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 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران.

تاریخ وصول مقاله1397/10/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/12/10 :

چکیده
تعداد  24راس بره نر و ماده سنجابی شیرخوار با میانگین وزن  4/2کیلوگرم از زمان تولد در یک دوره  90روزه در قالب طرح
بلوک کامل تصادفی جهت بررسی دو آنتیاکسیدان خوراکی مورد استفاده قرارگرفتند .برهها از هفته دوم علوفه و کنسانتره عالوه
بر شیر مادر دریافت نمودند .جیرههای آزمایشی شامل جیره شاهد (جیره آغازین و شیر) ،جیره شاهد  10 +درصد گیاه
بادرنجبویه ( )Melissa officinalisو جیره شاهد  +یک کپسول حاوی 30میلیگرم کوآنزیم  Q10بودند .جهت اندازهگیری برخی
فراسنجههای خون و آنزیمی هر  30روز یک بار از سیاهرگ گردنی خونگیری شد .تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی از
لحاظ مصرف شیر و خوراک روزانه برهها و فراسنجههای عملکردی مشاهده نشد .هماتوکریت تحت تأثیر بادرنجبویه قرار
نگرفت ولی کوآنزیم سبب افزایش آن شد ( .)P>0/05جیرههای حاوی آنتیاکسیدان ،سبب افزایش کل گلبولهای سفید خون
نسبت به گروه شاهد شدند ()P>0/05؛ ولی تغییری در مونوسیت و بازوفیل ایجاد نشد .بادرنجبویه باعث کاهش لنفوسیت و
افزایش نوتروفیل شد ( )P>0/05ولی کوآنزیم تأثیری بر این دو فراسنجه نداشت .ائوزینوفیل خون برههای دریافتکننده
بادرنجبویه یا کوآنزیم بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P>0/05غلظت گلوتاتیون پراکسیداز ،ایمونوگلوبولینجی و ظرفیت کل
آنتیاکسیدانی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند ،ولی مکمل بادرنجبویه سبب کاهش شاخص مالوندیآلدهید شد (.)P>0/05
نتایج این آزمایش نشان داد ،استفاده از گیاه بادرنجبویه در سطح  10درصد جیره و همچنین  30میلیگرم در روز کوآنزیم  Q10در
جیره برههای شیرخوار باعث بهبود سیستم ایمنی شد هرچند تغییری در عملکرد برهها مشاهده نشد.
کلیدواژهها :بادرنجبویه ،سیستم ایمنی ،ظرفیت آنتیاکسیدانی ،کوآنزیم  ،Q10گلبولهای خون.

* نویسنده مسئول

Email: hozhabri@razi.ac.ir

توکل اخوان گیگلو ،فردین هژبری ،منوچهر سوری

مقدمه

مواد و روشها

سیستم ایمنی بخش سازمان یافتهای است که بدن میزبان

در ابتدای این آزمایش ،همزمانسازی فحلی در مورد 30

را در برابر عوامل بیماریزا محافظت میکند .از طرفی

راس میش سنجابی انجام شد و به هنگام زایمان میشها،

گلبولهای سفید و فراسنجههای مختلف در ایجاد پاسخ

تعداد  12راس بره نر و  12راس بره ماده با میانگین وزن

ایمنی اهمیت دارند .نوتروفیلها ،ماکروفاژها و سلولهای

تولد  4/2کیلوگرم در یک دوره آزمایش 90روزه و در

کشنده طبیعی جزو ایمنی ذاتی و لنفوسیتها و

قالب طرح بلوک کامل تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند.

ایمونوگلوبولینها جزو ایمنی اکتسابی هستند [ .]23امروزه

برهها پس از تولد براساس وزن زنده و جنس ،قبل از

بهخوبی مشخص شده است که آنتیاکسیدانها نیز نقش

مصرف آغوز توزین و به طور تصادفی به یکی از

مهمی در حفظ پاسخهای ایمنی بدن دارند .بسیاری از

گروههای آزمایشی شامل :گروه شاهد (جیره آغازین و

ترکیبات ثانویه گیاهان بهدلیل دارا بودن ترکیبات فعال از

شیر) ،گروه دریافتکننده  10درصد بادرنجبویه ،گروه

نظر بیولوژیکی میتوانند بهعنوان افزودنیهای خوراکی در

دریافتکننده یک کپسول محتوی  30میلیگرم کوآنزیم

جیره استفاده شوند .برخی از ترکیبات ثانویه گیاهان

( Q10هر گروه شامل چهار راس بره نر و چهار راس بره

دارویی به سبب نقش آنتیاکسیدان طبیعی ،اثرات

ماده) اختصاص یافتند .برای مصرف آغوز ،برهها به مدت

تحریککننده بر سیستم ایمنی مصرفکننده دارند [.]23

 48ساعت در اختیار مادر بودند و سپس جدا و در جایگاه

آنتیاکسیدانها از لحاظ فیزیولوژی تغذیه ،اهمیت دارند

انفرادی نگهداری شدند .از روز سوم برهها روزانه در کنار

زیرا اکسیداسیون نامطلوب میتواند منجر به تغییر در

مادر خود در دو نوبت صبح و عصر با شیر مادر تغذیه

رنگ ،بو ،طعم و دیگر عوامل مؤثر در کیفیت گوشت و

شدند .هر بره قبل و بعد از مصرف شیر جهت تعیین

غذا شود .آنتیاکسیدانهای طبیعی ترکیبات سالمتری بوده و

میزان شیر مصرفی با ترازوی دیجیتالی با دقت پنج گرم

از این جهت بیشتر مورد پذیرش مصرفکننده قرار

توزین شد .از هفتهی دوم ،علوفه و کنسانتره عالوه بر شیر

میگیرند .بهنظر میرسد مکملهای گیاهی جایگزین مناسبی

در اختیار برهها قرار گرفت .خوراک مصرفی هر روز در دو

برای آنتیبیوتیکها در بهبود سالمتی و عملکرد رشد طبیعی

وعده صبح و عصر به دامها داده شد .مقدار خوراکدهی

دام باشند .بیشترین ترکیبهای فنلی گیاه بادرنجبویه

بهنحوی بود که روزانه مقداری خوراک در آخور بهصورت

( )Melissa officinalisاسید رزمارینیک ،اسید کافئیک ،اسید

باقیمانده وجود داشت .با توجه به جدول استاندارد غذایی و

کوماریک و اسید کلروژنیک است [ .]5کوآنزیم  Q10بهعنوان

در نظر گرفتن میانگین وزن زنده برهها و افزایش وزن تقریبی

یکی از ترکیبات اساسی است که در زنجیره انتقال الکترون و

روزانه  200گرم متشکل از علوفه یونجه و کنسانتره (13

جلوگیری از اکسیداسیون سلولی نقش مهمی دارد.

درصد ذرت 17 ،درصد سویا و  70درصد جو) به نسبت

در این تحقیق اثرات دو آنتیاکسیدان مختلف طبیعی

مساوی تغذیه شدند (جدول  .)1در طول دوره آزمایش ،آب

شامل گیاه بادرنجبویه و کوآنزیم  Q10بر فراسنجههای

بهطور آزاد در اختیار برهها قرار گرفت و شرایط نور طبیعی

عملکردی ،پاسخ ایمنی دام و همچنین وضعیت

برای تمام دامها بهصورت یکسان فراهم شد .در طول دوره

آنتیاکسیدانی در برههای شیرخوار نژاد سنجابی مورد

آزمایش هر دو هفته یک بار برهها جهت بررسی افزایش وزن

مطالعه و بررسی قرارگرفت.

و تعیین بازده تبدیل خوراک توزین شدند.
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گلبولهای سفید گسترش خونی تهیه و با رنگ گیمسا و

جﺪول  .1اجزای جیره آزمایشﯽ (ماده خشک مصرفﯽ)
درصد

اجزای جیره پایه
یونجه

50

کنسانتره

50

میکروسکوپ نوری مورد مشاهده قرار گرفت.
هماتوکریت بهروش میکروهماتوکریت اندازهگیری
شد .لولههای حاوی ماده ضدانعقاد و نمونههای خون

اجزای کنسانتره (درصد)
ذرت

13

بهمدت پنج دقیقه با سرعت  12000دور در دقیقه

جو

70

سانتریفیوژ شدند .پس از سپری شدن زمان الزم با استفاده

سویا

17

از خطکش مخصوص مقدار هماتوکریت مشخص و

ترکیب شیمیایی جیره پایه (گرم در کیلوگرم ماده خشک)
ماده خشک

900

ماده آلی
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)

بهصورت درصد بیان شد .میزان ایمنوگلوبولینجی موجود
در سرم خون بهوسیله کیت تشخیص کمی ساخت شرکت

928/6
1

پارس آزمون ،طبق دستور شرکت اندازهگیری شد .فعالیت

2/68

پروتئین خام

162/8

آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز با استفاده از کیت تجاری

الیاف نامحلول در شوینده خنثی

339/3

(راندوکس ،لندن ،انگلستان) تعیین شد .سنجش میزان

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

209/5

کلسیم

13/3

پراکسیداسیون لیپیدها در نمونه سرم خون با روش

فسفر

3/6

توصیهشده انجام شد [ .]20برای بررسی پراکسیداسیون
چربیها بهمنظور ارزیابی استرس اکسیداتیو ،از اندازهگیری

 .1بر اساس جدولهای استاندارد غذایی برآورد شد.

میزان مالوندیآلدهید تولیدشده در فرآیند پراکسیداسیون
از سیاهرگ وداج برهها در زمان تولد و قبل از خوردن

استفاده

میشود.

دیگر،

بهعبارتی

میزان

تولید

آغوز ،هفت روزگی و سپس هر  30روز یک بار

مالوندیآلدهید با شکست و تفکیک اسیدهای چرب

خونگیری بهعمل آمد .نمونههای خون به دو لوله یکی

غیراشباع

اندازهگیری

حاوی ماده ضد انعقاد هپارین و دیگری بدون آن ،تخلیه

مالوندیآلدهید

شدند .از نمونه خون حاوی هپارین برای تعیین درصد

چربیها است .در این روش دو مولکول اسید

هماتوکریت ،شمارش کلی گلبولهای سفید و تهیه

تیوباربیتوریک با یک مولکول مالوندیآلدهید در محیط

گسترش خونی جهت شمارش تفریقی انواع گلبولهای

اسیدی واکنش داده و رنگ صورتی تولید میکند که رنگ

سفید استفاده شد .نمونه بدون ماده ضد انعقاد جهت

صورتی تولیدشده در طول موج  548نانومتر دارای جذب

جداسازی سرم بهمدت 15دقیقه با  2500دور در دقیقه

بوده و شدت جذب بهدستآمده در این طول موج

سانتریفیوژ شد .جهت شمارش گلبولهای سفید از پیپت

متناسب با تشکیل کمپلکس  TBA-MDAمیباشد.

متناسب

است.

از

اینرو

شاخص مناسبی برای پراکسیداسیون

مالنژور و الم نئوبار استفاده شد .در این روش ابتدا خون

اندازهگیری وضعیت آنتیاکسیدانی کل نیز طبق روش

حاوی ماده ضد انعقاد به درون پیپت کشیده شد و سپس با

بلیوس انجام شد [ .]10برای این منظور از رادیکال آزاد

محلول اسید استیک  10درصد رقیق شد .پس از تهیه رقت

 DPPHبهعنوان رادیکال آزاد پایدار در غلظت 0/2

مناسب یک قطره روی الم نئوبار ریخته و سپس با استفاده از

میلیموالر (مقدار  0/004گرم ماده  DPPHدرون 50

میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت .جهت شمارش انواع

میلیلیتر متانول) استفاده شد .ابتدا مرحله رسوب پروتئین
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با اضافهکردن  150میکرولیتر نمونه سرم به  1/5میلیلیتر

بود در قالب اندازهگیریهای تکرارشده در واحد زمان با

انجام شد (برای هر نمونه یک میکروتیوپ دو میلیلیتری

استفاده از رویه  Mixedنرمافزار  SASنسخه 9/2تجزیه

در نظر گرفته شد) .پس از همزدن بهمدت  30ثانیه

آماری شدند .مدل آماری استفادهشده برای این صفات

نمونهها به سانتریفیوژ یخچالدار منتقل شد و در دمای -4

مطابق رابطه ( )2بود .مقایسه میانگینها با استفاده از

درجه سانتیگراد بهمدت  30دقیقه با 3000دور در دقیقه

آزمون کمترین تفاوت معنیدار صورت گرفت.

سانتریفوژ شدند .سپس یک میلیلیتر از رونشست نمونهها

()1

Yijk = µ + Ai+Sk+ Eaik+ Bj+ A×Bij
+ S×Bkj+ A× S×Bikjk+ β (Xijk-X) + Ebijk

جدا و به لولههای حاوی  1/5میلیلیتر متانول و 0/5
میلیلیتر محلول  DPPHافزوده شد .سپس لولههای

()2

آزمایش به یک محیط تاریک منتقل شد و بهمدت 24

Yijk = µ + Ai+Sk+ Eaik+ Bj+ A×Bij+ S×Bkj
+ A× S×Bikjk+ Ebijk

ساعت در محیط تاریک قرار گرفتند .پس از  24ساعت
جذب نمونهها در برابر بالنک حاوی  2/5میلیلیتر متانول

که در این رابطه ها :Yijk ،مشاهده مربوط به تیمار  iو

و  0/5میلیلیتر  DPPHدر طول موج  517نانومتر قرائت

جنس  kدر زمان اندازهگیری j؛  :µمیانگین کلی مشاهدهها؛

شد .نمودار استاندارد بهکمک غلظتهای مختلف اسید

 :Aiاثر تیمار؛  :Skاثر جنس؛  :Eaikخطای اصلی (اثر

تیمارi

آسکوربیک تهیه ،رسم و وضعیت آنتیاکسیدانی بهصورت

درجنس)k؛  :Bjاثر دوره؛  :ABijاثرمتقابل تیمار iدر دوره j؛

نانومول آسکوربیک اسید بیان شد.

 :SBkjاثرمتقابل جنس  kدر دوره j؛  :ASBikjkاثرمتقابل
تیمار  iدر جنس  kدر دوره j؛ ) :β (Xijk –Xوزن بدن به

نتایج مربوط به افزایش وزن ،میزان شیر و خوراک
مصرفی که در ماههای مختلف بررسی شد و در مورد

عنوان کوواریت و  :Ebijkخطای فرعی است.

آنها اثر دوره و جنس مطرح بود با توجه به اینکه وزن
تولد فاکتور مهمی در میزان رشد برههای شیرخوار

نتایج و بحث

بهحساب میآید ،وزن تولد بهعنوان متغیر کمکی

تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمایشی از لحاظ مصرف

(کوواریت) در مدل وارد شد و در قالب اندازهگیریهای

شیر مشاهده نشد (جدول  .)2همچنین مقدار مصرف

Mixed

خوراک روزانه برهها تحت تأثیر قرار نگرفت .استفاده از

نرمافزار  SASنسخه  9/1تجزیه آماری شدند .مدل آماری

بادرنجبویه یا  Q10در جیره تأثیر معنیداری بر وزن تولد،

استفادهشده برای این صفات مطابق رابطه ( )1بود .در

وزن نهایی و افزایش وزن روزانه نداشت؛ بهطورکلی

مورد صفاتی مانند آنزیمهای گلوتاتیون پراکسیداز،

بادرنجبویه و کوآنزیم  Q10تأثیری بر فراسنجههای

ایمنوگلوبولینجی ،میزان مالوندیآلدهید و وضعیت

عملکردی نداشتند .مطالعات محدودی وجود دارد که

آنتیاکسیدانیکل در سرم خون و سایر فراسنجههای خونی

بیانکننده چگونگی اثر این دو ماده بر عملکرد دام باشد،

از جمله درصد هماتوکریت ،مونوسیت ،لنفوسیت،

ولی گزارش شده است که افزودن پودر بادرنجبویه حتی

نوتروفیل ،ائوزینوفیل ،بازوفیل و تعداد کل گلبولهای

تا  10گرم در کیلوگرم جیره تأثیری بر عملکرد رشد

سفید در خون که در ماههای مختلف مورد بررسی

جوجههای گوشتی نداشت [ .]12اما در مقابل ،گزارش شده

قرارگرفتند و در مورد آنها نیز اثر دوره و جنس مطرح

است که افزودن گیاه بادرنجبویه در سطوح  ،2/5پنج و 10

تکرارشده در واحد زمان با استفاده از رویه
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گرم در کیلوگرم جیره باعث افزایش وزن و بهبود ضریب

کاهش خوراک مصرفی میشود .با توجه به نقش و

تبدیل خوراک در جوجههای گوشتی شد [ .]18به هرحال،

اهمیت کوآنزیم  Q10در تبدیل انرژی سلولی و تولید

گزارش شده است که اختالف در موقعیت جغرافیایی محل

ممکن است بخشی از انرژی مورد نیاز حیوان از طریق

رویش گیاهان ،تغییرات فصلی ،شرایط آبوهوایی ،زمان

افزایش بازده بهرهوری انرژی در سلول تأمین شود و

برداشت ،فرآوری و روش عصارهگیری از متغیرهای مهمی

حیوان با مصرف کم خوراک بتواند نیازهای خود را تأمین

هستند که میتوانند سبب تفاوت در نتایج شوند [.]21

نماید [ .]14هرچند نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

استفاده از مواد آنتیاکسیدان احتماالً از طریق بهبود در

ATP

استفاده از بادرنجبویه و کوآنزیم  Q10تأثیری بر مصرف
خوراک و عملکرد برهها نداشت.

سوختوساز انرژی و حذف رادیکالهای آزاد باعث

جﺪول  .2اثر جیره ،جنس و دوره آزمایش بر شیر و خوراک مصرفﯽ و عملکرد برهها
فراسنجه
میانگین کل

بازده تبدیل

وزن ابتدایی

وزن نهایی

افزایش وزن

شیر مصرفی

خوراک مصرفی

(کیلوگرم)

(کیلوگرم)

(گرم در روز)

(گرم در روز)

(گرم در روز)

خوراک

4/0±21/11

19/0±15/34

166/4±14/43

497/29±57/25

288/24±591/26

1/0±94/14

1

جیرههای آزمایشی
شاهد

3/95

18/28

160/06

511/91

295/42

2/21

بادرنجبویه

4/37

20/11

174/17

505/45

286/86

1/79

Q10

4/27

19/07

164/19

475/38

283/50

1/83

خطایاستاندارد میانگینها

0/17

0/54

6/68

32/15

21/76

0/2

سطح معنیداری

0/56

0/48

0/22

0/75

0/63

0/17

جنس بره
نر

4/57a

19/98a

170/97

530/50a

305/96

1/99

ماده

4/03b

18/52b

161/31

464/66b

271/22

1/89

خطایاستاندارد میانگینها

0/14

0/44

5/91

23/38

15/22

0/17

سطح معنیداری

0/05

0/05

0/12

0/05

0/41

0/58

دوره آزمایش
 30روز اول

4/20c

8/72c

150/76bc

771/53a

--

1/06c

 30روز دوم

8/72b

13/87b

171/50ab

519/41b

169/12b

1/5b

 30روز سوم

13/87a

19/15a

176/15a

201/80c

408/06a

3/27a

خطایاستاندارد میانگینها

0/25

0/32

0/48

30/97

25/57

0/29

سطح معنیداری

0/001

0/001

0/05

0/001

0/001

0/001

 . 1در محاسبه بازده تبدیل خوراک (خوراک خورده شده بر افزایش وزن) ،مجموع خوراک محتوی کنسانتره و علوفه و همچنین میزان ماده خشک شیر مصرف شده
روزانه استفاده شده است.
 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
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میانگین مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن

کمتر بود [ .]2اما محققین دیگر اظهار نمودند که افزایش

روزانه برهها تحت تأثیر جنس برهها نبود (جدول )2؛ اما

طول دوره پروار تأثیر معنیداری بر افزایش وزن روزانه

میانگین شیر مصرفی برههای نر در کل دوره آزمایش

ندارد [.]13

بیشتر از برههای ماده بود ( .)P>0/05همچنین میانگین

درصد هماتوکریت درگروه دریافتکننده جیره حاوی

وزن تولد و وزن نهایی برههای نر بیشتر از مادهها بود

بادرنجبویه نسبت به گروه شاهد تفاوت معنیداری

( .)P>0/05گزارش شده است که صرفنظر از جیره

نداشت (جدول )3؛ اما استفاده از کوآنزیم  Q10درصد

مصرفی ،وزن زنده در برههای نر نسبت به برههای ماده

هماتوکریت خون برهها را باال برد .گزارش شده است که

همسن بیشتر است [ .]19برخی محققین علت معنیدار

هموگلوبین ،هماتوکریت ،پالکت و متوسط حجم گلبولی

شدن اثر جنسیت بر صفات رشد در گوسفند را نتیجه

[ ]7و شمار گلبولهای قرمز خون [ ]6جوجههای گوشتی

تفاوتهای ژنتیکی و فیزیولوژیکی بین دامهای نر و ماده

تحت تأثیر افزودن بهترتیب پودر گیاه بادرنجبویه و

و اثر هورمونهای جنسی میدانند که باعث رشد سریعتر

کوآنزیم  Q10نبودند .نتایج برخی تحقیقات نشان میدهد

حیوانات نر میشود [.]1

که کوآنزیم  Q10تأثیری بر تعداد گلبولهای قرمز نداشت

صرفنظر از نوع جیره مصرفی ،میانگین وزن برهها در

ولی این کوآنزیم باعث کاهش شاخص شکنندگی اسمزی

ابتدا و انتهای دورههای مختلف پروار (جدول  )2با

گلبول قرمز شد؛ کاهش این شاخص میتواند باعث

یکدیگر اختالف داشت ( .)P>0/01میانگین افزایش وزن

محافظت از ساختار گلبول قرمز ،توسعهپذیری غشاء و

روزانه در دورههای مختلف آزمایش متفاوت بود هرچند

شکل هندسی گلبولهای قرمز شود [.]16

این اختالف بین دورههای اول و سوم معنیدار بود

در مطالعه حاضر درصد کل گلبولهای سفید خون

( .)P>0/05میزان شیر مصرفی توسط برهها در دوره اول

برهها بهطور معنیداری تحت تأثیر افزودن بادرنجبویه و

نسبت به دورههای دیگر بیشتر بود ( )P>0/01و کمترین

کوآنزیم  Q10به جیره بود و افزایش یافت (.)P<0/05

مقدار در دوره انتهایی مشاهده شد .برعکس ،در دوره 30

گزارش شده است که افزودن بادرنجبویه به جیره

روز اول برهها تمایلی به مصرف خوراک جامد نشان

جوجههای گوشتی نیز باعث افزایش تعداد کل گلبولهای

ندادند اما با افزایش سن برهها ،خوراک مصرفی باال رفت

سفید خون شد [ .]7نتایج مطالعه حاضر نشان داد که

و در دوره سوم به بیشترین مقدار خود رسید (.)P>0/01

جیرههای آزمایشی تغییر محسوسی در درصد مونوسیتها

بررسی دادهها نشان داد که اثرات متقابل معنیداری بین

و بازوفیلها نداشتند .حضور بادرنجبویه در جیره درصد

جیره آزمایشی ،جنس و دوره آزمایش از لحاظ وزن زنده،

لنفوسیت را کاهش و درصد نوتروفیل خون را افزایش داد

افزایش وزن روزانه ،شیر و خوراک مصرفی وجود

()P<0/05؛ هرچند کوآنزیم  Q10نتوانست تغییر قابلتوجهی

نداشت .برخی محققین نشان دادند که افزایش وزن روزانه

در درصدهای این دو فراسنجه داشته باشد (جدول  .)2با این

برههای ترکی -قشقایی تا پایان ماه دوم آزمایش افزایش

وجود ،درصد ائوزینوفیل خون برهها نسبت به گروه شاهد

یافت ،اما در ماه سوم روند کاهشی داشت .بدینمعنی که

بیشتر بود .گزارشهایی که در مورد مقادیر طبیعی فراسنجه-

مصرف خوراک در ماه سوم کاهش و ضریب تبدیل

های خون و ایمنی گوسفندان نژادهای مختلف وجود دارد،

غذایی در ماههای دوم و سوم تقریباً مشابه و از ماه اول

نشاندهنده متفاوت بودن این مقادیر است.

دوره   21شماره   1بهار 1398

28

دو ﻧوع مﺨﺘلﻒ آﻧﺘﯽاکﺴیﺪان خوراکﯽ :فراسنجههای ایمنﯽ و عملکرد در برههای شیرخوار سنجابﯽ

در مطالعهای مقادیر گلبولهای سفید ،لنفوسیتها،

علیرغم افزایش لنفوستها بهدنبال استفاده از مکمل کوآنزیم

نوتروفیلها و هماتوکریت در گوسفندان لری بهترتیب

 Q10تغییر معنیداری در گلبولهای سفید ،هتروفیل و

 12/08×103عدد در میکرولیتر و  29/95 ،50/09و 38/76

همچنین نسبت هتروفیل به لنفوسیت مشاهده نشد [.]6

درصد گزارش شده است [ .]8نتایج تحقیقهای متعدد اثرات

بادرنجبویه فعالیت آنتیاکسیدانی باالیی دارد و این

کوآنزیم  Q10در باال بردن ایمنی بدن را نشان میدهد؛ افزودن

خاصیت به ترکیبات فنلی آن نسبت داده شده است .از

این کوآنزیم به جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود فعالیت

آنجاییکه آنتیاکسیدانها از طریق تقویت سیستم دفاعی

لیزوزوم سرم شد که بهدنبال آن بهبود عملکرد سیستم ایمنی

بدن علیه تنش اکسیداتیو و همچنین جلوگیری از

جوجهها مشاهده شد [ .]16نشان داده شده است که کمبود

پراکسیداسیون چربیهای غشا و حفظ حالت سیالی غشای

کوآنزیم  Q10باعث کاهش فعالیت سلولهای  Tشده ولی به

سلول ،مانع از تضعیف سیستم ایمنی بدن میشوند [،]9

دنبال استفاده از مکمل کوآنزیم ،فعالیت سیستم ایمنی بهبود

افزودن آنتیاکسیدانها به جیره دام احتماالً از طریق کاهش

یافته است [ .]15مقادیر کافی کوآنزیم  Q10برای عملکرد

تنش اکسیداتیو ایجادشده به سبب افزایش هتروفیلها،

مطلوب سلولها و بافتهایی که در ساختار ایمنی بدن نقش

جلوگیری کند؛ زیرا هتروفیلها در فرآیندهای التهابی و

دارند ،ضروری بهنظر میرسد .این محققین گزارش کردند که

تنش افزایش مییابند [.]22

جﺪول  .3اثر جیره ،جنس و دورههای آزمایشﯽ بر درصﺪ هماتوکریت و گلبولهای سفیﺪ خون
فراسنجه
کل
جیره
شاهد
بادرنجبویه
کوآنزیم Q10
خطایاستاندارد میانگینها
سطح معنیداری
جنس بره
نر
ماده
خطایاستاندارد میانگینها
سطح معنیداری
دوره آزمایش
زمان تولد
روز 30
روز 60
روز 90
خطایاستاندارد میانگینها
سطح معنیداری

هماتوکریت
(درصد)

مونوسیت
(درصد)

لنفوسیت
(درصد)

نوتروفیل
(درصد)

ائوزینوفیل
(درصد)

بازوفیل
(درصد)

کلگلبولهای سفید
(در میکرولیترخون)

33/0±62/53

1/0±56/14

49/1±09/18

48/1±84/23

0/0±82/09

0/0±06/02

6295/143±83/64

32/81b
33/46ab
34/59a
0/49
0/05

1/47
1/62
1/59
0/26
0/61

53/75a
45/53b
48/01a
1/94
0/05

44/62b
52/53a
49/37b
1/75
0/05

0/59b
0/84a
1/03a
0/07
0/001

0/09
0/06
0/03
0/05
0/11

5775b
6550a
6562/5a
234/63
0/05

33/29
33/95
0/49
0/75

1/87a
1/25b
0/19
0/05

51/71a
46/48b
1/47
0/05

45/52b
52/16a
1/43
0/001

0/83
0/81
0/09
0/55

0/06
0/06
0/04
0/11

6241/67
6350/00
191/58
0/72

39/12a
33/04b
32/20bc
30/12c
0/79
0/001

0/58d
1/29bc
2/63a
1/75b
0/26
0/001

43/46b
44/71b
52/92a
55/29a
2/03
0/001

55/87a
52/79a
43/83b
42/87b
2/01
0/001

0/04c
0/92b
1/46a
0/87b
0/15
0/001

0/006
0/08
0/08
0/08
0/05
0/12

-------

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
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برگ گیاه بادرنجبویه ( 100میلیگرم در کیلوگرم

تعداد گلبولهای قرمز ،درصد لنفوسیتها و نوتروفیلها

خوراک) تأثیرات آنتیاکسیدانی مشابه با ویتامین  Cدر

بین گوسفندان زیر یکسال و باالتر از یکسال در برخی

برطرف کردن اختالالت ناشی از سرب در رت نشان داده

گزارشها مشاهده میشود [ .]3نتایج برخی تحقیقات

است؛ بر اساس این گزارش ،برگ بادرنجبویه دارای

نشان میدهد که دامهای جوان در ماههای اول تولد دارای

ویتامین  Cاست و این ویتامین باعث بهبود عملکرد

تعداد کل گلبولهای سفید بیشتری هستند و

سیستم ایمنی میشود [ .]4درصد هماتوکریت ،ائوزینوفیل

لنفوسیتهای خون به تدریج با افزایش سن حیوان باال

و بازوفیل نمونههای خون برههای نر و ماده تفاوت

میرود [ .]11در گزارشی نیز تغییرات سن گوسفندان

معنیداری نداشت (جدول  .)3هرچند ،درصد مونوسیت

لری -بختیاری باعث تغییر شمارش افتراقی گلبولهای

و لنفوسیت برههای نر بیشتر از ماده و درصد نوتروفیل

سفید شد ولی روند تغییرات تا حدودی متفاوت از تحقیق

برههای ماده نسبت به برههای نر باالتر بود .تعداد کل

حاضر بود .بهنحویکه درصد نوتروفیل تا سه ماهگی

گلبولهای سفید بین برههای نر و ماده تفاوت معنیداری

تغییر معنیداری نداشت ولی از شش ماهگی افزایش

نداشت .گزارش شده است که درصد هماتوکریت

قابلمالحظهای نشان داد و درصد لنفوسیتها و

برخالف تعداد گلبولهای سفید در جنس نر گوسفند

ائوزینوفیلها نیز با افزایش سن ،باال رفت؛ مونوسیتهای

لری -بختیاری بیشتر از ماده بود [ .]3همچنین ،محققین

خون روند کامالً کاهشی داشتند .این محققین ،تقویت

نشان دادند که تفاوت معنیداری در شمارش افتراقی

سیستم ایمنی و برخورد با عوامل عفونی را دلیل افزایش

گلبولهای سفید جنس ماده و نر در فصول مختلف وجود

تعداد کل گلبولهای سفید و افزایش نوتروفیلها،

دارد [ .]8بنابراین ،بهنظر میرسد عواملی مانند فصل ،نژاد

لنفوسیتها و ائوزینوفیلها در برههای مسنتر عنوان

و جنس حیوان میتوانند باعث تغییر در الگوی این

کردند [ .]8بنابر گزارش برخی محققین ،در روزهای اولیه

فراسنجههای خونی شوند .بین دورههای مختلف آزمایش

بعد از تولد گوسالهها ،برهها و بزغالهها ،درصد

تفاوت معنیداری از لحاظ هماتوکریت خون وجود داشت

نوتروفیلها بیشتر از لنفوسیتها است و ادامه حیات این

(جدول  )3و با افزایش سن برهها درصد آن کاهش یافت.

دامها با لنفوسیت کمتر نسبت به نوتروفیل ادامه مییابد

نتایج مشابهی در گوسفندان زل گزارش شده است [ .]3اما

ولی از هفته دوم بعد از تولد تعداد لنفوسیتها بیشتر

برخالف این نتایج ،در گوسفندان لری -بختیاری از دو

شده بهطوریکه نسبت بین نوتروفیل به لنفوسیت در بره و

سالگی به بعد و با افزایش سن ،هماتوکریت نیز افزایش

گوساله  0/5و در بزغاله  0/6میرسد .از ماه سوم

یافت؛ این محققین گزارش کردهاند که بهدلیل فعالیت

لنفوسیتها  70-80درصد گلبولهای سفید خون را

خونسازی در گوسفند در سنین پسازشیرگیری،

تشکیل میدهند .هرچند که با افزایش سن ،مقادیر

گلبولهای قرمز خون افزایش مییابند [.]8

لنفوسیت و نوتروفیل کم میشود ولی همچنان درصد

در مطالعه حاضر درصد مونوسیت ،لنفوسیت و

لنفوسیتها بیشتر از نوتروفیل است [ .]23اثرات متقابل

ائوزینوفیل با باال رفتن سن از زمان تولد به بعد افزایش،

تیمار ،دوره و جنس برای لنفوسیت ،نوتروفیل و

نوتروفیل کاهش و بازوفیل در دورههای سنی مختلف

ائوزینوفیل معنیدار شد (شکلهای  1تا 3؛  )P<0/05اما

تغییر معنیداری نداشت (جدول  .)3تفاوت معنیدار در

برای سایر فراسنجهها معنیدار نبود.
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بادرنجبویه

کیوتن

100

کنترل

a ab
b

bb

a

درصﺪ لنفوسیت

a
ab
b

80

60
40
20
0

90ماده

60ماده

90نر

30ماده

60نر

0ماده

30نر

0نر

جنس -دوره

شکل  .1تغییرات درصﺪ لنفوسیت بین گروههای آزمایشﯽ در روزهای مﺨﺘلﻒ در جنس ﻧر و ماده.
 :a-cتفاوت میاﻧگینها با حروف ﻧامشابه در هر سﺘون معنﯽدار است (.)P<0/05

کیوتن

b

aa
b

کنترل
ab

80

a

60

b

b

درصﺪ ﻧوتروفیل

a

بادرنجبویه

100

40
20
0

90نر

90ماده

60ماده

60نر

30ماده
جنس -دوره

0ماده

30نر

0نر

شکل  .2تغییرات درصﺪ ﻧوتروفیل بین گروههای آزمایشﯽ در روزهای مﺨﺘلﻒ جنس ﻧر و ماده.
 :a-cتفاوت میاﻧگینها با حروف ﻧامشابه در هر سﺘون معنﯽدار است (.)P<0/05

کیوتن

بادرنجبویه

5.0

کنترل

4.0

درصﺪ ائوزینوفیل

3.0
a

2.0

b

1.0

b

0.0
90ماده

90نر

60ماده

60نر

30ماده
جنس -دوره

30نر

0ماده

0نر

شکل  .3تغییرات درصﺪ ائوزینوفیل بین گروههای آزمایشﯽ در روزهای مﺨﺘلﻒ جنس ﻧر و ماده.
 :a-cتفاوت میاﻧگینها با حروف ﻧامشابه در هر سﺘون معنﯽدار است (.)P<0/05
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نتایج بهدستآمده نشان داد که استفاده از بادرنجبویه و

جیره برهها سبب کاهش مقدار مالوندیآلدهید سرم خون

کوآنزیم  Q10تأثیری بر غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز،

شد .خاصیت آنتیاکسیدانی بادرنجبویه سبب شده

ایمونوگلوبولینجی و ظرفیت کل آنتیاکسیدانی نداشتند

است که این گیاه دارای قابلیت پاکسازی رادیکالهای

(جدول  .)4مشابه نتایج تحقیق حاضر ،گزارش شده است

آزاد آنیون سوپراکسید و نیتریک اکساید باشد [.]5

که عصاره بادرنجبویه تأثیری بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون

بنابراین با توجه به نتایج بهدستآمده بهنظر میرسد در

پراکسیداز [ ]5نداشت .از طرفی برخی تحقیقات

مقایسه با کوآنزیم  Q10استفاده از گیاه بادرنجبویه نقش

نشان میدهد که کوآنزیم  Q10نیز تأثیری بر

مؤثرتری در بهبود شاخصهای آنتیاکسیدانی در برهها

ایمنوگلوبولینجی نداشته است [ .]6افزودن بادرنجبویه به

داشته باشد.

جﺪول  .4اثر جیره و جنس بر فعالیت آﻧزیم گلوتاتیون پراکﺴیﺪاز ،میزان ایموﻧوگلوبولین جﯽ ،مالوندیآلﺪهیﺪ و ظرفیت
آﻧﺘﯽاکﺴیﺪاﻧﯽ کل
فراسنجه
کل

گلوتاتیون پراکسیداز

ایمونوگلوبولینجی

مالوندیآلدهید

ظرفیت آنتیاکسیدانی کل

(واحددر لیتر)

(میلیگرمدر دسیلیتر)

(نانومول در میلیلیتر)

(نانومول در میکرولیتر عصاره متانولی)

106/4±317/36

1029/55±9/74

4/0±39/22

2/0±99/03

جیره
شاهد

103/56

1026/56

a

5/08

3/02

بادرنجبویه

101/73

1029/06

3/81b

2/98

113/67

1034/07

4/28a

2/99

خطایاستاندارد میانگینها

6/88

12/17

0/29

0/03

سطح معنیداری

0/43

0/66

0/05

0/19

کوآنزیم

Q10

جنس بره
نر

101/06

1023/9

4/62

3/01

ماده

111/57

1035/89

4/15

3/12

خطایاستاندارد میانگینها

5/61

11/58

0/21

0/05

سطح معنیداری

0/22

0/31

0/25

0/16

دوره آزمایش
زمان تولد

140/87a

112/25d

1/51d

3/79a

روز30

100/39b

1433/79a

6/01a

3/17b

b

c

c

روز60

b

روز 90

87/94

1385/24

4/98

2/72

96/06b

1188/31c

5/06b

2/71c

خطایاستاندارد میانگینها

7/94

17/41

0/2

0/05

سطح معنیداری

0/001

0/001

0/001

0/001

 :a-cتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ستون معنیدار است (.)P<0/05
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غلظت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز سرم خون با

 .2ایالمی ب ( )1383عملکرد پروار و خصوصیات الشه

افزایش سن برهها از زمان تولد به بعد کاهش یافت

برههای نر و ماده ترکی -قشقایی در دورههای مختلف

(جدول  )4ولی غلظت ایمنوگلوبولینجی از زمان تولد تا

پروار (تغذیه با پلت) .مجموعه مقاالت اولین کنگره

یک ماهگی بهشدت افزایش داشت .این روند در ماه دوم

علوم دامی و آبزیان ،دانشکده کشاورزی و منابع

و سوم بهطور عمده کاهشی بود ولی به مراتب از غلظت

طبیعی ،دانشگاه تهران.160-162 .
 .3حاجیحاجیکالیی م ر ،راضیجاللی م و

زمان تولد باالتر بود .مقدار مالوندیآلدهید در روز 30
نسبت به روز تولد حدود چهار برابر افزایش نشان داد

اسالمیویسری م ( )1385تأثیر سن ،جنس و فصل

هرچند در ماه دوم و سوم روند کاهشی داشت ولی هنوز

بر پارامترهای خونی گوسفندان زل مازندران ،مجله
دامپزشکی ایران .32-24 :)1( 10

نسبت به زمان تولد باالتر بود .ظرفیت کل آنتیاکسیدانی

 .4رستمی س ،موضعی ز ،بهنامرسولی م و غیور ن

سرم خون نیز با افزایش سن برهها کاهش یافت .مطالعات

( )1389مقایسه اثر آنتیاکسیدانی برگ گیاه

متعدد نتایج متناقضی درباره چگونگی تغییر فعالیت آنزیم

بادرنجبویه ) (Melissa officinalisبا ویتامین  Cبر

گلوتاتیون پراکسیداز با افزایش سن نشان میدهد.

اختالالت یادگیری ناشی از استات سرب در رت.

درحالیکه نتایج برخی پژوهشها نشاندهنده افزایش

دانشور پزشکی.54-47:)17( 86 .

فعالیت این آنزیم با باال رفتن سن میباشد [ ،]17گزارش

 .5سپند م ر ،سودی م ،سلیمانی م و حاجیمهدیپور ه

برخی پژوهشگران دیگر بیانکننده کاهش فعالیت آنزیم با

( )1391بررسی اثر حفاظتی عصاره گیاه بادرنجبویه

افزایش سن است [ .]24اثرات متقابل تیمار ،دوره و جنس

( )Melissa officinalis L.بر استرس اکسایشی

در خصوص آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز ،میزان غلظت

ایجادشده توسط پپتید بتا آمیلوئید ( )35-25در

ایمونوگلوبولینجی ،آنزیم مالوندیآلدهید و ظرفیت آنتی

سلولهای  .PC12فصلنامه گیاهان دارویی:)2( 42 .

اکسیدانیکل معنیدار نبود.

.85-74

براساس نتایج این آزمایش ،استفاده از گیاه بادرنجبویه

 .6فرهنگفر ب ،حسینی س ع ،زارعی ا و لطف الهیان

در سطح  10درصد جیره و همچنین  30میلیگرم در روز

ه ( )1391تأثیر محدودیت غذایی و کوآنزیم Q10

کوآنزیم  Q10بهعنوان آنتیاکسیدان خوراکی در جیره

بر توانایی ایمنی و شیوع آسیت در جوجههای

برههای شیرخوار میتواند باعث بهبود سیستم ایمنی شود.

گوشتی ،پژوهشهای تولیدات دامی.93-77 :)5( 3 .

بررسی مقادیر بیشتر بادرنجبوبه و کوآنزیم  Q10در جیره

 .7نامدار زنگنه ک ،چهارآیین ب ،نصر ج و

برهها توصیه میشود.

خمیسآبادی ح ( )1392اثر افزودن پودر گیاه
بادرنجبویه به جیره و بررسی کیفیت الشه و

منابع

فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی .دومین

 .1افتخاری شاهرودی ف ،بحرینی م ر ،ونولک د و

همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی ،ساوه.

دانش مسگران م ( )1381ارزیابی عوامل مؤثر بر

.8

نیکبخت بروجنی غ و طالبی م ع ( )1379تعیین

صفات رشد در گوسفند کرمانی .مجله علوم

مقادیر هماتولوژیکی گوسفندان به ظاهر سالم لری

کشاورزی ایران.402-395 :)3( 33 .

بختیاری ،مجله تحقیقات دامپزشکی.13-9 :)2( 55 .
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Abstract
A total of 24 male and female Sanjabi suckling lambs with an average weight of 4.2 kg at birth day were used in a 90day trial period using randomized complete block design for evaluation of two dietary antioxidants. The lambs were
received forage and concentrate from the second week of birth in addition to maternal milk. The experimental diets
included control (milk and starter), control + 10% lemon balm (Melissa officinalis) and control + one tablet CoQ10 (30
mg). Every 30 day of experiment blood samples were drawn from jugular vein to measure some hematological and
enzymatic parameters. No significant difference was observed among treatments for daily milk, dry matter intake and
performance of lambs. Hematocrit was not affected due to lemon balm but it was increased (P<0.05) by CoQ 10. Diets
containing antioxidants increased the total white blood cells compared to control (P<0.05); but monocytes and
basophils did not alter these parameters. Lemon balm reduced the lymphocytes and increased neutrophils while
CoQ10 did not influence these two parameters. Eosinophil in blood samples of lambs received Lemon balm or CoQ 10
were more than that of control (P<0.05). The concentrations of glutathione peroxidase, immunoglobulin-G and total
antioxidant capacity were not affected by treatments, but lemon balm supplementation decreased (P<0.05)
malondialdehyde index. The results of this experiment showed, the use of lemon balm in 10% of diet as well as 30
mg/day of coQ10 in suckling lambs’ diet improved immune system, however no significant changes observed in the
performance of the lambs.
Keywords: Antioxidant capacity, Blood cells, Coenzyme Q10, Immune system, Lemon balm.
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