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چكيده
تأثیر عصاره آبی شوید اAnethumgraveolensو بر عملکرد و هراسنجههای خونی با استفاده از  6۰۰قطعه جوجه ی روزه در ی
کامال تصادهی با  ۴تیمار شاهد ابدون اهزودنیو و سطوح  ۱۰ ،۵و  ۲۰میلیلیتر عصاره آبی شوید در لیتر آ

طرح

آشامیدنی با  ۵تکرار برای

هر تکرار ،به مدت  ۴۲روز بررسی شد .اهزایش وزن بدن ،خوراک مصرهی و ضریب تبدیل خموراک در کمل دوره محاسمبه شمدند .در
انتهای آزمایش اروز  ۴۲آزمایشو ،دو پرنده از هر قفا بهطور تصادهی انتخا

و کرتار شدند .قلب برداشته و وزن بطنهای راست و

چپ جداگانه محاسبه و شاخص آسیتی اندازهگیری شد .هعالیت پالسمایی آنزی همای )کتماتدهیمدروژناز ،آسم،ارتاتآمینوترانسمفراز،
آ)نینآمینوترانسفراز ،سطح مالوندیآلد ید ،رهیت آنتیاکسیدانی کل پالسما ،آنزی های گلوتماتیونپراکسمیداز و سوپراکسیددیسمموتاز
اندازهگیری شدند .مصرف  ۵میلیلیتر عصاره آبی شوید در آ

در مقایسه با سایر گروهها ،سبب اهزایش وزن ،کماهش ضمریب تبمدیل

خوراک ،شاخص آسیتی و تلفات ناشی با آسیت شد ا۰۵کP<۰و .مصرف عصاره آبمی شموید ،گلموکز خمون را کماهش داد ا۰۵کP<۰و.
مصرف سطوح  ۱۰و  ۲۰میلیلیتر عصاره آبی شوید ،سبب کاهش معنیدار تمریگلیسمیرید و اهمزایش لی،موپروتئین بما دانسمیته بما) در
پالسما شد ا۰۵کP<۰و .هعالیت آنمزی )کتمات دهیمدروژناز بما مصمرف عصماره آبمی شموید کماهش یاهمت اP<۰/۰۵و .هراسمنجههمای
آنتیاکسیدانی تحت تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید قرار ن رهتند .نتایج تحقیق حاضر نران داد که استفاده از سطح  ۵میلمیلیتمر
عصاره آبی شوید در آ

آشامیدنی جوجههای گوشتی عالوه بر کاهش تلفات ناشی از آسیت ،عملکرد را بهبود میبخرد.

كلیدواژهها :آسیت ،جوجههای خونی ،عصاره آبی شوید ،عملکرد ،هراسنجههای خونی.

* نویسنده مسئول

Email: Fathi_mokhtar@yahoo.com
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مقدمه

آنتیاکسمیدانی دارد و بما حفا مت از غرماهای سملولی در
ناهنجماری متمابولیکی و

باهممتهممای کبممدی ،سممبب کمماهش سممرازیری آنممزی هممای

آسیت یا اهزایش خون ریموی ،یم

مرکل جدی در صنعت پرورش جوجههای گوشتی امروزی

)کتمممماتدهیممممدروژناز ،آسمممم،ارتاتآمینوترانسممممفراز،

است .میزان مرگومیر ناشمی از آسمیت در جوجمه

آ)نینآمینوترانسفراز به جریان خون میشود [ .]۲۹خاصیت

مرغهای گوشتی  ۵درصد و در جوجه خروسهای گوشمتی،

آنتیاکسیدانی ناشی از ترکیب دیلآپیول موجود در اسمانا

 ۲۰درصد تخممین زده شمده اسمت .باتوجمه بمه گسمتردگی

شوید به مراتب قویتر از خاصیت آنتیاکسیدانی بسیاری از

صنعت پرورش طیور گوشتی ،ضرر اقتصمادی ناشمی از ایمن

آنتیاکسیدانهای مصمنوعی از قبیمل دیبوتیملهیدروکسمی

عارضه ،سالیانه میلیاردها د)ر برآورد میشود [.]۲۲

تولو ن و دیبوتیلهیدروکسی انیزول است [ .]۲۸همدف از

محسو

یکی از تئورییهای مطرح شده برای بروز آسیت ،تنش

انجام پ وهش حاضر ،بررسی اثرات عصماره آبمی شموید بمر

اکسیداتیو است [ ۱۵ ،6و  .]۱6تنش اکسمیداتیو زممانی ر

عملکرد و میزان بروز آسیت در جوجههای گوشتی میباشد.

میدهد که وجود اکسیدان هما و رادیکمالهمای آزاد مرمتق

مواد و روشها

شده از اکسی ن در سلولها بیش از توان آنتیاکسیدانی آنها

تعداد  6۰۰قطعه جوجه گوشتی نمر یم روزه از سمویه راس

باشد .رادیکالهمای آزاد مرمتق شمده از اکسمی ن از طریمق
کاهش نیمه عمر برای نیتریم

 ،3۰۸به طمور کمامال تصمادهی در  ۴تیممار بما  ۵تکمرار و 3۰

اکسمید [عاممل گرمادکننده

جوجه برای هر تکرار توزیع شدند ۴ .تیمار آزمایرمی شمامل

عروق] ،سبب کاهش توان انبسماطپمایری عمروق شمده و

شاهد ابدون اهزودنی در آ و و سطوح  ۱۰ ،۵و  ۲۰میلیلیتمر

زمینه را بمرای بمروز آسمیت همراه ممیسمازند [ 6و .]۲6

عصاره آبی شوید در آ آشامیدنی بودند .در هفته اول و دوم،

استفاده از آنتیاکسیدانهمایی نییمر مکمملهمایی خموراکی

به ترتیب دمای سالن  3۲و  3۰درجه سانتیگراد تنیی شد .به

ویتامین  ،Eال-آرژنین [ ۱۴ ،6و  ]۲6و ال-کمارنیتین [،]۱۵

منیور القای آسیت ،دما در هفته سوم به  ۱۵درجه سانتیگمراد

کوانزی کیو ]۱6[ Q۱۰میتوانند تا حدود زیمادی از تلفمات

کاهش داده شد و این دما تا روز آخمر آزممایش بمین ۱۰-۱۵

ناشی از آسیت جلوگیری نماید.

درجه سانتیگراد ثابت ن ه داشته شد [.]۸

گیاهان دارویی به دلیل دارا بودن ترکیبات هنولی اثمرات

عصاره آبمی شموید اسمتفاده شمده در ایمن آزممایش از

آنتممیاکسممیدانی دارنممد [ ۱3و  .]۲۰شمموید ا Anethum

شرکت زردبند تهران تهیه شد .ترکیبات اصملی موجمود در

Graveolensو از خانواده  umbelliferaeاست .عصاره آبمی

آن بهطور تقریبی شامل دیکاروون ا 36درصدو ،دیلآپیمول

شوید معادل  ۱تا  ۴درصد گیاه کامل شوید اسمت کمه دی-

ا ۲۰درصدو ،لیمونن ا ۲۰درصدو ،ترانا-دیهیمدروکارون

کاروون ا ۲۰تا  36درصدو ،دیلآپیول ا ۱۵تما  ۲۰درصمدو،

ا۵ک ۷درصدو و تیمول ا۵ک 6درصدو بود .پرندگان در طمول

لیمونن ا ۲۰تا  3۰درصدو و ترانا-دیهیدروکاروون ا ۷تا

آزمایش ،دسترسی آزاد به آ

 ۱۰درصدو و تیمول ا ۵تما  ۷درصمدو ترکیبمات اصملی آن

و خوراک داشتند .جوجههما

ذرت  -سویا تا سن ۲۱روزگی با جیره آغازین و پا از آن

هستند [ ۱۰ ،۴و .]۲۱

با جیمره رشمد تغایمه شمدند اجمدول ۱و .میمزان خموراک

عصاره آبی شوید میتواند با اثرات ضداس،اسمی ،سبب

مصرهی ،اهزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نیز برای کل

کاهش هرار خون در موشها شده است [ .]۱۷عصاره آبی

دوره محاسبه شد .روز  ۴۲بهطور تصادهی ۲ ،جوجه از همر

شوید به دلیل دارا بودن ترکیب دی-کارون و لیمونن اثرات
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و از همر کمدام  ۲نمونمه خمونی از سمیاهرگ

راست از بطن چپ از ناحیه س،توم جدا و بعمد از تموزین،

قفا انتخا

گردن گرهته شد .یکی از نمونههما در سمرنگهمای حماوی

نسبت وزن بطمن راسمت بمه کمل بطمنهما محاسمبه شمد.

ماده ضمدانعقاد  EDTAوارد شمده و بمرای هراسمنجههمای

پرندگانی که دارای نسبتهمای وزن بطمن راسمت بمه کمل

خونی تعداد گلبولهای قرممز خمون و تعمداد گلبمولهمای

بطنها با)تر از ۲۷ک ۰بودند ،به عنوان پرندگان آسیتی ثبمت

سفید خون استفاده شد .نمونه دی مر بالهاصمله سمانتریفیوژ

شدند .مراهده ی

یا چند مورد از عالی زیر سمبب ثبمت

شده و پالسممای بمهدسمت آممده در دممای  -۲۰تما زممان

پرندگان تلف شده در دسمته آسمیتی شمد -۱ :همای،رتروهی

آزمایرات هراسنجههای خونی ن همداری شمدند .پرنمدگان

بطن راست و نسبت وزن بطن راست به کمل بطمنهما-۲ ،

انتخابی ،بعد از خونگیری ،کرتار و قلب آنها برداشته شمد

کبممد ورم کممرده ،تممرد و شممکننده و  -3مممایع زرد رنممگ،

و بطنها از دهلیز به صورت دقیق جمدا شمد .سم،ا بطمن

کلوییدی و روشن در محوطه شکمی[.]۱۵

جدول  . 1تركیب جیرههای غذایی آزمایشی پایه
جیره آغازین

جیره رشد

ا ۱-۲۱روزگیو

ا ۲۲ -۴۲روزگیو

ذرت

۵۲

۵3

کنجاله سویا ا %۴۸پروتئینو

3۵

3۷

گلوتن ذرت

۵

۰

روغن سویا

۵ک3

۸ک۵

دیکلسی هسفات

۷۵ک۱

۵۵ک۱

۴۰ک۱

۲۰ک۱

مواد خوراکی ا%و

سنگ آه
پیشمخلوط ویتامین

۱

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

۲۵ک۰

نم

3۵ک۰

۴۵ک۰

دی ال متیونین

3۰ک۰

۲۵ک۰

ال لیزین

۲۹ک۰

۲۵ک۰

انرژی قابل متابولیس اکیلوکالری در کیلوگرم خوراکو

3۰۰۰

3۱۰۰

پروتئین خام ا%و

۵ک۲۲

۵ک۱۹

کلسی ا%و

۰۵ک۱

۹۲ک۰

هسفر قابل دسترس ا%و

۵۰ک۰

۴۵ک۰

لیزین ا%و

3۵ک۱

۴۰ک۱

متیونین ا%و

6۹ک۰

6۰ک۰

متیونین  +سیتئین ا%و

۰3ک۱

۸۱ک۰

۲

پیشمخلوط معدنی

 - ۱هر کیلوگرم پیشمخلوط ویتامینی حاوی  ۱۱۰۰۰واحد ویتمامین  ۱۸۰۰ ،Aواحمد ویتمامین  3۰ ،D3واحمد ویتمامین  3 ،Eمیلمیگمرم ویتمامین ۵ ،K
میلیگرم ویتامین  ۴ ،B2میلیگرم ویتامین ۰۱۱ ،B6ک ۰میلیگرم ویتامین  ۵۰ ،B12میلیگرم ویتامین نیکوتینی

اسید۰۱ ،ک ۰میلیگرم ویتمامین بیموتین و 3

میلیگرم ویتامین تیامین بود.
 - ۲هر کیلوگرم پیشمخلوط معدنی حاوی  ۸۰میلیگرم روی ۱۰۰ ،میلیگرم منیزیوم ۸۰ ،میلیگرم آهن ۱۰ ،میلیگرم سلنیوم و  ۵میلیگرم ما بود.
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اندازهگیریهای آزمایر اهی مربوط بمه هراسمنجههمای

شدند .دادههای نهایی با استفاده از رویه  GLMدر نمرماهمزار

خممونی اگلبممول قرمممز ،گلبممول سممفید ،هماتوکریممت،

آماری  SASانسخه ۱ک۹و تجزیه و میان ینها به کم

آزمون

هموگلوبین ،گلوکز ،پروتئین ،تریگلیسیرید ،لی،وپروتئین بما

توکی مقایسه شدند.

چ ممالی بمما) اHDLو و کلسممترولو و هعالیممت آنممزی هممای
اآ)نممین آمینوترانسممفراز اALTو ،آسمم،ارتاتآمینوترانسممفراز

نتایج و بحث

اASTو و )کتاتدهیدروژناز اLDHو در آزمایر اه پاستور

تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر خوراک مصرهی،

کرمانراه و توسط دست اه اتوآنا)یزر اساخت آمریکا ،ممدل

اهزایش وزن بدن و ضمریب تبمدیل خموراک در جمدول ۲

RA 1000و انجام شد.

نران داده شده است .استفاده از عصاره آبمی شموید در آ

بممرای انممدازهگیممری مممالون دیآلدییممد ۵۰۰ ،میکرولیتممر

آشامیدنی ،سبب بهبود اهزایش وزن جوجههای گوشتی شد

 ۱درصد مخلوط شمده

ا۰۵کP<۰و .پرندگانی که سطوح  ۱۰و  ۲۰میلیلیتر عصماره

اسمید

آبی شموید را دریاهمت کردنمد ،مصمرف خموراک بیرمتری

6ک ۰درصد به لوله آزمایش اضاهه شد و به مدت  ۴۵دقیقمه

داشتند ا۰۵کP<۰و .ک ترین ضریب تبدیل خموراک مربموط

پالسما و  3میلیلیتر اسید هسفری

و بعد از ورتکا ۱ ،میلیلیتر محلول تیو باربیتوری
در داخل ی

به پرندگانی بود که  ۵میلیلیتر عصماره آبمی شموید در آ

بنماری در حال جوش قرار داده شد .س،ا،

لوله آزممایش را زیمر آ

سمرد خنم

آشامیدنی دریاهت کردند ا۰۵کP<۰و.

کمرده ،بمه میمزان 3

میلیلیتر  –Nبوتانل اضاهه نموده و به مدت  ۱الی  ۲دقیقمه

در تحقیق حاضر ،هممه سمطوح مختلمف عصماره آبمی

ورتکمما نمممود .بممه مممدت  ۱۰دقیقممه بمما دور 3۰۰۰ rpm

شوید سبب اهزایش وزن نهایی جوجههای گوشتی شمدند.

سانتریفیوژ نموده و پا از جمدا کمردن هماز آلمی امحلمول

همچنین ،ضریب تبدیل خوراک در جوجههای تغایه شمده

نوری در طول موج  ۵3۲نانومتر

با  ۵میلیلیتر عصاره آبی شوید نسبت به سایر سطوح بهتمر

انجمام گرهتمه و نتمایج

بود که با نتایج دی مر تحقیقمات مطابقمت دارد [ ۱۰و .]۱۹

حاصل پا از انتقال به منحنمی اسمتاندارد ،غلیمت ممالون

استفاده از مکمل ۵ک ۰درصد پودر شوید سبب اهزایش وزن

دیآلدیید سرمی نمونهها تعیین گردید.

نهایی و وزن کل اندامهای گوارشی و بهبود ضریب تبمدیل

روییو ،اندازهگیری جا

در مقابل بوتانل بمه عنموان بالنم

شد [ .]۱۹شوید به واسطه دارا بودن ترکیبات پریبیوتیکی،

هعالیت آنزی گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز،

سبب اهزایش اعمال هیزیکی معده و اهزایش هو و جا

نیز با استفاده از خون تام دارای ماده ضدانعقاد  EDTAکه بما
محلول درابکین رقیق شمده بمود ،توسمط کماهش جما

مواد مغای شده و از ایمن طریمق ،سمبب اهمزایش وزن در

در

طول موج  3۴۰و  ۵۰۵۰نانومتر با دست اه اس،کتروهتومتری و

حیوانات میشود .عالوه بر این ،احتما) ترکیبات آروماتی

کیت تجاری راندوکا-رانسود اندازهگیری شد .کیت اندازه-

موجود در پمودر شموید بما اثمرات خموشخموراکی سمبب

گیری وضعیت تام آنتیاکسیدانی نیز متعلق به آزمایر اههای

تحری

اشتهای شده و از این طریق میتواند سبب اهزایش

راندوکسمممورد بممود .دادههمای مربمموط بممه تلفممات و نسممبت

وزن شود[.]۱۹

 RV/TVپیش از تجزیه ،بما تبمدیل بمه آرک سمینوس نرممال
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جدول  .2تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر خوراک مصرفی ،افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشتی
در كل دوره آزمایشی
تیمار

خوراک مصرهی

اهزایش وزن

امیلیلیتر عصاره شوید در لیتر آ و

اگرمو

اگرمو

d

۵6۸۴

b

۰۵aک۲

۵6۸6

b

۹۷ک۱

b

a

۰۴ک۲

a

a

۰۴ک۲

a

 ۰اشاهدو

۲۷6۰

۵

۲۸۷۵

a

۱۰

۲۸۱۲

c

۵۷۴۸

۲۰

۲۸3۴

b

۵۷۹۷

ضریب تبدیل خوراک

SEM

۵ک۲۴

۵ک۲6

۰۱ک۰

P-value

۰۰۱۱ک۰

۰۰۱۴ک۰

۰۰۱۲ک۰

 :a-dدر هر ردیف ،تفاوت میان ینهای با حروف متفاوت معنیدار است ا۰۵کP>۰و.
 :SEMخطای استاندارد میان ینها

گیاه دارویمی ،اثمرات ضدانقباضمی

التهابی میتواند زمینهساز عارضمه گرهت می عمروق خمونی

شوید به عنوان ی

داشته و از این طریق اثرات آرامبخری شموید بمر حرکمات

اآتروترومبمموزو باشممد ،بنممابراین بمما کمماهش ایممن مارکرهمما،

انقباضی دیواره رودهها ،هرآیند هو و جا

میتوان از اهزایش هرار خون جلوگیری کرد.

ممواد مغمای

را اهزایش میدهد [ .]۲۷عالوه بر ایمن ،گیاهمان دارویمی از

تجممویز خمموراکی  ۵۰۰میلممیگممرم روزانممه عصمماره

جمله شوید ،میتوانند با ایفای اثرات آنتیبیموتیکی محمرک

هیدروالکلی دانه شوید در موشها منجر به کاهش معنیدار

رشد از طریق حاف پاتوژنهای مور و همچنین از طریمق

واکنشهای التهمابی شمد .اثمرات ضمدالتهابی شموید را بمه

اثرات تحریکی بر ترشح آنزی های گوارشی شامل آممیالز،

ترکیبات موجود در دانه شوید از جمله کماررون و لیممونن

در رودههما

مربوط میدانند [ .]۱۸لیمونن به عنوان یکی از اصملیتمرین

ترپسین و کیموترپسین ،قابلیت هو و جما

ا 33درصدو ترکیبمات اسمانا شموید ممیتوانمد از طریمق

را در موش آزمایر اهی اهزایش دهند [ ۱۲و .]۲۴

سممرکو

شاخص آسیت انسبت وزن بطن راست به کل بطنهاو

مسممیرهای آنممزی سممیکلوژناز ۱و ،۲از رهاسممازی

در روز  ۴۲و مممرگومیممر ناشممی از آسممیت در کممل دوره

مارکرهای التهابی جلوگیری نموده و متعاقبا سمبب کماهش

آزمایری ،تحت تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید قرار

قابل مالحیه سنتز پروستاگالندین خواهد شد .لماا ،از ایمن

گرهت ،بهطموری کمه همر سمه سمطح عصماره آبمی شموید،

طریممق مممانع از اثممرات شممدید انقباضممی عممروق ناشممی از

شاخص آسیتی و تلفات ناشی از آسمیت را کماهش دادنمد

پروستاگالندین میشود و به دنبال آن هرار خون را کاهش

ا۰۵کP<۰و اجدول 3و .خاصیت کاهشدهنده هرار خون از

میدهند [ ۱۱و  .]۱۸بنابراین ،عصاره آبمی شموید از طریمق

دی ر هواید شوید است ] .[۲مکملسمازی پمودر شموید بمه

کاهش هرار خون ،باعث بهبمود عملکمرد قلمب شمده و از

مدت  ۷هفته در بیمماران دیمابتی ،سمبب کماهش معنمیدار

های،رتروهی قلب جلوگیری نموده اسمت .بمدینترتیمب ،از

مارکرهمای التهمابی و بمه دنبممال آن کماهش هرمار خممون و

بروز آسیت جلوگیری نموده و سبب کاهش تلفات ناشی از

مرکالت قلبی  -عروقمی شمد [ .]۲بما) بمودن مارکرهمای

آسیت شده است.
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جدول  . 3تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر شاخص آسیتی و تلفات ناشی از آسیت در جوجههای گوشتی
تیمار

شاخص آسیتی

تلفات ناشی از آسیت در کل دوره

امیلیلیتر عصاره شوید در لیتر آ و

در روز ۴۲

ا%و

 ۰اشاهدو

36aک۰

۰aک۱۴

۵

۲۴cک۰

66cک6

۱۰

۲6bک۰

۰۰bک۸

۲۰

۲۷bک۰

33bک۹

SEM

۰۲ک۰

۹۸ک۰

P-value

۰۰۲ک۰

۰۰۱ک۰

 :a-cدر هر ردیف ،تفاوت میان ینهای با حروف متفاوت معنیدار است ا۰۵کP> ۰و.
 :SEMخطای استاندارد میان ینها

مصرف هر  3سطح عصاره آبی شوید گلوکز پالسمما را

آبی شوید در این تحقیق ،احتما) نسبی باشد ،زیرا عصماره

در مقایسممه بمما تیمممار شمماهد کمماهش دادنممد ا۰۵کP<۰و

آبی شوید سبب اهزایش هعالیت لی،وپروتئین لی،از در مموش

اجدول۴و .کمترین سطح گلوکز خون مربوط بمه پرنمدگان

میشود که نتیجه آن تجزیه  LDLو  VLDLخواهد بمود و

تغایه شده با  ۲۰میلیلیتر عصاره آبی بود .عمالوه بمر ایمن،

سممبب اهممزایش نسممبی سممطح  HDLپالسممما خواهممد شممد.

سطوح  ۱۰و  ۲۰میلیلیتر عصاره آبی شوید سمبب کماهش

ترکیبات موجود در شوید نیز سمبب اهمزایش گیرنمدههمای

سطح تریگلیسیرید و اهزایش لی،یوپروتئین با دانسمیته بما)

 LDLسطح سلولها و مهار آنمزی اسمتیل کوآکربوکسمیالز

پالسما شدند ا۰۵کP<۰و .سایر هراسنجههای خونی به طمور

خواهند شد [ .]۲۵درنتیجه سنتز کلسمترول و بمه دنبمال آن

معنیداری تحت تأثیر سطوح مختلف عصماره آبمی شموید

سنتز  LDLو VLDLکاهش یاهته و سمبب اهمزایش نسمبی

قرار ن رهتند .مصرف عصاره آبی شموید بمه ممدت  ۱۴روز

میزان  HDLپالسما خواهند شد.

در انسان ،سطح تریگلیسیرید خون را به میزان  ۵درصد و

ترکیبات موجود در عصاره آبی شوید از جمله کماررون

سطح کلسترول تام را به میزان  ۲۰درصمد کماهش داد [.]۷

و لیمونن ،میتوانند سبب تمرمی سملولهمای بتمای جزایمر

همچنممین ،اسممتفاده از ۵ک ۰درصممد شمموید در جوجممههممای

)ن رهانا پانکراس شده و از این طریق ،تحری

اهمزایش

گوشتی ،سطح تریگلیسیرید و کلسترول پالسما را کماهش

تولید انسولین خون گردد و نتیجه نهایی آن کاهش گلموکز

داد ،اممما بممر هراسممنجههممای گلبممول قرمممز ،گلبممول سممفید،

خون خواهد بود [ .]۲۷یکی دی ر از د)یل کماهش گلموکز

هموگلوبین و هماتوکریمت تمأثیر معنمیداری نداشمت [.]۱

خون ناشی از مصرف عصاره آبمی شموید را ممیتموان بمه

احتما) ،کاهش تریگلیسیرید ناشی از مصرف عصاره آبمی

کاهش هعالیت آنزی )کتاتدهیمدروژناز ناشمی از عصماره

شوید ،احتما) به دلیل کاهش ترشح آن به خمون از طریمق

آبی شوید مربوط دانست اجدول ۵و.

 VLDLباشد [ 3و  .]6اهزایش  HDLپالسممادر اثرعصماره

دوره   18شماره   4زمستان 1395
826

اثرات سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر برخی فراسنجههای خونی و آسیتی و عملکرد رشد جوجههای گوشتی

دوره   18شماره   4زمستان 1395
827

مختار فتحی ،محمد حیدری

جدول  . 5تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر فعالیت آنزیمهای آالنینآمینوترانسفراز آسپارتاتآمینوترانسفراز و الكتات-
دهیدروژناز پالسما در سن 42روزگی در جوجههای گوشتی

تیمار

آ)نینآمینوترانسفراز

آس،ارتاتآمینوترانسفراز

)کتاتدهیدروژناز

امیلیلیتر عصاره شوید در لیتر آ و

اواحد در لیترو

اواحد در لیترو

اواحد در لیترو

 ۰اشاهدو

۷۵ک۴

۰ک۲۷۱

۲۴۲۰

a

۵

۲۵ک6

۵ک۲6۵

۱۴۴۰

b

۱۰

۷۵ک۴

۷ک۲۷۵

۱۲۸۰

b

۲۰

۰۰ک۵

۸ک۲۸۹

۱۰۲۰

c

SEM

۹۱ک۰

۵ک3۷

۲3۰

P-Value

3۱ک۰

۱۷ک۰

۰۰۲ک۰

 :a-cدر هر ردیف ،تفاوت میان ینهای با حروف متفاوت معنیدار است ا۰۵کP> ۰و.
 :SEMخطای استاندارد میان ینها

جدول  . 6تأثیر سطوح مختلف عصاره آبی شوید بر ظرفیت آنتیاكسیدانی ،فعالیت آنزیمهای آنتیاكسیدان و سطح مالوندیآلدئید
پالسما در سن  42روزگی در جوجههای گوشتی
تیمار

کل رهیت آنتی-

سوپراکسید دیسموتاز

گلوتاتیون پراکسیداز

کل رهیت آنتی-

امیلیلیتر عصاره شوید در لیتر

اکسیدانی

اواحد در گرم

اواحد در گرم

اکسیدانی

آ و

انانومول در لیترو

هموگلوبینو

هموگلوبینو

انانومول در لیترو

 ۰اشاهدو

۹۸ک۰

۱۵ک۲۲۲

3۸۱۱

۱۷ک3

۵

۹3ک۰

۵۰ک۱۹6

3۸۲۲

۹۲ک۲

۱۰

۸۴ک۰

۴۵ک۱۹3

3۹۱۱

۲۰ک3

۲۰

۹۰ک۰

۰۰ک۱۹۸

3۸۴۸

۲۲ک3

SEM

۱3ک۰

۰۰ک۲۸

3۲۴

36ک۰

P-value

۲۱ک۰

۱۸ک۰

۴3ک۰

3۷ک۰

 :SEMخطای استاندارد میان ینها

موجممممود در گیاهممممان دارویممممی از جملممممه مرممممتقات

اگرچه دلیل اصلی این کاهش هعالیت پالسممایی آنمزی
)کتاتدهیدروژناز به درستی مرخص نیست ،امما احتمما)

هیدروکسیسینامی

به دلیل اثرات محاهیتکنندگی ترکیبات موجود در عصماره

نممارین ین و نممارین ینهیسمم،یریدین مممیتواننممد خاصممیت

آبی گیاهان دارویی از جمله شموید باشمد .ترکیبمات هنلمی

محاهیتکنندگی سلولی داشته باشند [.]۹
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.۴

هر  3سطح عصاره آبی شموید ،سمبب کماهش هعالیمت

عیوقی ف ،برزگر م ،سمحری م ع ،نقمدی بمادی ح ع

پالسمممایی آنممزی )کتمماتدهیممدروژناز شممدند ا۰۵کP<۰و

ا۱3۸۸و بررسی هعالیت آنتیاکسیدانی اسمانا شموید

اجممدول ۵و .هعالیممت پالسمممایی آنممزی هممای آ)نممین-

اAnethum graveolensو در روغن سویا و مقایسه آن

آمینوترانسفراز و آس،ارتاتآمینوترانسفراز تحت تأثیر سطوح

با آنتیاکسیدانهای شیمیایی .گیاهان دارویمی۹ .ا3۰و:

مختلممف عصمماره آبممی شمموید قممرار ن رهتنممد ا۰۵کP>۰و.

.۷۱-۸3

هی کدام از سطوح عصاره آبی شوید تمأثیر معنمیداری بمر

.۵

هراسنجههای رهیت آنتمیاکسمیدانی کمل پالسمما ،سمطح

بررسی عصاره هیدروالکلی شوید در کاهش گلوکز و

مالوندیآلد ید ،هعالیت پالسمایی آنمزی همای گلوتماتیون-

چربیها در رتهای دیابتی شده .دیابت و لی،ید ایران.

پراکسممیداز و سوپراکسیددیسممموتاز نداشممتند اجممدول 6و.

.۱۰۹-۱۱6 :۵
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