaghani et al., 2013

نش داد که تعداد تلم انگل در روز  43بره طرور ل برل

میدانیم که افرزایش اکسیداسریو  LDLسربب القر

توهه و معنریداری کر یش ی فتره برود ( El-Far et al.,

استرس اکسیداتیو و نسیب ن شی از ن مریشرود .نشر

 .)2014یمچنی اثررات محر فظتی عصر ره زنجبیرل برر

داده شده است که زنجبیل به طور مستقیم سبب کر یش

ک یش استرس اکسیداتیو در مو ی ی ترحرایی دچر ر

اکسیداسرریو لیپیرردی و اسررترس اکسرریداتیو مرریشررود

ک رسینو س ولی ی کبدی ت یید شده است ( Ahmad et

( .)Fuhrman et al., 1994افرزایش فع لیرت گ وتر تیو

 .)al., 2006مط لعه خ د انص ری و یمکر را حر کی از

پراکسرریداز ( )GPxسرربب غیررر فعرر ل شررد واکررنش

اثرات ک ینرده زنجبیرل برر اسرترس اکسریداتیو در روده

پراکسیداسیو لیپیدی و ک یش تولیرد  MDAبره عنروا

یر ی ترحرایی دیر بتی برود ( Khadem

یکی از ش خخیر ی سرال الوترول ارزیر بی اسرترس

ب ریرک مرو

 .)Ansari et al., 2008یمچنی نشر داده شرده اسرت

اکسیداتیو میشود ( .)Levy et al., 1999نتر یج مط لعره

که عص ره ات نولی زنجیل ل در به بابرود ظرفیرت ننتری-

ح ضر نیز نش دینرده افرزایش ظرفیرت ننتریاکسریدانی

اکسرریدانی و ک ر یش نسرریب اکسرریداتیو ب فررت ک یرره در

خو متع لب مصرف پودر زنجبیل بود .به نظر میرسرد

ی ی تحرایی تیم ر شرده بر الکرل ( Ramudu et

که افزایش ظرفیت ننتیاکسریدانی خرو سربب کر یش

 )al., 2011و مررو ی ر ی تررحرایی دی ر بتی شررده ب ر

رادیک لی ی نزاد میشود .مط لع تی که یمراه ب مصررف

استرپتوزوتوسی (تقیزاده افشر ری و یمکر را )1631 ،

عص ره گی ی ح وی ننتیاکسیدا بود نیز ایر نتر یج را

میب شد .در طیور تلمگذار نیز اثرات مفید پودر زنجبیل

ت یید مریکننرد ( Wolff et al., 1991; Sozmen et al.,

مبنی بر افزایش ظرفیت ننتیاکسریدانی پالسرم و بابرود

 .)2001ننترریاکسرریدا یرر ی اترر ی زنجبیررل شرر مل

مو

669

 یعقوب حاجی صادقی،مجید فرتاشوند

تاثیر مکمل تغذیهای ریشه زنجبیل بر ظرفیت آنتیاکسیدانی خون در گوسفند

سیستم دف عی و پ سخ ایمنی غیراختص تری برد ن یر

 شوگوالی و تعدادی مشتق ت کتونی فنولی، هنجیرولی

 ب ای وهود ب یرد مط لعر ت بیشرتری بر دزیر ی.گردد

 هنجیرررول ح تر ه از.)Ali et al., 2008( مریب شررند

پ سرخ ایمنری دا انجر گیررد تر

ملت

زنجبیررل در غ ظررتیرر ی ب ر ر سرربب ما ر ر کمررپ ک

باتری دز و میزا استف ده از ای م ده در هیرره غرذایی

 فررروس مرریشررود کرره ایرر کمررپ ک-نسررکورب ت

داد

در خصو

 به طور ک ی ای مط لعره نشر.حیوا به دست نید

Reddy and ( پراکسیداسریو لیپیردی را القر مریکنرد

که زنجبیل را میتروا بره عنروا یرک هیرره مکمرل و

.)Lokesh, 1992

ه یگزی برای تقویت سیستم ایمنی گوسفندا پیشرنا د
.نمود

 افرزود پرودر ریشره،به عنروا نتیجرهگیرری نار یی
زنجبیل به هیره غذایی گوسفندا میتواند سبب افزایش
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Abstract
Ginger (Zingiber officinale) is a medicinal plant and pungent food spice, which has
antioxidant properties. The aim of this study was to investigate the effects of ginger on
antioxidant status of blood in healthy sheep. In this study, dried ginger root powder was added
to the ration of 10 male yearling sheep (treatment group), at the rate of 1g/head/day for a period
of 2 months. In the second group (n = 10 sheep), a single dose of vitamin E+selenium injection
was administered intramuscularly (positive control group) and the control group (n=10 sheep)
received no medication or special additives. Blood samples were collected regularly at 2 week
intervals and enzyme activities of superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX),
catalase (CAT) and total antioxidant levels were measured. Ginger increased total antioxidant
capacity of serum and blood levels of SOD, GPX and CAT, which was significant compared to
the control group (p<0.05). At the end of the experiment, blood levels of SOD and GPX in
ginger group were significantly less than the positive control (vitamin E+selenium) group.
However, serum total antioxidant capacity of ginger medicated sheep was significantly higher
than the positive control group (p<0.05). Blood catalase level was not significantly different
between treatment and positive control groups. Our results showed that the addition of
powdered ginger root to sheep diet could increase the blood antioxidant capacity. However,
further investigations are needed to determine the optimal dose of ginger. Overall, this study
suggests that ginger can be used as a dietary supplement to boost the antioxidant capacity of
sheep.
Key words: Antioxidants, Ginger, Blood, Sheep.
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