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 و تنيبرون مدل از استفاده با گوسفند ايمني سيستم و متابوليسم بر آن تأثير و كتان يدانه اكسيدانيآنتي فعاليت بررسي

 تنيدرون

 4، علیرضا هروي موسوي2، سیّد علیرضا وكیلی*2، محسن دانش مسگران1جواد امینی

ي دام گروه علوم . به ترتیب استاد و دانشیار تغذيه2 فردوسی مشهدي نشخواركنندگان، گروه علوم دامی دانشگاه .دانشجوي دكتري تغذيه1

. پژوهشگر سازمان تحقیقات سرطان بريتیش كلمبیاي كانادا و دانشیار سابق فیزيولوژي دام گروه علوم دامی 2 دامی دانشگاه فردوسی مشهد 

 دانشگاه فردوسی مشهد 

 danesh@um.ac.irنويسنده مسئول: 

 چکيده

 ،اكسیدانیآنتیبر وضعیت  پرواري هايبرّه غذايی يجیره به شده فرآوري كتان يدانه افزودن تأثیر بررسی ايبر ايمطالعه

 يجیره با هفته 6 مدت به و تقسیم گروه دو به ماهه 6 بلوچی يبرّه رأس هشت و بیست. شد انجام ايمنی سیستم و متابولیسم

 هر از خون ينمونه ،42 روز و آزمايش يدوره ابتداي در. شدند تغذيه كتان يدانه درصد 10 حاوي جیره يا ،(كتان فاقد) شاهد

 سرم، كراتینین ،(TG) گلیسريدهاتري ،(TP) تام پروتئین گلوكز،شامل:  خون بیوشیمیايی هايفراسنجه تعیین براي هابّره از يك

واكنش تركیبات و( CAT) كاتاالز(، GPx) یدازپراكس گلوتاتیون ،(SOD) دسموتاز سوپراكسید ،(BUN) خون اياوره نیتروژن

از  پس همورال ايمنی پاسخ همچنین،. شد اخذ (TAC) سرم تام اكسیدانیآنتی ظرفیتو  (TBARS) اسید تیوباربیتوريك با دهنده

 گلبولین هب آلبومین نسبتو  G ايمونوگلوبولینگیري غلظت اندازه و ،آزمايش 15و  نخست روز در اووآلبومین زيرجلدي تزريق

از خون محیطی، در  هاها پس از جداسازي سلولها و نوتروفیللنفوسیتسلولی  ايمنی پاسخ. شد بررسیدر پايان دوره،  سرم

افزايش يافت )به  داريمعنیخون به طور  GPxو  SODهاي غلظت آنزيم ،ي كتاني دانهبا تغذيهتنی بررسی شد. شرايط درون

، براي شاهد و تیمار كتان(. و از سوي ديگر غلظت هموگلوبین گرم ازاي به واحد 97/46 ،26/65و  22/1013، 66/1120ترتیب 

TBARS كاهش يافت (05/0P < همچنین .)تام  اكسیدانیآنتی ظرفیتبهبود متابولیسم، به جیره منجر به بهبود ي كتان افزودن دانه

 (.> 05/0P) شدو سلولی  همورال ايمنی پاسخ سرم خون و

 

 خون اكسیدانیآنتی ظرفیت ،ايمنی پاسخ ،كتان يدانه ،بلوچی برّه :كليدي هاي واژه

 
 

 مقدمه

ترين منبع گیاهی اسیدهاي چرب غیر رود؛ غنیهاي روغنی به شمار می( كه از دانهLinum usitatissimumكتان ) يدانه

ها استروژنی از جمله لیگنانبع سرشار از تركیبات شبهدرصد اسیدهاي چرب دانه( و يكی از منا 50لینولنیك )بیش از  3-اشباع امگا

هاي ساز لیگنانباشد، كه پیش( میSDG) 1رزينولگلیكوزيد سكوايزوالريسیويژه غنی از لیگنان ديي كتان بهاست. دانه

ي كنندهضد التهابی، تنظیم اكسیدانی،ها در بدن حیوانات خواص آنتی، است؛ اين لیگنان3و اِنتروالكتون 2پستانداران، اِنتروديول

  .(5) دهندايمنی را بروز می سیستم

                                                           
1 Secoisolariciresinol Diglycoside 
2 Entrolactone 
3 Entrodiol 



 

2 

 

هاي سیستم ايمنی را با سركوب توانند تركیب و عملكرد سلول( جیره میPUFAسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه )ا

هاي التهابی توسط لید سیتوكین، برخی از عملكردهاي ماكروفاژي و تو2ي طبیعیهاي كشندهها، فعالیت سلوللنفوسیت 1تزايد

ي كتان به گاوهاي شیري، سبب ماكروفاژها تنظیم كنند. تجويز اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه شده به شكل دانه

 (.2) شودحفظ سطح تزايد لنفوسیت در دماهاي محیطی باال می

است، منجر به تغییر در ترشح  3-یدهاي چرب امگاي كامل كتان، كه منبع غنی اسدهد افزودن دانهمطالعات نشان می

. اين مطالعه به منظور بررسی اثر (2و  1) استهاي شدههاي ايمنی سلولی و همورال، در گاوها و میشها و بهبود پاسخسیتوكین

 بلوچی هايبّره خون یبیوشیمیاي هايفراسنجهبرخی  و سلولی و همورال ايمنی پاسخ عملكرد، بر شدهفرآوري كتان يدانهي تغذيه

 صورت پذيرفت.

 

 هاروش و مواد

)در اجاق  میكروويودرجه سانتیگراد(، تابش  150ثانیه در  12نمودن ) اكستروددانه كتان كامل تهیه و تحت تیمارهاي 

اكسیدانی متر( قرار گرفت. سپس فعالیت آنتیمیلی 2نمودن ) آسیابوات(،  900ثانیه با قدرت  120مايكروفر خانگی به مدت 

و همچنین،  DPPH3آزاد هاي میزان مهار راديكال(، به روش 6)فنولی  تركیباتپس از استخراج  هاي كتان فرآوري شده،نمونه

  :ارزيابی شد( Trolox)( و بر مبناي استاندارد ترولكس FRAP) 4توان احیاي آهنروش 

 

 

 

؛ جذب نمونه: جذب نمونه نانومتر 519 در در متانول ˙DPPHموالر میلی 1/0محلول جذب كه در اين ضابطه جذب كنترل: 

 باشد.در متانول؛ جذب شاهد: جذب حالل متانول خالص، می ˙DPPHموالر میلی 1/0مورد بررسی همراه با محلول 

 از. شد برآورد (Folin–Ciocalteu) شیكالتو فولین روش بههاي كتان فرآوري شده، فنلی نمونههمچنین محتواي كل تركیبات 

گرم  ( درGallic acid equivalentگالیك اسید )گرم میلیمعادل  صورت به شد و نتايج استفاده به عنوان استاندارد اسید گالیك

  (.5) گرديد بیان ماده خشك،

دانشگاه فردوسی مشهد  كشاورزي يدانشكده دامپروري تحقیقات ايستگاه گوسفنداري واحدروز در  42 مدتبه  یآزمايش

ي كامل تصادفی به دو گروه )شاهد و تیمار جیرههاي ماهه در قالب طرح بلوك 6ي )نر و ماده( بلوچی رأس برّه سیاجرا شد. 

ها براي تغیین ي خون از هر يك از برّه، نمونه42ز ي آزمايش و رودر ابتداي دورهحاوي كتان فرآوري شده(، تقسیم شدند. 

 گلیسريد، كراتینین، نیتروژنتري تام، پروتئین گلوكز،شامل  هاي بیوشیمیايی خونفراسنجهسنجش هاي خون اخذ شد. متابولیت

اكسیدانی پالسماي نتیآ ظرفیتانجام شد. هاي تجاري استفاده از كیتسنجی و با روش رنگ هب سرم و گلبولین اي، آلبومیناوره

 روش  اخون ب

                                                           
1 Proliferation 
2 Natural killer cells 
3 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay 
4 Ferric reducing ability of plasma 

100  *  
 جذب كنترل( –)جذب نمونه

درصد مهار راديكال آزاد  =  
 جذب كنترل( –)جذب شاهد
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 تیوباربیتوريك با واكنش پايه لیپیدها، بر محصول نهايی پراكسیداسیون عنوان به خون، سرم( MDA) آلدئید دي مالون سطح

 پراكسیداز گلوتاتیون، (SOD) ديسموتاز شامل سوپراكسید ،خون اكسیدانیآنتی هاي. آنزيم(4) شد ( انجامTBARSاسید )

(GPx )و ( كاتاالزCAT ،)توسط كیتدر همولیزات خون ،( هاي تجاري اختصاصیFortress Diagnostics Ltd.بريتانیا ، )

هاي سرم خون سرم به روش اسپكتروفتومتري، آنالیز شد. تعیین نسبت آلبومین به گلبولین آلبومینهمچنین غلظت  گیري شد.اندازه

 زيرجلديبا تزريق  همورالايمنی  پاسخ، اياالت متحده( انجام شد. pillarysSebia Ca ™2) ايمنطقه موئین الكتروفورزبه روش 

با كیت اختصاصی گوسفند به  42سرم خون روز  Gايمونوگلبولین  آزمايش و ارزيابی سطح 15و  اووآلبومین در روز نخست

( با PBMC) 1محیطی نخو ايهسته تك يسلولهاوضعیت ايمنی سلولی نیز پس از جداسازي (. 1ارزيابی شد ) ،ELISAروش 

 یطـمح ml10 با ينهرهپا نخو ابتدا رمنظو دينـب و در محیط كشت مورد بررسی قرار گرفت. زياـساجد 2لفايكواستفاده از 

 عمجمو. شد ضافها خون رقیق نشده( برابر حجم )با لفايكو روي بر میآرا هـب هشد قیقر نخو. شد قیقر RPMI-1640ت ـكش

 حد در كه PBMC يها لسلو. يددگر ژسانتريفو هــقیقد 15 تدــم هــب g* 800 رعتــس اــب لايكوــف و هدـش قـقیر نخو

 آن، اهرـهم لفايكو فحذ رمنظو به همدآ ستد هـب .دـيدگر آوريجمع میآرا بهقرار گرفته بود  هدـش قیقر نخو و لفايكو فاصل

 با داًمجد حاصل يهاللوـس .يددگر ژسانتريفو قیقهد 10 تمد به g* 450ت رعـس با و طمخلو RPMI-1640 كشت محیط اـب

 تدــم هــب g* 200ت رعــس اــبPBMC ه ارـهم تـپالك فذـح روـمنظ به ربا ينا مخلوط و RPMI-1640  تـكش محیط

 نپا يتر نگر از دهتفاـسا با ه،مدآ ستد به محیطی نخو اي كهستهـت ياـهللوـس انمیز و ادتعد. يددگر ژسانتريفو هــقیقد 10

و  تــیط كشــمحاه رــههمـب T25 كـفالسام از دـهر كاي بر PBMC لسلو 710 ادتعد . سپس در محیط كشتشد تعیین بلو

 ها بررسی شد.. میزان نوتروفیلدـيدافه گرـضا FBSبیوتیك و آنتی

 

 نتايج

شده و تحت تابش میكروويو  كستروداكسیدانی براي دانه كتان بدون فرآوري، امحتواي كل تركیبات فنلی داراي خواص آنتی

دار در گرم ماده خشك تعیین شد. حرارت دادن سبب كاهش معنی گرم گالیك اسید درمعادل میلی 8/2و  6/2، 7/3به ترتیب 

 (.> 05/0Pاكسیدانی محصول شد )محتواي كل تركیبات فنلی و فعالیت آنتی

و  دسموتاز سوپراكسیدهاي در غلظت آنزيم (> 05/0P)دار یي كتان فرآوري شده به جیره، سبب كاهش معنافزودن دانه

 اكسیدانیآنتی ظرفیت (> 05/0P)دار افزايش معنیو از سوي ديگر  سرم آلدئید دي مالونو همچنین،  خون پراكسیداز گلوتاتیون

يابد تحت تنش افزايش می وهاي استرس اكسیداتیو است، ، كه از شاخصسرم آلدئید دي مالونغلظت . (2 جدول)شد پالسما  تام

دار ايرانی به ترتیب سوپراكسید دسموتاز، گلوتاتیون پراكسیداز و كاتاالز خون گوسفندان دنبه هايآنزيمغلظت ي طبیعی (. دامنه3)

كاتال به ازاي گرم هموگلوبین و غلظت  21/112 ± 48/8واحد به ازاي گرم هموگلوبین و  54/193 ± 54/7، 58/984 ± 91/80

 با پالسما تام اكسیدانیآنتی ظرفیتافزايش . (4است )لیتر گزارش شدهنانومول در میلی 57/0 ± 009/0ن دي آلدئید سرم مالو

اي خون (. افزايش غلظت نیتروژن اوره2است مرتبط است ) اكسیدانیآنتیاز تركیبات  سطوح بااليیكه حاوي  كتان يدانه مصرف

مشاهده شده  گرمايی در حیوانات تحت تنش دهاي آمینه از عضالت به منظور گلوكونئوژنز،ي برداشت اسین، در نتیجهو كراتینی

بدن و تعديل  دمايی یمظتن بهبود متابولیسم، بهبود پاسخ ايمنی و ها،ي میشي كتان به جیره(. در حالیكه با افزودن دانه8است )

                                                           
1 Peripheral Blood Mononuclear Cell 
2 Ficoll-Hypaque  
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 G يمونوگلوبولینا تیتر با افزايش همورال ايمنی هايپاسخ بودبه(. در پژوهش حاضر نیز 5تنش گرمايی گزارش شده است )اثرات 

همراه با عدم تغییر در غلظت آلبومین، هم به معنی افزايش  ،كاهش نسبت آلبومین به گلبولین سرم(. > 05/0Pمشاهده شد ) سرم

 هايفراسنجه و ايمنی پاسخر به جیره بي كتان اثرات افزودن دانه هاي سرم خون است. بنابراين به طور كلی،غلظت گلبولین

 گردد. ارزيابی میمثبت پیشین، هاي پژوهش، در توافق با مطالعه ها موردبرّه بیوشیمیايی
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 ها در پايان آزمايشهاي بيوشيميايي خون برّهي كتان بر فراسنجهي حاوي دانهي جيرهتأثير تغذيه  -2جدول 

 فراسنجه

 تیمار

 جنس
 

خطاي 

 شاهد استاندارد میانگین
كتان 

 كامل

اكسترود 

 شده

میكروو

 يو

آسیاب 

 شده
 

 5312/2  61/61 52/62 88/65 52/63 60/60 ليتر(گرم در دسيگلوكز )ميلي

 6168/1  40/71 09/72 47/72 39/71 09/72 ليتر(گرم در پروتئين تام سرم )

 1614/3  65/28 45/34 22/31 07/31 04/32 ليتر(گرم در دسيگليسريد )ميليتري

 a72/0 b60/0 a70/0 a70/0 b62/0  0252/0 ليتر(گرم در دسيكراتينين )ميلي

 a84/32 b18/26 b 00/25 b 37/24 b65/36  2299/1 ليتر(گرم در دسياي خون )ميلينيتروژن اوره

 سوپراكسيد دسموتاز خون )واحد به ازاي گرم هموگلوبين(
a66/

1120 

b22/

1013 

a31/

1154 

a31/

1154 

b75/

979 
 7980/45 

 a26/65 b97/46 a58/77 a58/71 b65/40  4603/6 گلوتاتيون پراكسيداز خون )واحد به ازاي گرم هموگلوبين(

 4988/9  23/119 68/121 44/123 06/130 85/110 كاتاالز خون )كاتال به ازاي گرم هموگلوبين(

 a29/1 b95/0 a02/1 a13/1 b49/0  1124/0 ليتر(مالون دي آلدئيد سرم )نانومول در ميلي

 b28/89 a30/96 a31/97 a31/97 b27/88  6300/2 ليتر(مول معادل ترولکس در )ميلي پالسماتام اكسيداني ظرفيت آنتي

 7164/2  55/38 46/37 95/37 95/34 06/41 ليتر(گرم در آلبومين سرم )

 a376/1 b959/0 b026/1 b056/1 a278/1  1183/0 نسبت آلبومين به گلبولين سرم

 b03/14 a76/16 38/15 59/16 20/14  1683/1 ليتر(گرم در ميليسرم )ميلي Gايمونوگلوبولين 

a, bستاصد در 5 سطحدار در معنيف ختالد اجوونشانگر  رديفهر در غير مشابه وف : حر. 
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Antioxidant activity of linseed products: effects on metabolism and immune responses using in vitro 

and in vivo model systems 

Abstract 

 

A study was conducted to investigate the effects of processed linseed supplementation to the diet of 

fattening lambs under heat stress. Twenty-eight 6-month-old Baluchi lambs were randomly allocated into 

either treatment (10% processed linseed) or Control (no linseed) groups and fed for 6 weeksAt the 

beginning of the experiment (0 d) and on 42 d, Individual blood samples (10 mL) were collected from the 

jugular vein and analyzed for blood biochemical parameters (i.e., glucose, total protein (TP), triglycerides 

(TG), creatinine, blood urea nitrogen (BUN), blood superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase 

(GPx), catalase (CAT), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), and total antioxidant capacity 

(TAC) of serum). The humoral immune response was evaluated by measurement of immunoglobulin G 

(IgG) antibody titer following subcutaneous immunization with 1 ml of 4 mg/mL ovalbumin OVA 

antigen on 0 and 15 d. Serum albumin to globulin (A/G) ratio was determined. Blood levels of SOD and 

GPx enzymes activities were significantly higher (1120.66 vs 1013.22 and 65.26 vs 46.97 U/g Hb, in the 

control vs treatment group, respectively). Furthermore, the concentration of TBARS decreased (P<0.05). 

Linseed supplementation improved metabolism, blood serum antioxidant capacity and the humoral and 

cellular immune response (P<0.05). 

 

Keywords: Baluchi lamb, linseed, heat stress, immune response, blood total antioxidant status 


