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"مقاله پژوهشی"

ارزیابی وضعیت تعادل اکسیدانی-آنتیاکسیدانی پالسما با افزودن عصاره آبی پیاز گیاه سیر
( )Allium sativumبه شیر بزغالههای شیرخوار
مصطفی عبداللهی ،1اشکان جبلی

جوان*2

 -1دستیار تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:
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(دریافت مقاله 98/4/28 :پذیرش نهایی)98/11/5 :

چکیده
در نوزاد نشخوارکنندگان به علت نابالغ بودن سیستم ایمنی ،نسبت به عفونتها حساسیت باالیی وجود دارد .آنتیاکسیدانها قادر به
تقویت عملکرد سلولهای سیستم ایمنی میباشننند و گین اه سننیر( )Allium sativumهننم آنتننیاکسننیدانی اسننت کننه در مننورد نننوزاد
نشخوارکنندگان به عنوان یک آنتیبیوتیک پروفیالکتیک مطرح شده است .مطالعه حاضر با هدف تعیننی وضننعیت تعن ادل اکسننیدانی-
آنتیاکسیدانی پالسما در اثر افزودن عصاره آبی پیاز گیاه سیر به شیر بزغالههای نوزاد انجام شد .ای مطالعه روی  30رأس بزغاله نوزاد
نر و ماده  7روزه نژاد مخلوط شیرخوار با میانگی وزن  3کیلوگرم انجام گرفت .بزغالهها به  3گروه مساوی تقسیم شدند .هر گروه یکی
از  3درمان خوراکی شامل  30میلیلیتر سالی (درمان کنترل منفی) 400 ،واحد ویتامی  Eو  83میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن عصن اره
آبی سیر را در هر  3وعده دریافت شیر در طول  24ساعت ،دریافت کردند .در دقیقه صفر و نیز ساعات  18 ،12 ،5 ،2/5 ،1و  24پس
از شروع درمان ،جداگانه نمونه خون از همه دامهای مورد آزمایش اخذ و پس از جداسازی پالسمای هر نمونه ،میننزان ظرفیننتهن ای
آنتیاکسیدانی و اکسیدانی تام پالسما و اندیس استرس اکسیداتیو آن تعیی شد .یافتهها نشان داد که در مقایسه با درمان کنترل منفننی،
درمان با ویتامی  Eسبب سوق معنیدار تعادل اکسیدانی-آنتیاکسیدانی پالسما به سمت آنتیاکسیدانی ( )p>0/05و درمان با سیر سبب
سوق تعادل مذکور به سمت اکسیدانی ( ) p>0/05گردیده و هیچنوع عارضه جانبی بالینی هم به دنبن ال تجننویز ترکیبن ات مننذکور در
بزغالهها مشاهده نشد .ای مطالعه نشان داد که عصاره آبی سیر دارای اثر اکسیدانی در پالسمای بزغالههای نوزاد شیرخوار میباشد.
کلیدواژهها :عصاره آبی ،سیر ،آنتیاکسیدان ،اکسیدان ،بزغاله شیرخوار.
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صطفی عبداللهی و اشکان جبلی جوان

گیاه سیر بو ا نو ام علموی  Allium sativumیکوی ا

مقدمه
بالغ نبودن سیستم ایمنی در یک بزغاله نوو اد ،عودم

مهمترین گونههای خانواده  Alliaceaeاسوت کوه دارای

انتقال ایمونوگلوبولینهای خون مادر ا طریق جفت بوه

ا  5000سال جهت

جنین بزغاله و وابسوتگی عملکورد سیسوتم ایمنوی ایون

طعم ،مزه و بوی تندی بوده و بی
مصار

غذایی ،دارویی و موذهبی موورد اسوتفاده قورار

سساسویت بزغالوههو ای

گرفته است ( .)Rivlin, 2001ا مهومتورین خوواص ایون

نوو اد بوه عفونتهو ایی شووده کوه هموهسو اله ضووررهای

گیاه میتوان به خاصویت ضودمیکروبی ،ضودترومبو ی،

اقتصادی سنگینی به صنعت پورورش بوز در جهو ان وارد

ضدسرطانی ،ضود فشو ار خوون ،پو اد هر مسومومیت بو ا

کرده اسوت ( .)Fernandez et al., 2006محققوین عرصوه

فلووزات سوونگین ،محافظووتکننووده کبوود ،ضوودآرتریت و

دامپزشکی وت ا بوه امورو کوشویدهانود وت ا بو ا اسوتفاده ا

کاهندگی چربی و قند خوون اشو اره نموود (

روشهای مختلف تقویت وضوعیت ایمنوی بزغالوههو ای

 .)2018اجزای اصلی عصاره پیو ا سویر شو امل ترکیبو ات

نو اد با این عفونتها مقابله نمایند ،که ایون کوشو هو ا

الیسین ،الئین ،الینو ا  ،اینوولین و ویتامینهو ای  B ،Aو

نتایج ار شمندی را بوه دنبو ال داشوته ولوی هم نو ان بوه

میباشد که خواص دارویی سویر را عمودتاً بوه سضوور

تالش بیشتری بورای مقابلوه بو ا ایون پدیوده نیو ا اسوت

آلیسین (ترکیبی سوولفورهای) در آن مربوو دانسوتهانود

نو ادان به دریافت آغو  ،سوب

(2001

(.)Rodriguez et al., 2009
سلولهای دخیل در ایمنی ذاتی و اکتسابی بوه علوت

Zhu et al.,

C

 .)Rivlin,در واقوو آلیسووین نوووعی تیوسووولفات

میباشد که در غشا سلولهو ا مسوتقر شوده و بو ا بوه دام

داشووتن درصوود بوو الیی ا اسوویدهای چوورغ غیراشووباع

انداختن رادیکالهای آ اد و خنثویسو ا ی آنهو ا ،سوب

چندگانه در غشا پالسمایی و نیز تولید مقادیر بالتری ا

مهار پراکسیداسیون لیپیدهای غشا میگردد (

Salimnejad

دهنوده ( reactive oxygen

 .)et al., 2014اما آلئین موجود در عصاره گیاه سیر ،یوک

 )species; ROSدر مقایسه بو ا سو ایر سولولهو ای بودن

ترکی

بیرنگ و بیبو بوده که در اثر ا بین رفتن غشو ا

نسبت به استرس اکسویداتیو سسو استور بووده و سوو

سلولی این گیاه توسط آنزیم آلینو ا  ،بوه آلیسوین تبودیل

تعادل اکسیدان-آنتوی اکسویدان بودن بوه سومت عوامول

میشود ( .)Taji et al., 2012اینولین موجوود در عصو اره

مختول شودن عملکورد آنهو ا و تضوعیف

گیاه سویر هوم یوک پلیسو اکارید غیرنشاسوتهای ا نووع

سیستم ایمنی میگردد .دریافت خوراکی آنتیاکسیدانهو ا

ساکار است کوه بودون هوی تیییوری ا روده کوچوک

ا طریق بال بردن ظرفیت آنتیاکسیدانی تام خون ،سب

عبور کرده و پس ا ورود به روده بزرگ در اثر مواجه با

گونههو ای اکسوینن واکون

اکسیدان سب

قدرت تکثیور لنفوسویتهو ا ،سرکو ات هود دار

آنزیم بتافروکتو یدا (اینولینو ا ) بیفیودوباکترها ،تخمیور

نوتروفیلها ،کموتاکسی بیگانه خوارها و تقویت فعالیوت

میگردد که ماسصل این تخمیر تولیود اسویدهای چورغ

بیگانهخواری نوتروفیلها و ماکروفاژها میگردد که ایون

توده باکتریایی روده میباشد و به

افزای

امر افزای

قدرت دفاعی بدن در برابر عوامل بیمو اری ا

را به دنبال خواهد داشت

400

(.)De-La-Fuente, 2002

کوتاه نجیر و افزای

همین علت است که اینولین به عنوان یک پوریبیوتیوک
شناخته شده است ( .)Esmaeili et al., 2016ویتامین  Cیا
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همان اسید اسکوربیک قادر است که با انتقال  2الکترون

مدت  42رو در بزغالههای  4تا  10رو ه سب

خود که به کربنهو ای شوماره  2و  3نجیوره کربنویاش

نرخ رشد ،تقویت پاسخ ایمنی سلولی ،افزای

متصوول هسووتند ،بووه مولکووولهوو ای اکسوویدان سووب

لکوسیتهو ا و لنفوسویتهو ا و بهبوود فاکتورهو ای وت ابلو

خنثیسو ا ی آنهو ا و ایجو اد اثوور آنتوویاکسوویدانی گووردد

سلولهای قرمز خوون شوده اسوت (

( )Javanmardi et al., 2003و ویتامین  Aهوم بوه عنووان

.)2016

یک آنتیاکسیدان مستقیم شناخته شده است
2003

(Maritim et

 .)al.,عالوه بر این مشخص شده است که مصر

سیر سب

افوزای

با توجه به مطال

ذکرشده و نق

افزای
تعداد تام

Shokrollahi et al.,

آنتیاکسیدانهو ا

در تقویت سیستم ایمنی ،مطالعه ساضر با هود

تعیوین

فعالیوت آنوزیمهو ای آنتویاکسویدانی

وضعیت تعادل اکسیدانی-آنتیاکسیدانی پالسوما در اثور

Taji et al.,

افزودن عصاره آبی پیا گیاه سویر بوه شویر بزغالوههو ای

کاتال و گلوتایتون پراکسیدا نیز میشوود (

 .)2012مطالعوو ات صووورتگرفتووه بوور روی موودلهوو ای

نو اد  7رو ه شیرخوار انجام شد.

آ مایشگاهی هم نشان دادهاند که عصاره سویر ا طریوق
شالتهکردن یونهای فلزی ،افوزای

اکسویدا های بودن،

تولید متابولیتهو ای آنتویاکسویدان ،تعودیل آنوزیمهو ای
تولیوودکننووده  ROSو تعوودیل جمعیووت باکتریو ایی روده،
سب

تقویت وضعیت آنتیاکسیدانی تام خون مویگوردد

(.)Borek, 2001
امرو ه بو ا هود

پیشوگیری ا عفونوتهو ای دوران

نو ادی ،نظیر بیماری دهان آبکی ،پیشنهاد میشود کوه ا
افزودن آنتیبیوتیک به شیر مصرفی برهها و بزغالوههو ای
نوو اد اسوتفاده شوود ( .)Sargison et al., 2018هم نوین
مطالعات نشان دادهاند که سیر بو ا داشوتن خوواص ضود
باکتریایی ( )Ankri and Mirelman, 1999و ضد ویروسی
(and Douglas, 2005

مناس

 )Bakriبووه عنوووان یووک پیشوونهاد

برای جایگزینی بهجای آنتیبیوتیکهای صوناعی

که جهت پیشگیری ا اسهال در نوو اد نشوخوارکنندگان
مووورد اسووتفاده قوورار موویگیرنوو د ،مطوورش شوو ده اسووت
(et al., 2002

 .)Donovanطووی مطالعووه شووکراللهی و

همکاران در سال  2016هم مشخص گردیده که تجوویز
خوراکی عصاره آبی سیر با د رو انه  250میلیگورم بوه

مواد و روشها
پس ا تهیوه  1کیلووگرم پیو ا گیو اه سویر ( Allium

 )sativumا عطاری سالمتمن

در با ار شوهر سومنان

در بهمن ماه سال  ،97ابتودا ایون گیو اه بوه تأییود واسود
پنوه های گیاهی موسسه تحقیقات جهو اد کشو اور ی
شهر سمنان رسید .در ادامه پوس ا خشوک شودن پیو ا
مذکور در سایه ،بوه وسویله هو اون پوودر گردیود .پوودر
ساصله به مدت  15دقیقه با رعایت نسوبت  1بوه  10در
آغ جوشانده شد که بودین منظوور ا روش قورار دادن
ظر

سو اوی آغ و پوودر در سمو ام جووش (WH-6C

 )China, ZENITH LAB,استفاده گردید

( Abdollahi et

 .)al., 2019سپس محلول بو هدسوت آموده بو ا اسوتفاده ا
کاغذ صافی واتمون شوماره Whatman Company, ( 1

 )England, 1001-090صو ا

شوود .در نهایووت محلووول

صا شوده بو ا اسوتفاده ا دسوتگاه تبخیور تحوت خوالء
(روتوو و اری) ( )Switzerland, Buchi, R300خشوو و ک
گردید ( .)Khodadad et al., 2018عصاره آبی بهدسوت
آمده در شیشه تیره رنگ و در دمای  4درجه سلسویوس
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نگه داری شد .در مو ان شوروع آ مو ای

صطفی عبداللهی و اشکان جبلی جوان

در آ مایشوگاه

سیر) برای هر بزغاله بوه صوورت مجوزا در یو ک پاکوت

شیمی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سومنان،

دربسته قرار گرفوت .بعود ا و نکشوی یوک پاکوت بوه

ابتدا عصاره مذکور بور اسو اس غلظوت موورد نیو ا و بو ا

صووورت کو امالً تصو ادفی انتخو اغ و بو ا شووده و گووروه

استفاده ا سالین نرمال رقیوق گردیود .بودین منظوور 10

(Mokhber-

مطالعاتی بزغاله مورد نظر مشوخص گردیود

بزغالهها در  3گروه

گرم ا عصاره فو در  1200میلیلیتر سالین نرمال سول

 .)Dezfouli et al., 2011بدین ترتی

و کامالً یکنواخت شد ( .)Abdollahi et al., 2019محلول

 10رأسی به شرش ذیل دستهبندی شده و تحوت مطالعوه

بهدست آمده ساوی  8/3میلیگرم بر میلیلیتر ا عصو اره

قرار گرفتند:

سیر بود که با توجه به مطالعه شکراللهی و همکاران ،در

گووروه سو الین (کنتوورل منفووی) :دریافووتکننووده 30

مطالعه ساضر نیز ا د  250میلویگورم بور کیلو وگرم در

میلیلیتر سالین نرمال (شورکت فورآوردههو ای تزریقوی و

رو که تقریباً معادل  83میلیگورم بور کیلووگرم در هور

دارویی ایران ،تهران ،ایران) در هر وعده شیر دریافتی.

وعده شیر دریو افتی بو ا فاصوله  8سو اعت بوود ،اسوتفاده
گردید (.)Shokrollahi et al., 2016
ل م به ذکر است کوه قبول ا شوروع مطالعوه ،شویر

گروه کنترل ویتامین ( Eکنترل مثبت) :دریافتکننده
ژله نرم سو اوی 400واسود ویتو امین  Eوس اخت شورکت
دارویی  Vitaneدر هر وعده شیر دریافتی که ایو ن د ا

ما اد بر نیا جمو آوری و کو امالً مخلوو و یکنواخوت

ویتامین  Eبر اسو اس مطالعو ات پیشوین (

شد ،سپس در کیسه پالسوتیکی و در دمو ای  -20درجوه

 )2000انتخاغ شد.

سلسوویوس فریووز گردیوود (

Daniels et al.,

Mokhber-Dezfouli et al.,

گروه سیر (تیمار) :دریافتکننده  83میلویگورم بور

 .)2011هم نین سالمت بزغالهها قبل ا ورود به مطالعه

کیلوگرم ا عصاره آبی سیردر هور وعوده شویر دریو افتی

با انجام معاینه بالینی تأیید گردید و ا ورود بزغالههو ایی

(.)Shokrollahi et al., 2016

که تولد سوختی داشوته و یو ا دوقلوو بودنود بوه مطالعوه

در طول مدت مطالعه بزغالهها در یک فضای بسوته

جلوگیری به عمل آمده و نیز در صورت وجود هر گونه

قرار داشتند و هر  8ساعت با  50میلیلیتور بور کیلووگرم

بیماری (اسهال ،پنومونی ،سپتیسمی و غیره) همزمان بو ا

شیر تیذیوه مویشودند .یعنوی بزغالوههو ا  3وعوده شویر

نمونه برداری ،ا مطالعه خارج میشودند .سجوم نمونوه

یکنواخت شده ساوی دارو یا دارونما را با رعایت گروه

هم در مطالعه ساضر با اسوتفاده ا نورمافوزار G-Power

مطالعاتیشان هور  8سو اعت بو ا اسوتفاده ا لولوه معودی

تعیین گردید ( .)Rodriguez et al., 2009بور ایون اسو اس

دریافت میکردند و نیز همواره به آغ دسترسی داشوتند

 30رأس بزغاله نور و مو اده (شو امل  15نور و  15مو اده)

(.)Sargison et al., 2018

نو اد  7رو ه شیرخوار ،با میانگین و ن  3±0/1کیلوگرم

در هر  3گروه ،بالفاصله پس ا دریافت اولین وعده

تحت مطالعه قرار گرفتند .گروهبندی ایون بزغالوههو ا بوه

شیر ساوی دارو یا دارونما در دقیقه صوفر و سو اعات ،1

روش ساده تصادفی انجو ام گرفوت .بودین صوورت کوه

 18 ،12 ،5 ،2/5و  24ا بزغالههو ا  1/5میلویلیتور خوون

عنوان مطالعاتی بزغالوه (دریافوت سو الین ،ویتو امین  Eو

اخذ گردید .سپس هر نمونه خون درون لوله ساوی ضد
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انعقوو اد )ethylenediaminetetraacetic acid( EDTA

رادشیمی البر  ،ایران) توسط ترکیبات اکسیدان پالسما به

ریخته شده و بالفاصله در مجاورت یوخ بوه آ مایشوگاه

یون آهن فریک اکسید میشود .یون فریک با ماده رنگی

شیمی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشوگاه سومنان

گزیلنول (شورکت رادشویمی البور  ،ایوران) نو ارنجی در

ارسال گردید .در ادامه و طی یک با ه مو انی  2سو اعته،

محیط اسیدی ترکی

رنگی ایجاد میکند .شودت رنوگ

پالسووما نمونووههوو ا بوو ا انجوو ام سوو انتریفیوژ (،LC-04C

ساصله توسوط دسوتگاه اسوپکتروفتومتر (UV3600Plus

 3000( )China ،Zenithlab Companyدور بووه موودت

 )Japan, Schimadzo,در طوووول مووووج  560نووو انومتر

 10دقیقه) جداسا ی شده و  0/8میلیلیتر پالسما ا هور

اندا هگیری شد .در این تست ا پراکسوید هیودروژن در

سوه پو ارامتر وضوعیت اکسویدانی،

غلظتهای مختلف به عنوان استاندارد استفاده گردیود و

آنتیاکسوویدانی و اکسوویدانی-آنتوویاکسوویدانی پالسووما در

میزان  TOSبر مبنای میکرومول پراکسوید هیودروژن بور

دمای -20درجوه سلسویوس منجمود گردیود .هم نوین

لیتر ( )µmol H2o2/Lگزارش شد ) .(Erel, 2005انودیس

تموو امی بزغالووههوو ا بووه موودت  5رو پووس ا اخوورین

اسوترس اکسویداتیو ()Oxidative Stress Index; OSI

خووونگیری ا لحو اظ بو الینی تحووت نظوور قوورار گرفتنوود

پالسما هم بر اساس نسوبت  TOS/TASتعیوین گردیود.

(.)Schaer et al., 2005

هر چه ایون انودیس بزرگتور باشود بوه معنو ای افوزای

نمونه بورای سونج

در مطالعه ساضر ظرفیت آنتیاکسیدانی وت ام ( total

استرس اکسیداتیو اسوت .در موورد ایون انودیس واسود

 )antioxidant status; TASپالسما بر اساس روش ارِل

مشخصی تعریوف نگردیوده و ا لفو واسود اختیو اری

اندا هگیری شد .در این روش ا رادیکو ال اکسوید شوده

( )arbitrary unitیا واسد نامشوخص ()unknown unit

2و-2ا ینو-بیس ( )2,2-azino-bisبا رنگ سوبز متمایول

برای بیان ان استفاده میشود ).(Dokuyucu et al., 2014

به آبی استفاده میشوود .ایون ترکیو

رادیکو الی در اثور

-تحلیل آماری دادهها :دادههای بهدست آمده با اسوتفاده

رنوگ بوه

ا نوورم افووزار Statistical Package for the ( SPSS

آنتیاکسیدانهای موجود در پالسما با کو اه
فرم اسیاشده ،تبدیل میگردد که این واکون

بو ا کو اه

 )Social Sciencesنسخه  22طی روشهای رگرسویون

میزان جوذغ نووری توسوط دسوتگاه اسوپکتروفتومتری

غیرخطی تحت مدلسا ی غلظت -مو ان قورار گرفتنود،

( )Japan, Schimadzo, UV3600Plusدر طووول موووج

سپس ا آ مون تحلیل واریو انس یوکطرفوه ( one way

 660نو انومتر انوودا هگیووری موویشووود .در ایوون تسووت ا

 )ANOVAو آ مون تعقیبی توکی ( )Tukeyبا اندا ه اثر

استاندارد تورولکس (( )troloxآنو الوگ محلوول در آغ

 ،0/8ضری

ویتو امین ( )Eشوورکت رادشوویمی البوور  ،ایووران) اسووتفاده

جهت آنالیز دادهها استفاده شد .هم نین هموه نتو ایج بوه

گردید و میزان  TASبر مبنای میلیمول ترولکس بر لیتر

صورت میانگین±خطای استاندارد ( )mean±SEMارائوه

( )mmol Trolox/Lگزارش شد

(2004

 .)Erel,هم نین

آلفا  5درصد و با سطح اطمینان  95درصود

گردید.

ظرفیت اکسیدانی تام پالسوما هوم بور اسو اس روش ارِل
تعیین گردیود .در ایون روش یوون آهون فورو (شورکت

یافتهها
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جهووت ار یوو ابی وضوووعیت تعوووادل اکسووویدانی-

صطفی عبداللهی و اشکان جبلی جوان

ا برتری گروه سالین نسبت به گوروه سویر بوه صوورت

آنتیاکسووویدانی تووو ام پالسوووما ا  3متییووور ظرفیوووت

معنیدار بود (.)p>0/05

آنتیاکسیدانی تام پالسما ،ظرفیت اکسیدانی وت ام پالسوما

در مورد متییر ظرفیت اکسیدانی تام پالسما همو ان طوور

و اندیس استرس اکسیداتیو استفاده شد .برای مقایسه هر

که در نمودار  2مشاهده میگردد ،هر سه گروه نسبت به

یک ا این متییرها در میان گروهها ا شاخص مسو است

معنوویدار هسووتند بووهصووورتی کووه

هووم دارای اخووتال

یر منحنی ( )area under curveدر سه نمودار غلظت-

مساست یر منحنی گروه سیر به صورت معنیدار ا دو

مان شامل ظرفیوت آنتیاکسویدانی وت ام پالسوما -مو ان،

گروه دیگر بیشتر بوده ( )p>0/05و هم نین در مقایسوه

ظرفیت اکسیدانی وت ام پالسوما -مو ان ،انودیس اسوترس

دو گروه سو الین و ویتو امین  ،Eنتو ایج سو اکی ا برتوری

اکسیداتیو -مو ان اسوتفاده گردیود و مسو استهو ای یور

گروه وس الین نسوبت بوه گوروه ویتو امین  Eبوه صوورت

منحنیهای غلظت -مان در مورد هر یک ا متییرهو ا بو ا

معنیدار بود (.)p>0/05
درمورد متییر اندیس استرس اکسیداتیو همان طوور

رعایت گروه مطالعاتی در جدول  1ارائوه شوده و موورد

که در نمودار  3مشاهده میشود ،مسو است یور منحنوی

مقایسه قرار گرفتند.
در مورد متییر ظرفیت آنتیاکسویدانی وت ام پالسوما

گروه سیر بهصورت معنویدار ا دو گوروه دیگور بیشوتر

همان طور که در نمودار  1مشاهده میشود هر سه گروه

بوده ( )p>0/05و هم نین در مقایسه دو گروه سالین و

معنیدار هستند ،به صوورتی

معنویدار بوود

نسبت به هم دارای اختال

ویتامین  ،Eنتایج ساکی ا فقدان اختال
(.)p>0/05

که مساست یر منحنوی گوروه ویتو امین  Eبوه صوورت
معنوویدار ا دو گووروه دیگوور بیشووتر بوووده ( )p>0/05و

در ضمن مطو ابق نتو ایج بو هدسوتآموده در مطالعوه

هم نین در مقایسه دو گروه سالین و سیر ،نتایج سو اکی

ساضر ،در بزغالههای تحت مطالعوه هوی گونوه عارضوه
جانبی مشاهده نگردید.

جدول  -1مساست یرمنحنی متییرهای ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ،ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گروههای تحت مطالعه

( mean ±

)SEM
ظرفیت آنتیاکسیدانی تام

ظرفیت اکسیدانی تام

اندیس استرس اکسیداتیو

شاخص
گروه

()mmol Trolox/L

()µmol H2o2/L

()µmol H2o2/mmol Trolox

سیر

56 ± 6a

82 ± 1a

37 ± 2a

b

95 ± 3

b

56 ± 1

b

14 ±2

c

78 ± 4

c

66 ± 1

20 ± 20

ویتامین

E

سالین
 : abcسرو
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معنیدار در سطح اطمینان  95درصد میباشند.
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نمودار  -1میانگین ظرفیت آنتیاکسیدانی تام پالسما بر اساس مان در گروههای تحت مطالعه ()mmol Trolox/L

نمودار  -2میانگین ظرفیت اکسیدانی تام پالسما بر اساس مان در گروههای تحت مطالعه ()µmolH2o2/L
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نمودار  -3میانگین اندیس استرس اکسیداتیو پالسما بر اساس مان در گروههای تحت مطالعه

هی گونه عارضه جانبی بالینی مشاهده نشود .ویتو امین E

بحث و نتیجهگیری
مطالعه مداخلهای ساضر ا نووع کارآ مو ایی بو الینی

یک ویتامین محلول در چربی و یک آنتیاکسیدان اصلی

تصادفی بود و چون مدّ نظر بود نتیجه بهدست آموده در

و مهووم در جلوووگیری ا فراینوود پراکسیداسوویون لیپیوود

شرایط مزرعه هم قابل انجام باشد ،به همین دلیل در این

موجود در غشا سولولی اسوت ( Mohammadzadeh et

مطالعه ا عصاره آبوی اسوتفاده گردیود کوه تهیوه آن در

 )al., 2018که با استقرار در غشا سلولی وظیفه سفاظت

شرایط مزرعه چندان دور ا ذهن نیست .یافتههو ای ایون

این ساختار مهم را در برابر رادیکو الهو ای آ اد پراکسوید

مطالعه شامل تاثیر تحریکی تجویز خووراکی ویتو امین E

تولیدشده در اثور اکسیداسویون چربویهو ا بورعهوده دارد

ظرفیت آنتویاکسویدانی وت ام پالسوما و وت اثیر

( .)Javanmardi et al., 2003هم نووین در تحقیووق

بر افزای

تحریکی تجویز خوراکی عصاره آبی پیا سیر بر افزای

ساضر ،تجویز خوراکی عصاره آبی پیو ا سویر بو ا د 83

ظرفیت اکسیدانی تام پالسما در بزغالههای نو اد  7رو ه

میلیگورم بور کیلووگرم در هور وعوده شویرخواری ،بوه

شیرخوار است ،به طوری که یافتهها نشان داد که تجویز

صورت معنیدار سب

ظرفیوت اکسویدانی وت ام

خوراکی  400واسد بینالمللی ویتامین  Eدر هور وعوده

پالسوما نسو بت بووه درمو ان کنتورل منفووی یو ا سو الین ،در

معنووویدار ظرفیوووت

بزغالههای نو اد گردید (نموودار  .)2عوالوه بور ایون در

آنتیاکسیدانی تام پالسما نسبت به درمان کنتورل منفوی،

بزغالههای دریافوتکننوده عصو اره سویر هوم هوی گونوه

در بزغالههای گروه تیمار با ویتامین  Eگردیود (جودول

عارضه جانبی بالینی مشاهده نشد .در دسوتگاه گووارش

 .)1عالوه بر این در بزغالههای دریافتکننوده ایون دارو

ترکیبات سوولفوره

شووویرخواری ،سوووب
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هستند ،توسط باکتریهای بیهوا ی موجود در دسوتگاه

در عصاره سیر نسبت داده شدهاند ( Shokrollahi et al.,

گوارش و مخصوصاً شکمبه ،در ابتودا بوه تیوسوولفونات

 )2016ولی نتایج مطالعه مذکور با یافتههای پنوه

مو ا

هیدرولیز شده و سپس با تحمل متابولیزهشدن بیشوتر بوه

در تضو اد اسووت ،چراکووه در آن مطالعووه بوودون ار یو ابی

دیپروپیل دیسولفید و دیپروپنیول دیسوولفید تبودیل

تیییرات تعادل اکسیدانی-آنتیاکسویدانی پوس ا تجوویز

میشوند که این دیسولفیدها بو ا داشوتن اثور اکسویدانی

سیر ،خاصیت آنتیاکسیدانی سیر به عنوان یکوی ا علول

سب
ا طر

القاء اسی

اکسیداتیو به اریتروسیتها مویگردنود.

دیگر سیر سو اوی ترکیبوی بوه نو ام پوروپین (S-

 )propyl-L-cysteine sulfoxideهست که این ترکیو
ا طریق کاه

افزای

نرخ رشد بزغالههو ا بیو ان شوده اسوت .ا طور

دیگوور در مووورد اثوورات سوویر در انسوو ان و موودلهوو ای
آ مایشگاهی ،مطالعات مختلف به خواص ضودباکتریایی

فعالیت گلوکز  6فسفات دهیودروژنا و

( ،)Ankri and Mirelman, 1999ضدویروسی ( Ankri

تشوکیل

 ،)and Mirelman, 1999ضدپروتوو وائی ( Ankri and

موتهموگلووبین و هینزبو ادی ( )heinz bodiesدر ایون

 ،)Mirelman, 1999آنتیاکسیدانی ()Taji et al., 2012

یاختهها میشود ( .)El-Sayed et al., 2015بنو ابراین بو ا

و تعودیل سیسوتم ایمنوی ( ،)Zhu et al., 2018اشو اره

توجه به شواهد مذکور و مطالعه موجوود ،وت اثیر عصو اره

دارند .هم نین پنوهشی در مورد نو اد نشخوارکنندگان

آبی پیا سویر در نشوخوارکنندگان ممکون اسوت شو امل

وجود دارد که در آن به استفاده ا مکمل سیر با د 250

ظرفیوت اکسویدانی وت ام پالسوما باشود .وت اکنون

میلیگرم بر کیلوگرم در رو به صورت عصاره و یا فورم

مطالعات بسیاری در مینه اثرات مختلوف درمو انی سویر

طبیعی پیا سیر برای تحریوک رشود گوسو الههو ای یور

گلوتاتیون پراکسیدا در اریتروسویتهو ا ،سوب

افزای

انجام گرفته است ،بهطوریکه بشر ا گذشوته وت اکنون ا

دوماه پرداختهاند و به اثور مثبوت سویر در افوزای

گیاهو ان در پیشووگیری و درمو ان بسوویاری ا بیمو اریهو ا

رشد و و نگیری اشاره کردهاند ()Ghosh et al., 2011

استفاده کردهاست که ا این گیاهان میتوان به پیا سویر

که نتایج مطالعه مذکور با یافتوههو ای تحقیوق ساضور در

سیاه اشاره نمود ( .)Rivlin, 2001لیکن در جستجوهای

تضاد میباشد ،یرا در آن مطالعه خاصیت آنتیاکسیدانی

صورت گرفته توسط نگارندگان ،مطالعهای در مینه اثور

سیر به عنوان یکی ا مکانیسومهو ای دخیول در افوزای

ایوون ترکیو

نورخ

بوور وضووعیت آنتوویاکسوویدانی و اکسوویدانی

و ن گوسالهها بیان شده ،هر چنود کوه در گوسو الههو ای

پالسما در نو اد نشخوارکنندگان مشاهده نشود .البتوه در

تحت مطالعه اثر آنتیاکسیدانی یا اکسیدانی سیر در بودن

پنوهشی که شکراللهی و همکاران در سال  2016انجو ام

مورد بررسی قرار نگرفته است .در ضمن گزارشوی هوم

دادند ،مشخص گردیود کوه افوزودن  250میلیگورم بور

وجود دارد که مشخص کرده که افزودن عصاره سیر بوه

کیلوووگرم عصو اره آبووی سوویر در رو بووه شوویر مصوورفی

فسو ادپذیری ایون

بزغالههای  4تا  10رو ه به مدت  42رو سب

افوزای

گوشت گوساله و بوره سوب

کو اه

محصولت در طول نگوهداری مویشوود ( Dalal et al.,

نرخ رشد و ایمنی در این نو ادان شوده اسوت کوه ایون

 ،)1987کو ه ایوون یافتووه بو ا توجووه بووه وجووود ترکیبو ات

اثرات به وجود ترکیباتی آنتیاکسیدانی هم وون الیسوین

آنتیاکسوویدان و ضوودمیکروبی در سوویر منطقووی بووه نظوور
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میرسد .هم نوین در مطالعوه دونوووان و همکو اران در

بدن نو اد نشخوارکنندگان نیز در مطالعات آینوده موورد

سال  2002مشخص گردیده که عصاره سویر در مقایسوه

بررسی قرار گیرد.

با آنتیبیوتیکهای نئومایسوین و تتراسو ایکلین ،توانسوته
نرخ اسهال را به میزان برابری کاه

دهود و عوالوه بور

سپاسگزاری

این سیر بر اسوهالهو ای باکتریو ایی و ویروسوی نوو ادان

ا آقایان علیرضا عبداللهی و مهنودس پرویوز عورغ

نشخوارکننده هم دارای اثر ممانعتی میباشد ( Donovan

باصری (مالک گوسفندداری میعاد روسوتای دو هیور) و

.)et al., 2002

کارشناس محترم آ مایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه

نتیجه نهائی اینکه یافتههای مطالعوه ساضور نشو ان
داد که تجویز خوراکی عصاره آبی سویر سوب

افوزای

سمنان سرکار خانم منصوره کنعانی به علت همکاری در
این پنوه

قدردانی مویشوود .هزینوههو ای مو الی ایون

ظرفیووت اکسوویدانی تو ام پالسووما در بزغالووههو ای نووو اد

مطالعووه توسووط پنوهشووگران انجو ام دهنووده آن و بوودون

میگردد .البته در عین سال به نظر مویرسود کوه جهوت

سمایت سا مان خاصی ،تامین گردیدهاست.

اظهار نظر قطعی در این خصوص ،ل م است کوه رابطوه
تیییر تعادل اکسیدانی-آنتویاکسویدانی پالسو ما ناشوی ا
مصر

سیر با تیییر توانایی سیستم و سلولهو ای ایمنوی

تعارض منافع
نویسووندگان اعووالم موویدارنوود کووه در ایو ن مطالعووه
هی گونه تضاد منافعی ندارند.
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