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  القایی اثر آنتی اکسیدانی هسته انار بر فعالیت آنزیم هاي کبدي خون بزهاي سانن پیرامون زایش تحت تنش اکسیداتیو
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  گروه علوم دامی-عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد- 2
  

  
  چکیده

تنش اکسیداتیو القاء شده با تغذیه روغن سویاي اکسید برفعالیتآنزیمهایکبدیتحتشرایطاثر هسته انار به عنوان یک آنتی اکسیدان ارگانیک 
هفته قبل و بعد  3 ،در قالب یک طرح کامالً تصادفی با اندازه گیري هاي تکرار شده در زمانپیرامون زایش شده در بزهاي شیري سانن 

صد روغن خام در 4، )1تیمار (م سویا درصد روغن خا 4تیمار هاي آزمایشی شامل جیره پایه به همراه . از زایش مورد بررسی قرار گرفت
. بر مبناي ماده خشک بود )3تیمار (درصد هسته انار آسیاب شده  8صد روغن خام اکسید شده سویا و در 4 ،)2تیمار (اکسید شده سویا 

و نمونه برداري ها ه ها، سه روز پس از زایش جیره هاي آزمایشی با یک جیره یکسان جایگزین شد براي بررسی زمان ماندگاري اثر تیمار
، )ALT(ترانسفراز ، آالنین آمینو)CK(، کراتینکیناز)ALP(هاي آلکالین فسفاتاز بر اساس نتایج، فعالیت آنزیم .هفته بعد تکرار شد 2

الگوي  داراي 1نسبت به تیمار  2دو هفته پس از اعمال تیمار، در اثر تیمار ) LDH(و الکتاتدهیدروژناز) AST(آسپارتات آمینو ترانسفراز
و روند  ALPو ALTهاي براي فراسنجهالگوي افزایشی یاد شده . ، داراي روند کاهشی بود2نسبت به تیمار  3افزایشی و در اثر تیمار 

فعالیت هاي الگوي اثر تیمارها دو هفته پس از اعمال جیره یکسان، در کلیه . از لحاظ آماري معنی دار بود ALPکاهشی مذکور براي 
به طور کلی روغنسویاي اکسید شده در مقایسه با روغن سویاي تازه، . به طور مشابهی با سایر زمان ها تکرار شد ،CKبه جز  آنزیمی

احتماالً به دلیل تغییر در ترکیب اسید هاي چرب و وجود مشتقات پراکسیداسیون، باعث افزایش عوارض استرس اکسیداتیو گردید، در 
با خنثی نمودن ترکیبات اکسیداتیو، فراسنجه هاي مذکور را بهبود  وان یک آنتی اکسیدان ارگانیکبه عن حالی که تیمار حاوي هسته انار

  .بخشید
  

  استرس اکسیداتیو، بز ساننارگانیک، نتی اکسیدانآهسته انار، روغن سویاي اکسید شده،  :هاي کلیدي  واژه
  

  
 

  مقدمه
از این رو . دنشو چرب و مواد معدنی میهاي  در متابولیسم گلوکز، اسید تغییرات قابل توجهیشیري در دوره انتقال، متحمل هاي  دام

هاي   یا کاهش درصد چربی شیر در ابتداي شیردهی از طریق برخی اسیدو در جیره  ها و چربی فیبريغیر هاي  تغذیه کربوهیدرات
ابزاري مدیریتی در کنترل وقایع به  را استفاده از چربی در جیره، ژي در اوایل شیردهیش تقاضاي انرمنظور کاهبه ) 2(چرب خاص

 طیشود که  روغنی تأمین میهاي  معموال از دانه ،شیريهاي  چربی در جیره دام. )5(است نمودهمتابولیکی پیرامون زایش تبدیل 
اکسید شده نه تنها هاي  تغذیه چربیمطالعات نشان می دهدکه  ).9(، رادیکال هاي آزاد آن افزایش می یابدحرارتتأثیر تحت  و فرآوري

بلکه میزان  ،منفی خود قرار دهد تأثیرتحت هضم مواد مغذي تخمیر شکمبه را از طریق کاهش تولید پروتئین میکروبی و بازدهی 
هاي ایمنی   کاهش عملکرد، افزایش نرخ بازسازي دستگاه گوارش و پاسخ). 21(ترکیبات پر اکسید در بدن حیوان را نیز افزایش می دهد

ها در   در تغذیه چربیها   اکسیدان  توجه به همزمانی نقش آنتیبنابراین ).4(هاي اکسید شده است افته از عوارض تغذیه روغنتقلیل ی
هیدروکسیتولوئن و التبوتینظیرشامل ترکیبات فنولی اًسنتتیک عمدتهاي  اکسیدان آنتی).8(رسد ضروري به نظر میبازه پیرامون زایش 

هستند که به دلیل سرطان زا بودن استفاده از آنها محدود شده و گرایش به استفاده از  100مري مانند یونوکس پلیهاي  اکسیدان آنتی
پانیکاالژین و هایی نظیر  فنول  هسته انار غنی از پلی). 16(فزایش یافته استادر مواد خوراکی  گیاهی و ارگانیکهای آنتی اکسیدان

  مطالعات اخیر  .کند تولوئن تجاري برابري می هیدروکسی با بوتیالت ،)10( ها یآنضد التهاب و یاکسیدان آنتیبوده که پتانسیل  االژیتانین
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هاي  دهد که اثرات آنتی اکسیدان ها در تقابل با عوامل ایجاد کننده استرس اکسیداتیو توسط نشانگرهاي زیستی نظیر فعالیت نشان می

آنتی روغن سویاي اکسید شده در تقابل با نقش اي  مطالعه بررسی تأثیر تغذیههدف از این . گیري است قابل اندازه، )12(  آنزیمی
ها بر   هاي شیري سانن در بازه پیرامون زایش و بررسی ماندگاري اثر تیمار هاي آنزیمی خون بز  فعالیت هسته انار بر اکسیدانی
   .هاي مذکور، پس از قطع تیمار هایآزمایشی در ابتداي گامه شیردهی بود  فراسنجه

  
  

  مواد و روش ها
و سازي فحلی  زمان کیلوگرم، پس از هم 47 ± 9شکم زایش با میانگین وزنی  5تا  3رأس بز شیري سانن  18در این آزمایش، تعداد 

در ها   هفته در قالب طرح کامالًتصادفی در بازه زمانی سه هفته قبل و بعد از زایش، براي مقایسه اثر تیمار 8، به مدت آبستنی ییدتأ
تیمار هاي آزمایشی شامل جیره پایه به . مورد بررسی قرار گرفتندمتابولیکی انفرادي با دسترسی آزادانه به آب و خوراك هاي   قفس

 8درصد روغن خام اکسید شده سویا و  4، )2تیمار (درصد روغن خام اکسید شده سویا  4، )1تیمار (درصد روغن خام سویا  4همراه 
ها، سه روز پس از زایش جیره  براي بررسی زمان ماندگاري اثر تیمار.بر مبناي ماده خشک بود )3تیمار (درصد هسته انار آسیاب شده 

روز  21نمونه برداري خون از سیاهرگ گردنی به صورت تکرار شده در زمان، در مقاطع .هاي آزمایشی با یک جیره یکسان جایگزین شد
روز پس از  17، سه روز پس از زایش و )یک هفته قبل از زایش(  تیمار هاي آزمایشیهفته پس از اعمال  2قبل از زایش پیش بینی شده، 

ساعت محدودیت غذایی انجام  20، پس از اعمال فعالیت آنزیم هاي کبديبه منظور تعیین ) دو هفته پس از اعمال جیره یکسان( زایش
، به EDTAاستریل بدون هاي   خون در لولههاي   نمونه. نمونه برداري خون در زمان زایش بدون محدودیت غذایی صورت پذیرفت. شد

فعالیت . )3(تا زمان انجام آزمایشات نگهداري شد -C°20سازي شده و در دماي   جمع آوري و آمادهسرومیهاي  منظور تعیین فراسنجه
و آالنین ترانس ) LDH(  دهیدروژناز، الکتات)CK(  ، کراتینکیناز) AST( ، آسپارتات ترانس آمیناز)ALP( آلکالین فسفاتازهاي   آنزیم
مورد آنالیز قرار  A15مدلBiosystemبا استفاده از دستگاه اتوآناالیزرو اسپانیا  Biosystemیتشخیصی ها توسط کیت) ALT(  آمیناز
میلی  373/1  ± 037/0اکسید شد، به صورتی که عدد پراکسیداسیون آن از ) AOCS  )1روغن سویاي خام بر اساس روش. گرفت

  .میلی اکیواالن گرم در کیلوگرم روغن خام اکسید شده افزایش یافت 066/7 ± 045/0اکیواالن گرم در کیلوگرم روغن خام تازه تا حد 
هاي مکرر در طول زمان در قالب طرح کامالً تصادفی با  گیري میانگین اندازه مقایسه میانگین تیمارها بر اساس ارزیابی حداقل مربعات

 yijkدر مدل فوق . انجام شدyijk =μ + τi + tk+ δij+( τ×t)ik + εijkبا مدل آماري و )SAS )18نرم افزار آماري  GLMاستفاده از رویه 
، اثرات  iدر تیمار  j کوواریانس بین اندازه گیري، k، اثر زمان iمیانگین و سایر اجزاء مدل به ترتیب شامل اثر تیمار  μام،  ijkمشاهده 

  .بود kدر زمان iدر هر تیمارjهاي   و خطاي تصادفی یا واریانس بین اندازه گیريiو تیمار  kمتقابل زمان 
  

  

  نتایج و بحث
نسبت به سایر تیمارها به ترتیب افزایش و کاهش  3و  2در اثر تیمارهاي  ALPمیانگین کلی تغیرات آنزیم ) 1جدول (  بر اساس نتایج

نسبت  3و  2میزان این فراسنجه پس از دو هفته اعمال تیمارهاي آزمایشی در قبل از زایش، به ترتیب در اثر تیمارهاي ). p=39/0( یافت
 3در زمان هاي  ALPین الگوي منطقی در تغییرات غلظت ا. افزایش و کاهش نشان داد) p>05/0( داري  به سایر تیمارها به طور معنی

فراسنجه مذکور در زمان زایش رفتاري . داري تکرار شد روز پس از زایش و نیز دو هفته پس از قطع تیمار ها به طور غیر معنی
به ترتیب روند  3و  2هاي   در اثر تیمار CKمیانگین کلی فعالیت آنزیم . با سایر زمان هاي نمونه برداري نشان داد) p>05/0( متفاوت

نسبت به  3و  2به ترتیب در اثر تیمارهاي  ،هفته اعمال تیمار 2فعالیت این آنزیم پس از . داري نشان داد افزایشی و کاهشی غیر معنی
برداري ها تکرار شد، اما در دار در سایر نمونه  همین الگوي تغییرات با تفاوتی غیر معنی. سایر تیمارها میل به افزایش و کاهش داشت

 نمونه برداري مربوط به دو هفته پس از قطع تیمار هاي آزمایشی، تغییرات تیمار ها از این الگو تبعیت نکرد، که با توجه به افزایش قابل
  . ه استاثر قطع جیره هاي آزمایشی قابل توجی سبت به سایر مراحل نمونه برداري ومالحظه تفاوت هاي فردي در این مرحله ن

  همچنین مقدار این فراسنجه در . داري افزایش یافت به طور غیر معنی 1نسبت به تیمار  2در اثر تیمار  LDHمیانگین کلی فعالیت آنزیم 
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  دار  الگوي مذکور منعکس کننده روند معنی. نشان داد) p=15/0(  داري  نیز نسبت به سایر تیمار ها روند افزایشی غیر معنی 3اثر تیمار 

)05/0<p (2هفته پس از اعمال تیمار هاي آزمایشی در اثر تیمار  2مقدار این فراسنجه . میانگین جزئی اثر تیمار ها در زمان زایش بود 
). p>05/0(طول زمان روند افزایشی نشان داد فعالیت آنزیم مذکور در. افزایش یافت 3و  1داري نسبت به تیمار هاي   به طور غیر معنی

داري تکرار  روز پس از زایش و دو هفته پس از قطع تیمار نیز بدون معنی 3نسبت به سایر تیمار ها در زمان هاي  2برتري عددي تیمار 
داري  نیز به طور غیر معنی 1نسبت به تیمار  3گردید، با این تفاوت که پس از قطع تیمار هاي آزمایشی میزان این فراسنجه در تیمار 

  .کاهش یافت
فعالیت این ). p=07/0(  داري بود  ها متمایل به معنی  در مقایسه با سایر تیمار 2در اثر تیمار ALTافزایش میانگین کلی فعالیت آنزیم 

) p=19/0(  و کاهش) p>05/0(  به ترتیب افزایش 3و  2هفته اعمال تیمار هاي آزمایشی قبل از زایش در اثر تیمار هاي  2آنزیم پس از 
تیمارهاي آزمایشی براي داري پس از قطع  روز پس از زایش و به طور غیر معنی 3در ) p=07/0(  ور به طور قابل قبولیالگوي مذک. یافت

نسبت آنزیم . نشان داد) p>001/0( در طول زمان در اثر زایش روند افزایشیتنها ASTمیانگین فعالیت آنزیم . ها تکرار گردیداثر تیمار
داري نسبت به یک هفته قبل از زایش کاهش یافت و این روند نزولی در نمونه برداري  طور معنی در زمان زایش بهASTبه  ALTهاي 

  .به ترتیب افزایش و کاهش یافت 3و  2هاي   به طور کلی نسبت مذکور در اثر تیمار.هاي بعد از زایش نیز مشاهده شد
اي و بیماري هایی نظیر  کبدي، کلیوي، مسمومیت تغذیهدر سروم خون نشان دهنده بروز اختالالت ) 1جدول ( ALPافزایش غلظت 

هاي طبیعی   غلظت این آنزیم در شرایط فیزیولوژیکی مختلف در طیف وسیعی نوسان داشته و دامنه). 19(کاهش دانسیته استخوان است
ه دست آمده از آزمایش هاي ب اگر چه داده). 17و  11(  براي آن در بز سانن ذکر شده است 257 ± 308و  150 ± 15مختلفی نظیر 

همچنین دامنه طبیعی براي فعالیت . دهد  داري نشان می  ها میل به معنی  حاضر در دامنه طبیعی قرار دارد، اما تفاوت بین تیمار
بیان  20 ± 3و  51 ± 12، 239 ±101، 49 ± 2هاي سانن در منابع به ترتیب   در سروم خون بز ALTو  CK ،LDH ،ASTهاي   آنزیم

  ).19و  17(  شده است
افزایش . باشد  به طور واضحی از دامنه طبیعی مقادیر آن براي دام سالم فراتر می ALTهاي یاد شده به جز  بر این اساس فعالیت آنزیم

CK گیرد، چرا که فعالیت آنزیم  در سروم جزء شواهدي است که اغلب براي بررسی اختصاصی تخریب عضالنی مورد بررسی قرار میCK  
ها بسیار اندك بوده و در اکثر موارد افزایش فعالیت آن در سروم به مفهوم تخریب   به جز در بافت عضالت اسکلتی و قلب در سایر بافت

  ).13(  هاي عضالنی است  سلول
هاي به دست آمده از این  ، که داده)7( باشد  دار نمی  در طول زمان معموال معنی CKدهد که تغییرات فعالیت   مطالعات نشان می

شود و افزایش آن در سروم خون به دو مفهوم دیستروفی   نیز در عضله و کبد یافت می AST. کند آزمایش نیز از همین الگو تبعیت می
در  LDHهمچنین . در مورد تخریب عضالت غیر اختصاصی تر است CKاما در مقایسه با . هاي کبدي است عضالنی یا تخریب سلول

عالمت عمومی از  یکبنابراین افزایش آن در سروم . کند  هاي قرمز خون فعالیت می  هاي زیادي از جمله کبد، عضله و گلبول بافت
در سروم  LDHو  ASTهاي کبدي نیز سطح فعالیت  در اثر نکروز سلول .رود  هاي مذکور به شمار می تخریب و تجزیه سلولی بافت

  ).17( یابد  افزایش می
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تفکیک  بر میانگین کلی و مقدار فراسنجه هاي فعالیت آنزیم هاي کبدي و بافتی در سروم خون به6اثر تیمارهاي آزمایشی -1جدول
3زمان نمونه برداري

  

  ×تیمار  اثر  اثر   خطاي    4تیمار    3زمان  
  زمان  7زمان  تیمار  استاندارد  3  2  1    2فراسنجه

  p  05/0<p  60/0=p=39/0  95/89  691/81  820/261  080/153  میانگین کلی  1فسفاتاز آلکالین
  -  -  ab  a411/140  b271/284  c540/90  44/29  05/0<pهفته قبل از زایش1

  -  -  a 897/196  968/176  209/191  235/35  79/0=pشزای
  -  -  b  918/137  721/141  832/129  259/29  85/0=pوز پس از زایشر 3

  -  -  b  828/104  641/141  097/109  063/27  65/0=pته پس از قطع تیمارهف2
  p  61/0=p  91/0=p=55/0  855/18  860/154  100/161  830/132  میانگین کلی  1ین کینازکرات

  -  -  p=29/0  369/9  022/140  008/160  717/142  هفته قبل از زایش1
  -  -  p=38/0  796/15  992/163  178/166  834/136  زایش

  -  -  p=73/0  260/17  830/150  963/151  830/133  روز پس از زایش 3
  -  -  p=92/0  691/56  140/213  163/207  297/138  از قطع تیمار هفته پس 2

  p  001/0<p  42/0=p=15/0  744/20  010/526  330/497  900/464  میانگین کلی  1 الکتاتدهیدروژناز
  -  -  a 950/383  350/395  849/393  840/9  45/0=pاز زایشهفته قبل 1

  -  -  b a 224/481  a 176/542  b093/650  543/28  05/0<pزایش
  -  -  b 924/515  789/561  942/547  196/36  68/0=pروز پس از زایش 3

  -  -  b  474/568  423/639  775/506  497/53  27/0=pهفته پس از قطع تیمار 2
  5p  91/0=p  72/0=p=07/0  174/1  305/19  912/21  712/17  میانگین کلی  1آالنین ترانس آمیناز

  -  -  a208/18  b 502/20  ab725/19  720/0  05/0<p  هفته قبل از زایش1
  -  -  a 479/17  ab257/20 b618/21 052/1  05/0<p  زایش

  -  -  5p=07/0  982/0 170/19*† 030/21†  790/17*  وز پس از زایشر 3
  -  -  p=30/0  529/1 000/17 139/20  350/16  فته پس از قطع تیماره 2

رتات ترانس آسپا
  1آمیناز

  p  001/0<p  26/0=p=29/0  337/4 618/90 431/83  950/80  میانگین کلی
  -  -  a  481/69  230/70 949/68 951/1  88/0=pهفته قبل از زایش1

  -  -  b  008/80  387/85 734/91 808/3  15/0=pشزای
  -  -  b  834/103  475/96 899/98 067/5  58/0=pز زایشروز پس ا 3

  -  -  b  845/103  493/93  725/89  166/11  69/0=pاز قطع تیمارهفته پس  2
آالنین  نسبت
آمیناز به ترانس

آسپارتات ترانس 
  آمیناز

  p  001/0<p  31/0=p=15/0  017/0  208/0  258/0  220/0  میانگین کلی
  -  -  a  267/0  307/0  277/0  016/0  25/0=pاز زایشهفته قبل 1

  -  -  b  234/0  250/0  220/0  019/0  56/0=pزایش
  -  -  bc  165/0  244/0  201/0  017/0  05/0<pروز پس از زایش 3

  -  -  c  163/0  237/0  187/0  018/0  05/0<pهفته پس از قطع تیمار 2
دار زمان نمونه برداري با حروف  اثر معنی 3. باشند  دار می با حروف التین غیر مشترك در هر ردیف داراي اختالف معنیها  میانگین 2. یترواحد در ل 1

سه ) 3زایش،) 2، )یک هفته قبل از زایش(دو هفته پس از اعمال تیمار آزمایشی ) 1 التین غیر مشترك براي هر فراسنجه در زمان هاي نمونه برداري
هاي آزمایشی و اعمال جیره یکسان بعد از زایش براي بررسی پایداري اثر تیمار ها در هر گروه   دو هفته پس از حذف جیره) 4روز پس از زایش و 

و هسته  سویا روغن اکسید شده: 3و تیمار  سویاروغن اکسید شده : 2، تیمار )ترل مجازيکن(  سویاروغن تازه : 1تیمار . 4. مشخص شده استآزمایشی 
اثر زمان در میانگین هر  p .(6LSMeans.7 ≥09/0( داري دارد  وت دو گروه با دو عالمت متفاوت در هر ردیف میل به معنیتفا 5. انار آسیاب شده

  .ی دار متناظر با آن در ستون زمان با حروف التین غیر مشابه مشخص شده استفراسنجه در هر تیمار را مشخص می کند که اختالف معن
  

 

 



 

۵ 
 

  
تایج این یافته با ن). 7(یابد  سروم خون در طی شیردهی نیز نسبت به آبستنی افزایش می LDHمطالعات نشان می دهد که فعالیت 

رود،  هاي کبدي در سگ و گربه به شمار می  در خون نیز شاخصی از بیماري ALTافزایش فعالیت آنزیم . آزمایش حاضر هم خوانی دارد
نیز نشان دهنده تخریب  1بزرگتر مساوي  ASTبه  ALTنسبت ). 19(کنندگان غلظت این آنزیم در کبد پائین تر است   اما در نشخوار

کنندگان،   در نشخوار ALTبه دست آمد، اما با توجه به پائین تر بودن سطح  1در مطالعه حاضر این نسبت کمتر از ). 7(بافت کبد است 
، اي  هاي تغذیه دهد که در مسمومیت شواهد نشان می. رسد، دامنه طبیعی براي این نسبت در بز بسیار کمتر باشد به نظر می

  ). 14و17(  رود در سروم خون باال می ASTو  ALT ،CK ،LDH سطحپراکسیداسیون لیپیدي و استرس اکسیداتیو 
، تحت تأثیر فیزیولوژیک این تیمار به دلیل دارا بودن 2تیمار  رهاي مورد مطالعه در اث  رود افزایش فعالیت آنزیم  بنابراین انتظار می

باشد که باعث ) 20(ها   ها و آلکنون  ها، دي آلدهید هاي چرب نظیر آلکانال ها، آلکنال  هاي آزاد ناشی از پراکسیداسیون اسید رادیکال
، کاهش در قابلیت هضم مواد مغذي و تغییرات غیر طبیعی در )6(ها  ، مسمومیت ناشی از پراکسید)4(بروز عالئم تخریب بافتی

  .)21(گردد می ها کبدي و بافتی در سرم خون  هاي خونی و به تبع آن افزایش فعالیت آنزیم  فراسنجه
هاي آنتی اکسیدانی و ضد  به دلیل نقش تیمار حاوي هسته انار احتماالً هاي آنزیمی در اثر مقابل، کاهش مشاهده شده در فعالیتدر 

بوده که باعث خنثی سازي اثرات مضر ) 15(ها  ها و پلی فنول التهابی ترکیبات فعال زیستی موجود در آن نظیر کاروتنوئید، فالونوئید
هاي آنزیمی در زمان زایش نیز احتماالً به دلیل  فعالیت نوسان. هاي داخلی گردیده است  غن اکسید شده بر بافتهاي آزاد رو رادیکال
. هاي فردي در فعالیت عضالنی طی فرایند تولد، از نظم خاصی تبعیت نکرده و منجر به افزایش خطاي آزمایشی شده است تفاوت

بین تیمارها نشان دهنده  CKد از زایش تغییر الگوي مشاهده شده در فعالیت آنزیم همچنین دو هفته پس از قطع تیمارهاي آزمایشی بع
به طور ).3(هاي جبرانی در مواجهه با شرایط جدید است  هاي فعالیت آنزیمی و فعال شدن مکانیسم کاهش اثر تیمارها بر فراسنجه

و  هایطبیعی  عوارضالتهابیوعفونیمیباشند،تغذیهآنتیاکسیدانروددرشرایطمتابولیکیحادپیرامونزایشکهدامهایشیریمستعدبروز انتظارمیکلی
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