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 در گوسفندخون  اکسیدانیظرفیت آنتیای ریشه زنجبیل بر تاثیر مکمل تغذیه
 

 1، یعقوب حاجی صادقی*1وندمجید فرتاش

 
 .انجمن علمی دامپزشکی، گروه علوم درمانگاهی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران عضو -9

 fartashvand@iaut.ac.irنویسنده مسئول مکاتبات: *
 (91/99/94پذیرش نهایی:  23/5/94فت مقاله: )دریا

 

 

 

 

 چکیده
. هدد  از  دهندیم بروزاز خود  یدیشد اکسیدانییآنت یتدارد که فعال یمتعدد یباتترک ییدارو یاهو گ یهادو یکبه عنوان  یلزنجب   

 یدره ج بده مطالعده   یدن . در اسالم بود گوسفنداندر  خون اکسیدانییآنت یتبر وضع یلزنجب یشهپودر ر تاثیر یبررس مطالعه، ینانجام ا

س و أگرم به ازاء هر ر یک یزانخشک شده به م یلزنجب یشهپودر رروزانه ( یمارنژاد قزل )گروه ت سالهیکس گوسفند نر أر 01 غذایی

صورت عضالنی بهنوبت  یک ،یوم+سلنE یتامینو یس( داروأر 01)تعداد عنوان کنترل مثبت بهگروه دوم در ماه اضافه شد.  2به مدت 

هدا  از دام بدار یدک . در فواصل منظم و هر دو هفته دکرن یافتدر یخاص یافزودن یادارو  یچس( هأر 01گروه شاهد )تعداد  .تزریق شد

 قدرار تام سرم مورد سنجش  اکسیدانیو آنت یدازپراکس یونسموتاز، گلوتاتید یدسوپراکس هاییمآنز یتفعال یزانمو  شدانجام  یریخونگ

سوپراکسدید   سدط   اکسدیدانی سدرم و نیدز   ظرفیت تام آنتی (>10/1p)دار معنیزنجبیل باعث بهبود و افزایش  ،ر گروه تیمارد گرفت.

فعالیدت سوپراکسدید دیسدموتاز و گلوتداتیون      شدد.  نسبت به گروه شداهد خون گوسفندان  دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتاالز

از گروه داری بیشتر اکسیدانی تام سرم به طور معنیولی ظرفیت آنتیداری کمتر ل به طور معنیزنجبیتیمار با پراکسیداز خون در گروه 

نتدای   داری بین دو گروه تیمار و کنترل مثبت مشاهده نشدد.  . در خصوص سط  کاتاالز خون تفاوت معنی(>10/1p)بود  مثبت کنترل

در  خدون  اکسدیدانی ظرفیت آنتدی تواند سبب افزایش غذایی گوسفندان میاین مطالعه نشان داد که افزودن پودر ریشه زنجبیل به جیره 

اکسیدانی گوسدفندان  توان به عنوان یک جیره مکمل و جایگزین برای تقویت سیستم آنتیبنابراین، زنجبیل را میگردد.  گوسفندان سالم

بهترین دز و میزان استفاده از این ماده در جیره غذایی  با این وجود باید مطالعات بیشتری با دزهای مختلف انجام گیرد تاپیشنهاد نمود. 

 حیوان به دست آید. 
 

 .گوسفند خون، اکسیدان، زنجبیل،آنتی ها:واژه کلید
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 مقدمه

به طور گسترده در سراسرر هار     ( Ginger)زنجبیل    

و در طب گیر یی   شودبه عنوا  ادویه غذایی مصرف می

ای برخروردار  یت ویرهه از ایم یون نی، چینی، یندی و ...

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

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

ترکیررب ملت رر   36در زنجبیررل ترر زه  .متفرر وت اسررت

، یر  یر ، شر گول  شن س یی شده است که ش مل هنجیرول

-یر ، دی ی ، پر رادول ییدروش گولدی-6، ی هنجیردیول

مشتق ت اسرتی ه هنجیررول، مشرتق ت    ی ، یدروپ رادولی

یر ،  دییدروهنجیرول-1ی ، مونو و دی استی ه هنجیرول

یپت نوئیدی  و مشتق ت متیرل اترر برخری از ایر      نریلدی

 .(Jolad et al., 2004) دنب شترکیب ت می

زنجبیل در مط لع ت متعددی یم در انسر   و یرم در      

 ک ینده اثرات ،بر ای  اس س .حیوان ت استف ده شده است

 ;Afzal et al., 2001)فش ر خو  و ضررب   ل رب    ن  بر

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

 (Ali et al., 2008) ییپرگالیسررمی و ییپرانسررولینمی

ضرد  یمچنری  زنجبیرل خ تریت     شده است.نش   داده 

 ;Nurtjahja-Tjendraputra et al., 2003) یانعقرر د

Dedov et al., 2002)،  یضد التار ب (Thomson et al., 

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

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

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

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

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

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

2003; Haksar et al., 2006) .دارد 

 کره زنجبیرل در شررای     ه شده اسرت نش   دادیمچنی ، 

خصوتری ت  ( in vitroتنی )برو  و( in vivoتنی )درو 

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

یر   ی ی ات ی زنجبیل ش مل هنجیرول، شوگرالا اکسید

زاده ب شرد )تقری  و تعدادی مشرتق ت کترونی فنرولی مری    

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

یرر ی ملت رر ، سرربب تحمیررل گوسررفندا  برره بیمرر ری

خس رات و ت ف ت چمشگیری به تنعت دامداری کشور 

یر  بره   دا شود، لذا تقویت سیسرتم ایمنری و دفر عی    می

ای طبیعی و راحت، ممک  اسرت در پیشرگیری از   شیوه

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

زنجبیرل برر   خشک شرده گیر ه   ت ثیر افزود  پودر ریشه 

برره عنرروا  یکرری از  یرر ی خررونیاکسرریدا سررطآ ننترری

 در گوسفند بود. ی ی دف عی بد مک نیسم

 

 هاو روش مواد
 سر له یرک س گوسرفند نرر   أر 63ه تعداد مط لع ی در ا   

 ظرر یری ی تو خصوترر( kg 2±14)لررزل برر  وز   دنررها

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

 یگرد ایینهزم یم ریی  و عد  ابتال  ننا  به بسالمت دا 

 یگرری مداخ ه د یچدرم   ضدانگل بدو  ی یاهرا یزو ن

ی  در طری  و یمچنر مردت   یر  ا ی. در طندشد یدارنگه

 )پ یره(  معمرول  یرره از هیر   دوره نزم یش تم می گرروه 

ترورت   هبر  ونجره یک ه و   ویک میگر  هو، ن 333ش مل 

سره   ترورت تصر دفی بره    ی  به. دا ندشدیه میتغذ نزاد

 یبنرد  یمتقسر  یگرویر  ییر  و در بر ک   یگروه مس و

را پ یره   یره. گروه اول به عنوا  گروه ش ید فق  هندشد

 6 ،ه گرروه دو  بره عنروا  کنتررل م برت     د. بکر ی فتدر

 یعضرالن  به ترورت  یو +س نE یت می و یدارو لیترمی ی

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4969 زمستان ، 63، پیاپی 4، شماره 9دوره                              شناسی درمانگاهی دامپزشکی                                                                                                 آسیب  

629 

گرروه   یی روزانه دا  یرهشد. در ه تزریقنوبت  یکدر 

خشک شده  یلزنجب یشهپودر ر یم رگروه تعنوا  بهسو  

 ,.Iqbal et alس )أگر  به ازا  یر ر یک یزا به مروزانه 

 ی شررا  یر  دو م ه بر  ا  به مدتی  ( اض فه شد. دا 2006

از ب  اسرتف ده   ب ریک. در فواتل یر دو یفته ندشد یهتغذ

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

مر ده ضرد انعقر د     یسرر  و لولره ونوهکرت حر و     یهتا

EDTA  یرر . نمونررهعمررل نمرردبرره یرییرر  خررونگدا از 

خرو    ییر  نمونره و منتقل شرده   نزم یشگ ه به بالف ت ه

 یلپر  از تشرک  ی ی ف لد ضرد انعقر د   اخذ شده در لوله

 یقهدل 13به مدت  یزیروم یفیوژللته، ب  استف ده از س نتر

شده و سر  ننا  هردا   یفیوژس نتر یقهدور در دل 6333ب  

-نمونره  در .ندشد منجمددار درب ی ییکروتیوبو در م

-انردازه  ی یموگ روب  یرزا  م ،EDTAی ی خونی ح وی 

نری  مقرداری از نمونره خرو  حر وی      یمچ .شرد  گیری

منجمرد شرد.   دار منتقل و انعق د به میکروتیوب دربضد

یرر ی مرر خوهه برره نزم یشررگ ه تلصصرری مرکررز  مونررهن

و در غررب کشرور منتقرل شرده     تحقیق ت دارویی شم ل

 یر ی یمننرز  یرت فع ل یزا خو  ت   اخذ شده م ی ینمونه

-در نمونره  و یدازپراکس  وت تیو دیسموت ز، گیدسوپراکس

تر   سرر  بر  اسرتف ده از      یدا اکسیننت یزا م یسرم یی 

و  (Randox®ملررتخ خررود ) یوشرریمی ییب یرر ییررتک

Abbott lab.,  TMAlcyon ,300)دسرتگ ه اتوننرر ریزر  

Illinois, USA) شد گیریاندازه  . 

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

از نزمرو    ،ط لعره تحرت م  یی گروه ی وهود اختالف ب

تعیری   هات  یز( و نANOVA) طرفهی ن  یکوار یزنن ل

ملت رر  از نزمررو    یپ رامتریرر  ی وهررود ارتبرر   برر 

استف ده  11 یرایشو SPSSافزار و نر  یرسو پ ییمبستگ

در نظرر   >34/3p مط لعره  یر  در ا دارییشد. سطآ معنر 

 گرفته شد.

 

  هافتهیا

ه نزمر یش از لحر     مط لعه در تم   دور موردی ی دا    

ظ یری س لم بودنرد و بره یریچ بیمر ری مبرتال نشردند.       

در  ، امر  خوردنرد ی  ب  اشتا  غذا میگوسفندا  تم   گروه

گرویی که به پودر ریشه زنجبیل در هیرره غرذایی ننار     

هو خی  خورده اض فه شده بود، مردت زمر   خرورد     

 رًاحتمر   تر بود که ای  امری  کمی طورنیهو توس  دا 

ن حیرره دیرر    و تحریررکزنجبیررل  تنررد طعررمبرره دلیررل 

گوسفندا  تم   هرو نغشرته    یر ح ل، بهگوسفندا  بود. 

خوردنرد و چیرزی در نخرور    شده به پودر زنجبیل را می

 گیرری ظرفیرت  ح ترل از انردازه   مقر دیر  م ند.ب لی نمی

ی ی ملت ر  خرو  و سرر  در گوسرفندا      اکسیدا ننتی

 خالته شده است. 1در هدول  تحت مط لعه
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 (mean±SD) اکسیدانی در گوسفندان تحت مطالعهمیزان فعالیت آنتی -1دول ج

 (U/g Hbکاتاالز ) (U/g Hbگلوتاتیون پراکسیداز ) (U/g Hbسوپراکسید دیسموتاز ) (U/Lاکسیدانی سرم )ظرفیت تام آنتی هاگروه زمان

 a 33/3 ± 62/3 a 133 ± 6116 a 1/1 ± 1/14 a 3/4 ± 6/11 ش ید تفر

 
 a 34/3 ± 23/3 a 16 ± 6134 a 1/4 ± 4/14 a 1/3 ± 1/13 س نیو  +ایویت می  

 a 31/3 ± 21/3 a 33 ± 6233 a 3/6 ± 3/13 a 2/4 ± 2/14 زنجبیل

 a 34/3 ± 21/3 a 11 ± 6634 a 3/4 ± 2/11 a 3/1 ± 2/13 ش ید یفته دو       

 

 a 31/3 ± 66/3 a 34 ± 6113 b 3/3 ± 3/13 a 3/4 ± 2/13 ای+ س نیو ویت می  

 b 12/3 ± 61/3 a 112 ± 6614 a 2/4 ± 2/43 a 6/3 ± 4/13¥ زنجبیل

      
 a 31/3 ± 61/3 a 11 ± 6133 a 3/3 ± 4/41 a 4/3 ± 1/13 ش ید یفته چا ر 

 
 b 33/3 ± 64/3 ¥b 121 ± 1341 ¥c 6/11 ± 1/41 ¥b 1/4 ± 4/32¥ س نیو + ای ویت می 

 c 33/3 ± 61/3 ¥b 131 ± 6312 ¥b 4/13 ± 3/31 ¥b 1/4 ± 4/41¥ زنجبیل

      
 a 33/3 ± 21/3 a 43 ± 6643 a 3/1 ± 6/43 a 1/13 ± 6/14 ش ید یفته ششم

 

 b 34/3 ± 63/3 ¥c 163 ± 1613 ¥d 3/16 ± 3/41 ¥c 2/14 ± 4/43¥ س نیو  +ای ویت می 

 b 34/3 ± 61/3 ¥c 124 ± 1113 §c 3/11 ± 3/33 ¥c 4/1 ± 4/41¥ زنجبیل

      
 a 34/3 ± 62/3 a 33 ± 6642 a 2/13 ± 1/42 a 1/3 ± 3/43 ش ید یفته یشتم

 
 b 13/3 ± 13/3 ¥d 114 ± 1341 ¥e 1/3 ± 2/43 ¥d 3/3 ± 4/33¥ س نیو  +ای ویت می 

 c 11/3 ± 14/3 §d 126 ± 1124 §d 1/1 ± 3/46 ¥d 6/13 ± 4/43§ زنجبیل

a                       ،b ،c  های مختلف استدار در زماندهنده وجود تفاوت آماری معنیستون نشانو ...: حروف ناهمسان در هر (50/5p<). 

                       ،¥ گانه استهای سهدار بین گروهماری معنیدهنده وجود تفاوت آناهمسان در هر ستون نشان عالیم: § و  (50/5p<.) 

 

دینرده تغییررات   یر  نشر    نت یج ح تل از ننر لیز داده    

ی ی خرو  و سرر    اکسیدا وابسته به زم   در میزا  ننتی

 بری  پر رامتر زمر   و    .در گوسفندا  تحت مط لعره برود  

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

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

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

 دار وهود داشت.

 

 گیریبحث و نتیجه
تغذیه خوب یکی از ضرروری ت اس سری بررای تمر          

یر ی خر     شود. اسرتراتهی ی ی ای ی محسوب میدا 

  ای ت ثیر ل بل توهای برر مت بولیسرم اکسریداتیو دا   تغذیه

اکسیدانی دا  نیز سبب بابود دارند. افزایش وضعیت ننتی

 El-Far)شرود  عم کرد رشد، تولید و تولید م ل ننا  می

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

-ننتری  سربب افرزایش ظرفیرت    است که پرودر زنجبیرل  

زنجبیرل   .شرود مری  سر لم  در گوسرفندا   خو اکسیدانی 

 ی ی گی یی اسرت کره در  تری  گونهدهیکی از شن خته ش

خصوتری ت  گیررد.  اک ر نق   دنی  مورد استف ده لرار می

-اکسیدانی زنجبیل ن شی از فع لیت حرذف رادیکر ل  ننتی

 ;Sultana et al., 2010)ب شرد  ی ی نزاد تولید شده مری 

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

که ننا  نزادانره   چراتری دارند ی ی نزاد ای  گی ه ت ثیر با

شوند و فع لیت در دسترس یستند و به نس نی هذب می

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

4969 زمستان ، 63، پیاپی 4، شماره 9دوره                              شناسی درمانگاهی دامپزشکی                                                                                                 آسیب  

669 

-El)دیند مفید خود را در مراحل ابتدایی یضم بروز می

Far et al., 2014). 

مط لعرر ت متعررددی در خصررو  ترر ثیر زنجبیررل بررر     

یر ی بر فتی و   اکسریدا  استرس اکسیداتیو و سرطآ ننتری  

ت   حیوانی و بر رخخ مرو    ی ی ملپالسم  در گونه

ف ر -الکه  در مط لعه مش بایتحرایی انج   شده است. 

 انجر   دادنرد مشرلخ شرد     2311در سر ل  و یمک را  

زنجبیرل در هیرره غرذایی    گر  پرودر خشرک    6افزود  

نلدئیرد  دیمر لو  دار ی  سبب کر یش معنری  میشروزانه 

(MDA )اکسررریدا  تررر  ، دار ننتررریو افرررزایش معنررری

گ وتر تیو  پراکسریداز    و رزد دیسموت ز، ک تر  سوپراکسی

 .یملروانی دارد  مط لعهد که ب  نت یج ح تل از ای  وشمی

یر ی مرذکور   شن سی روی مدفوع مریش نزم یش ت انگل

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

 ,.El-Far et al)داری کر یش ی فتره برود    توهه و معنری 

 فظتی عصر ره زنجبیرل برر    یمچنی  اثررات محر  . (2014

دچر ر   ی ی ترحرایی مو ک یش استرس اکسیداتیو در 

 Ahmad et)ی ی کبدی ت یید شده است ک رسینو  س ول

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

اثرات ک ینرده زنجبیرل برر اسرترس اکسریداتیو در روده      

 Khadem)دیر بتی برود    یر ی ترحرایی  مرو  ب ریرک  

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

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

اکسرریدانی و کرر یش نسرریب اکسرریداتیو ب فررت ک یرره در 

 Ramudu et)تیم ر شرده بر  الکرل    ی ی تحرایی مو 

al., 2011)  دیرر بتی شررده برر  یرر ی تررحرایی مررو و

( 1631زاده افشر ری و یمکر را ،   استرپتوزوتوسی  )تقی

گذار نیز اثرات مفید پودر زنجبیل در طیور تلم ب شد.می

اکسریدانی پالسرم  و بابرود    مبنی بر افزایش ظرفیت ننتی

وضعیت ایمنی و عم کررد ننار  نشر   داده شرده اسرت      

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

 MDAاکسیدانی ننزیمی و ک یش از تقویت سیستم ننتی

 ب شد که ب  نت یج مط لعه م  نیز یمراست  یستند.می

ت ثیر پودر زنجبیل بر میزا  تلمیرر، اسریدی ی چررب       

 ,Zhang) شکمبه گوسفند بررسی شده است pHفرار و 

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

عص ره زنجبیل توان یی از  (in vitro) محی  نزم یشگ یی

ی ی کیست ییداتیک گوسفند بی  برد  پروتواسکولک 

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

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

انررد نگرر ری گوسررفند پرداخترره -بررر حرکرر ت شررکمبه

(Mamaghani et al., 2013). 

  سربب القر    LDL افرزایش اکسیداسریو    م کهدانیمی   

شرود. نشر     استرس اکسیداتیو و نسیب ن شی از ن  مری 

مستقیم سبب کر یش   داده شده است که زنجبیل به طور

 شررودمرری اکسیداسرریو  لیپیرردی و اسررترس اکسرریداتیو 

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

کررنش سرربب غیررر فعرر ل شررد  وا   (GPxپراکسرریداز )

بره عنروا     MDAو ک یش تولیرد   یپراکسیداسیو  لیپید

یر ی سرال الوترول ارزیر بی اسرترس      یکی از ش خخ

نتر یج مط لعره    .(Levy et al., 1999شود )میاکسیداتیو 

اکسریدانی  افرزایش ظرفیرت ننتری    دینرده ح ضر نیز نش  

رسرد  به نظر می بود.پودر زنجبیل  مصرف متع لب خو 

سربب کر یش    خرو  اکسریدانی  ظرفیت ننتی که افزایش

که یمراه ب  مصررف   مط لع تی .شودمی ی ی نزادرادیک ل

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

 ,.Wolff et al., 1991; Sozmen et alکننرد ) ید مری یت 

اترر ی زنجبیررل شرر مل    یرر یاکسرریدا ننترری .(2001
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تونی فنولی ک ی  و تعدادی مشتق ت، شوگوالی لهنجیرو

هنجیرررول ح ترر ه از (. Ali et al., 2008) ب شررندمری 

کمررپ ک   یرر ی برر ر سرربب مارر ر زنجبیررل در غ ظررت

کمررپ ک   ایرر  کرره شررودمرری فررروس -نسررکورب ت

 Reddy andکنرد ) پراکسیداسریو  لیپیردی را القر   مری    

Lokesh, 1992.) 

افرزود  پرودر ریشره     گیرری نار یی،  به عنروا  نتیجره     

تواند سبب افزایش غذایی گوسفندا  می زنجبیل به هیره

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

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

ملت   در خصو  پ سرخ ایمنری دا  انجر   گیررد تر       

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

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

تروا  بره عنروا  یرک هیرره مکمرل و       که زنجبیل را می

ه یگزی  برای تقویت سیستم ایمنی گوسفندا  پیشرنا د  

 نمود.
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