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چکیده
بهمنظور ارزیابی تأثیر افزودنی خوراکی ®( Essentialمخلوط تجاری اسانسهای گیاهی اسید رسینولئیک ،کاردانول و کاردول) بر تولید
شیر ،ترکیبات شیر و فراسنجههای خون از  20رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی  80±20در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده
شد .تیمارهای آزمایشی شامل :شاهد (بدون اسانس) و تیمار اسانس گیاهی (حاوی اسانس گیاهی ® Essentialبهمقدار  13/5گرم در روز به ازاء
هر رأس گاو) بود .جیره کامالً مخلوط حاوی  41/6درصد یونجه 2/83 ،درصد پنبه دانه و  55/57درصد کنسانتره (براساس ماده خشک) به
صورت آزاد به دامها خورانده شد .نتایج نشان داد افزودن اسانس گیاهی ® Essentialتأثیر معنیداری بر میزان تولید شیر و تولید شیر تصحیح شده
براساس  % 4چربی نداشت ،اما از لحاظ عددی افزایش در تولید شیر تیمار حاوی اسانس گیاهی نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد (.)P>0/05
ترکیبات شیر دامها ازجمله پروتئین ،چربی و الکتوز شیر بهطور معنیداری تحت تأثیر اسانس گیاهی قرار نگرفت .بین تیمارهای آزمایشی تفاوت
معنیداری در سطوح گلوکز ،تری گلیسرید ،اوره ،آلبومین ،پر وتئین کل ،لیپوپروتئین با چگالی باال ،لیپوپروتئین با چگالی پایین خون و آنزیمهای
کبدی مشاهده نشد ولی سطوح کلسترول ،الون دیآلدهید و ظرفیت آنتیاکسیدنی کل افزایش معنیداری در تیمار حاوی اسانس نسبت به تیمار
شاهد داشت ( .)P<0/05نتایج آزمایش نشاندهنده عدم تأثیر معنیدار اسانس گیاهی® Essentialبر عملکرد تولیدی کوتاه مدت گاوهای شیری
هلشتاین است ولی با توجه به تأثیر افزودن اسانس ® Essentialبر ظرفیت آنتی اکسیدانی در دامهای مورد آزمایش میتوان تأثیرات مثبت این اسانس
بر سالمت دام را انتظار داشت.
کلمات کلیدی :اسانس گیاهی ،تولید شیر ،فراسنجههاي خونی ،ظرفیت آنتیاكسیدانی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMr.sheikhlou@gmail.com :
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اصغری و همکاران

تأثیر مخلوط تجاری روغنهای اسانسی اسید رسینولئیک ،کاردانول و کاردول بر تولید و....

مقدمه
طی دهههای اخیر در صنعت دامپروری برای بهبود تولیدات اعم
از گوشت ،تخممرغ ،شیر و افزایش بهرهوری دام از افزودنیهای خوراکی
استفاده میکنند که از این ترکیبات میتوان به آنتیبیوتیکها اشاره
کرد .بررسیها نشان داده که آنتیبیوتیکها علیرغم دارا بودن اثرات
مفید ،باعث ایجاد مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریها میشوند که این
امر باعث بروز مشکل در مقابله با بیماریها میگردد ( Kamatouو
همکاران .)2008 ،از طرفی ابقاء این ترکیبات در محصوالت باعث
انتقال این ترکیبات به بدن انسان میشود که این امر باعث ممنوعیت
مصرف محرکهای رشد آنتیبیوتیکی از سال  2006در اروپا شده
است ( Benchaarو همکاران .)2007 ،نتایج تحقیقات نشان داده که
اسانسهای گیاهی پتانسیل ضدباکتریایی باالیی داشته و میتوانند
جایگزین مناسبی برای آنتیبیوتیکها باشند .از اینرو در سالهای
اخیر توجه ویژهای به استفاده از آنها در تغذیه دام شده است (Benchar
و همکاران2008 ،؛  Anjellaو همکاران2003 ،؛  Linو همکاران،
 .)2013اسانسهای گیاهی مایعات تغلیظ شدهای هستند که حاوی
ترکیبات فرار آروماتیک میباشند .این ترکیبات بهعنوان اسانسهای
اتری یا فرار نیز شناخته میشوند .از نظر شیمیایی ،اسانسها ترکیبات
پیچیدهای از مونوترپنها و از نظر بیولوژیکی با فنلها و مونوفنلها
مرتبط هستند .بهطورکلی ،واژه اسانسهای گیاهی عموماً در برگیرنده
موادی میباشد که در دمای اتاق فرار بوده و بدون هیچ بقایایی تبخیر
میشوند .امروزه اسانسهای گیاهی را بهعنوان عامل شیمیایی اصلی
ایجاد طعم و عطر در مواد خوراکی میشناسند ( Tagerو ،Krause
 .)2011لذا تمایل جوامع برای استفاده از محصوالت سالم و اُرگانیک
نیاز به استفاده از این ترکیبات را افزایش داده است بهطوریکه امروزه
این محصوالت بهصورت تجاری در بازار در دسترس بوده و استفاده از
این ترکیبات بهطور چشمگیری رو بهافزایش میباشد .ترکیبات
متنوعی در عصاره گیاهان وجود دارد که غلظت آنها نیز در گونههای
مختلف گیاهی با هم متفاوت میباشد .لذا بسته به نوع گونه گیاهی
مورد استفاده جهت عصارهگیری ترکیبات متفاوتی از اسانسها در
تغذیه دام مورد بررسی قرار گرفته است .اسیدرسینولئیک یکی از این
ترکیبات میباشد که از ترکیبات غالب در عصاره گیاه کرچک ()Castor
بوده و دارای خواص ضدحساسیت و ضدالتهابی میباشد Gandra .و
همکاران )2003( ،تاثیر غلظتهای افزایشی اسیدرسینولئیک را بر
مصرف و بازده خوراک در گاوهای گوشتی نژاد نلور ( )Nelloreمورد
بررسی قرار داده و نتایج مثبت آن بر عملکرد دامهای گوشتی را در
جیرههای با درصد کنسانتره باال گزارش نمودند .از دیگر ترکیبات موجود
در عصاره گیاهان کاردول و کاردانول میباشد که بهوفور در عصاره گیاه
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بادام هندی یافت میگردد و خاصیت آنتیاکسیدانی آن گزارش گردیده
است ( .)2015 ، Wilsonهدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ترکیب
اسانسهای گیاهی اسیدرسینولئیک ،کاردانول و کاردول (®)Essential
بر تولید شیر و ترکیبات آن و همچنین فراسنجههای خونی در گاو
شیری هلشتاین بود.

مواد و روشها
دامها و تیمارهای آزمایشی :در این آزمایش از  20رأس گاو
شیری هلشتاین با میانگین  2شکم زایش و روزهای شیردهی 80±20
استفاده شد .گاوهای انتخاب شده دارای میانگین وزنی 526±28
کیلوگرم و میانگین تولید شیر  30±2/4کیلوگرم در روز بودند .دامها
قبل از آزمایش از لحاظ سالمت جسمانی و بیماریها مورد بررسی
قرار گرفتند .دامهای تحت آزمایش به دو گروه  10رأسی به گونهای
تخصیص یافتند که میانگین شکم زایش ،تولید شیر ،وزن گاوها و روز
شیردهی در هر دو گروه تقریباً یکسان باشد .نسبت علوفه به کنسانتره
در جیره استفاده شده  41/6به  58/4بود .جیره پایه مورد استفاده بر
اساس احتیاجات  NRCتهیه شد ( )2001 ،NRCکه مقادیر اجزاء جیره
مورد استفاده و ترکیب شیمیایی آن در جدول  1آورده شده است.
این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با دوره آزمایشی  30روزه
که شامل  21روز دوره سازگاری و  9روز دوره نمونهگیری انجام
پذیرفت .مخلوط اسانس گیاهی مورد استفاده در این تحقیق اسانس
گیاهی ® Essentialتهیه شده که از گیاهان بادام هندی و کرچک
بهدست آمده بود و حاوی ترکیبات فعال اسیدرسینولئیک  ،کاردول و
کاردانول بود ( Essential®, Oligo Basics Agro Ind. Ltd., Cascavel,
 .)Brazilتیمارهای آزمایشی مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند
از -1 :تیمار شاهد (جیره بدون اسانس) -2 ،تیمار حاوی  13/5گرم
در روز اسانس گیاهی بهازاء هر رأس دام .مقدار مصرف اسانس براساس
توصیه شرکت سازنده تعیین گردید .جیره استفاده شده بهصورت جیره
کامالً مخلوط تهیه و هنگام مصرف خوراک برای اطمینان از مصرف
اسانس توسط گاوها ابتدا مقدار مورد نظر اسانس برای گروه تیمار را
با مقداری از جیره به حجم مورد نظر رسانده و سپس به دامها تغذیه
میشد .جیره به سه قسمت مساوی تقسیم و در سه وعده بعد از
شیردوشی صبح و ظهر و شب توزیع میشد .دامها در تمام طول دوره
آزمایشی بهصورت آزاد به آب دسترسی داشتند.
رکورد برداری و نمونهگیری :میزان تولید شیر و نمونهگیری
از شیر جهت آنالیز ترکیبات شیر در کل دوره آزمایش هر چهار روز
یکبار انجام پذیرفت .دادههای تولید شیر پس از تصحیح براساس 4
درصد چربی برای بررسی تأثیر اسانس بر روی شیر تولیدی
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جدول :1اقالم خوراکی و ترکیبات شیمیایی جیره غذایی
اقالم خوراکی جیره

)درصد(

یونجه خشک
جو
ذرت
پنبه دانه
تفاله چغندر
کنجاله تخم پنبه
سبوس گندم
کنجاله سویا

41/6
11/76
16/32
2/83
3/78
4/56
1/92
7/04

فول فت سویا
مالس
پودر چربی

2/88
3/78
0/48

کربنات کلسیم
نمک
مکمل مواد معدنی و ویتامینی
جوش شیرین

0/336
0/336
1/2
0/72

اکسید منیزیم

0/096

مخمر

0/14

توکسین بایندر

0/062

پودر استخوان

0/14

ترکیب شیمیایی جیره

)درصد(

پروتئین خام
الیاف نامحلول در شوینده خنثی
الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
کربوهیدرات غیر فیبری
کلسیم
فسفر
عصاره اتری

17
32/4
22/3
40/8
0/9
0/4
3/5

هر کیلوگرم مکمل ویتامینی شامل :ویتامین 3600000 Aواحد بینالمللی،
ویتامین 800000 D3واحد بینالمللی ،ویتامین  7200 Eواحد بینالمللی،
ویتامین 720B1میلیگرم ،ویتامین  2640 B2میلیگرم ،اسیدپانتوتنیک
 4000میلیگرم،اسید نیکوتنیک  12000میلیگرم ،ویتامین 1200 B6
میلیگرم ،اسیدفولیک  400میلیگرم ،ویتامین  6 B12میلیگرم ،ویتامین
 800K3میلیگرم ،بیوتین  40میلیگرم ،کولین کلراید  100000میلیگرم و
آنتیاکسیدان  40000میلیگرم 40 ،گرم منگنز به شکل سولفات منگنز50 ،
گرم آهن به شکل سولفات آهن 10 ،گرم مس به شکل سولفات مس400 ،
میلیگرم ید 80 ،میلیگرم سلنیوم.

دامها استفاده شد .از هر یک از سه وعده شیر صبح ،ظهر و شب یک
نمونه  200میلیلیتری تهیه گردید و با توجه بهمیزان تولید شیر هر
یک از وعده های صبح ،ظهر و شب هر حیوان ،مقدار متناسب از
نمونهها جدا و یک نمونه بهعنوان نمونه مربوط به

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

شیر هر حیوان در هر روز برای آنالیز ترکیبات شیر شامل :چربی،
درصد پروتئین ،درصد الکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر به آزمایشگاه
منتقل گردید .جهت آنالیز شیر دمای نمونه توسط حمام آب گرم به
دمای  37تا  40درجه سانتیگراد رسانده شده و سپس آنالیز آن
توسط دستگاه آنالیز شیر ( )Milkotronik ،Lactoscan MCCانجام
گردید .رکوردهای تولید شیر روزانه دامها براساس فرمول زیر به تولید
شیر تصحیح شده براساس  4درصد چربی تبدیل گردید (:)2001 ،NRC
تولید شیر تصحیح شده براساس % 4چربی
(تولید چربی شیر روزانه) ( +15تولید شیر روزانه)=0/4
برای بررسی فراسنجههای خونی 6میلیلیتر خون با استفاده از
ونوجکتهای هپاریندار در آخرین روز دوره آزمایشی  3ساعت بعد از
وعده غذایی صبح از سیاهرگ دمی حیوان گرفته شد و به آزمایشگاه
منتقل گردید .پالسما با استفاده از سانتریفیوژ با سرعت  3500دور
در دقیقه به مدت  15دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد جداسازی
شد 1/5 .میلیلیتر از پالسماهای بهدست آمده بهوسیله سمپلر به
میکروتیوپ انتقال داده شده و در دمای  -20درجه سانتیگراد تا زمان
آنالیز بعدی نگهداری گردید .فراسنجههای خونی اندازهگیری شده شامل
گلوکز ،کلسترول ،تریگلسرید ،اوره ،پروتئین کل ،آلبومین ،آالنین
آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز ،گاما گلوتامیل ترانسفراز،
 ،LDL ،HDLظرفیت تام آنتیاکسیدانی و مالون دی آلدهید بودند.
تجزیه و تحلیل آماری :نتایج حاصل از آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی با رویه  GLMنرمافزار  SASنسخه  9/1و با استفاده از مدل
زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین تیمارها با استفاده از
آزمون دانکن در سطح  %5مورد مقایسه قرار گرفتYij=µ+ τj+ eij :
که در آن  yijمتغیر وابسته مورد بررسی µ ،میانگین کل τj ،اثر تیمار
و  eijاثر خطا میباشد.

نتایج
تولید و ترکیبات شیر :تأثیر افزودن اسانس گیاهی ®Essential

بر تولید و ترکیبات شیر در جدول  2نشان داده شده است .نتایج نشان
داد که با وجود افزایش عددی مقدار شیر در گروه تیمار حاوی عصاره
گیاهی نسبت به تیمار شاهد ،تولید شیر بین دو گروه در دوره 30
روزه آزمایشی اختالف معنیداری با هم نداشت .از طرفی روند تولید
شیر دامها از ابتدای دوره آزمایشی بهمدت  2ماه در شکل  1نشان
داده شده است با توجه به این منحنی اگرچه استفاده از اسانس در
 30روز دوره آزمایشی تأثیر معنیداری بر تولید شیر نداشت ولی
استمرار تولید در دامهای تغذیه شده با اسانس گیاهی ®Essential
نسبت به تیمار شاهد وجود داشت .بهطوریکه دامهای مصرف کننده
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تیمار شاهد 62 ،روز پس از آغاز دوره آزمایشی کاهش معنی داری در
تولید شیر نسبت به تیمار مصرف کننده اسانس نشان دادند (میانگین
تولید  33کیلوگرم در تیمار آزمایشی در مقایسه با  30کیلوگرم در
روز در تیمار شاهد).
افزودن اسانس گیاهی ® Essentialبه جیره غذایی تأثیر
معنیداری بر درصد پروتئین ،چربی ،الکتوز و ترکیبات جامد بدون
چربی شیر دامهای مورد آزمایش نداشت (جدول .)2
فراسنجههای خونی :اثرات تیمارهای آزمایشی بر متابولیتهای
شکل  :1تاثیر مصرف اسانس گیاهی ®Essential

بر تولید شیر در طول  62روز

دوره آزمایش ( 30روز دوره مصرف و  32روز دوره بدون استفاده از اسانس
گیاهی ®)Essential

خونی در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصله
سطح تریگلیسیرید و گلوکز خون تحت تأثیر اسانس گیاهی
® Essentialقرار نگرفت.

جدول .2تاثیر مصرف اسانس گیاهی ® Essentialبر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری هلشتاین
1

تیمارهای آزمایشی
تولید شیر (کیلوگرم در روز)
شیر تصحیح شده برای  4درصد چربی (کیلوگرم در روز)

میانگین مربعات

شاهد

اسانس گیاهی

خطا MSE

32/79
28/77

33/76
29/10

2/55
2/91

P-value

0/37
0/56

ترکیبات شیر (درصد)
پروتئین (درصد)
چربی (درصد)
الکتوز (درصد)
ترکیبات جامد بدون چربی (درصد)

2/95
3/11
4/44
8/06

2/86
3/38
4/29
7/81

0/1
0/1
0/08
0/09

0/035
0/13
0/05
0/96

-1گروههای آزمایشی شامل گروه شاهد و ® Essentialبهترتیب بدون هیچ افزودنی و افزودنی ® Essentialبهمقدار  13/5گرم در روز بهازای هر گاو بود.

جدول :3تاثیر مصرف اسانس گیاهی ® Essentialبر فراسنجههای خونی گاوهای شیری هلشتاین
1

تیمارهای آزمایشی
گلوکز (میلیگرم بر دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
تریگلیسیرید (میلیگرم بر دسیلیتر)
اوره (میلیگرم بر دسیلیتر)
پروتئین کل (میلیگرم بر دسیلیتر)
آلبومین (میلیگرم بر دسیلیتر)
آسپارتاتآمینوترانسفراز (واحد در لیتر)
آالنین آمینو ترانسفراز (واحد در لیتر)
گاما گلوتامیل ترانسفراز (واحد در لیتر)
( HDLمیلیگرم بر لیتر)
(LDLمیلیگرم بر لیتر)
ظرفیت تامآنتیاکسیدانی (میکرومول بر لیتر)
مالوندیآلدئید

شاهد Control

اسانس گیاهی®Essential

64/28
227/42a
11/14
35/85
9/41
5/35
106/28
32/85
26/28
45/85
100/88
185b
489/57b

61/50
177/50b
10/16
32/66
9/81
5/38
91/00
31/16
31/66
42/16
92/76
233a
435/16a

SEM

P-value

0/205
0/44
0/104
0/816
0/069
0/047
0/431
0/159
0/222
0/186
0/277
0/361
0/466

0/4976
0/0213
0/3635
0/3598
0/3935
0/9053
0/4006
0/4948
0/2736
0/2853
0/2853
0/0024
0/0224

 -1گروههای آزمایشی شامل گروه شاهد و ® Essentialبهترتیب بدون هیچ افزودنی ویا افزودنی ® Essentialبه مقدار  13/5گرم در روز بهازای هر گاو بود* .اعدادی که در هر
ردیف با حروف التین متفاوت عالمتگذاری شدهاند دارای اختالف معنیداری هستند (.)P<0/05
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بحث
تولید و ترکیبات شیر Tassoul :و  )2003( Shaverنیز با بررسی
اثر مخلوط تجاری اسانسهای تیمول ،اوگنول ،وانیلین و لیمونن
(® )Crinaبر روی تولید شیر نتایج مشابهی مشاهده کردند بهطوریکه
تولید شیر دامها در دوره آزمایشی تحت تأثیر اسانس گیاهی قرار
نگرفته بود اما روند افزایشی در گروه حاوی اسانس نسبت به تیمار
شاهد پس از اتمام دوره آزمایشی بهوسیله این محققان نیز گزارش
گردید Kung .و همکاران ( )2008نیز نتایج مشابهی در رابطه با تأثیر
ترکیب اسانسهای گیاهی (® )Crinaبر تولید شیر در طول دوره
آزمایشی و روند افزایشی تولید شیر بعد از اتمام دوره آزمایشی را
گزارش کردهاند Angela .و همکاران ( )2013گزارش کردند که
استفاده از ترکیب اسانس اوگنول و سینماآلدهید در غلظتهای ،200
 400و  600میلیگرم در روز بهازاء هر رأس گاو تأثیری بر میزان
تولید شیر نداشت .همچنین در آزمایش  Benchaarو همکاران ()2007
نیز مصرف  2گرم در روز از اسانس (® )Crinaتغییری در تولید و
ترکیبات شیر ایجاد نکرد .با توجه به نتایج تحقیقات مختلف بهنظر
می رسد بعد از زایش حیوان و آغاز دوره شیرواری با نزدیک شدن به
زمان افزایش مصرف خوراک و تعادل مثبت انرژی ،استفاده از اسانس
بر بازده مصرف خوراک و در نتیجه افزایش تولید تأثیرگذار میباشد
که این امر در تحقیق حاضر نیز مشاهده گردید ( Wallو همکاران،
2014؛  Tassoulو  .)2003 ،Shaverبر این اساس با درنظر گرفتن
عادتپذیری محیط شکمبه به افزودنی اسانس گیاهی شاید بتوان با
مصرف اسانس قبل از زایمان گاو به بهبود اثر اسانس بر تولید شیر و
تداوم شیردهی و همچنین تعادل انرژی در دوران آبستنی و اوایل
شیردهی کمک نمود ( Tassoulو  .)2003 ،Shaverافزودن اسانس
گیاهی ® Essentialبه جیره غذایی تأثیر معنیداری بر درصد پروتئین،
چربی ،الکتوز و ترکیبات جامد بدون چربی شیر دامهای مورد آزمایش
نداشت (جدول  Tager .)2و  )2011( Krauseنیز طی آزمایشی از
اسانسهای سینمالدهید و کپسایسین بهمنظور بررسی اثر اسانسها
بر عملکرد گاوهای شیری استفاده نمودند که نتایج حاکی از عدم تأثیر
این اسانسها بر پروتئین و چربی شیر بود .همچنین نتایج مشابهی در
تحقیق  Benchaarو همکاران ( )2007در استفاده از اسانسهای
گیاهی بر ترکیبات شیر تولیدی دام بهدست آمده است Serbester .و
همکاران ( )2012نیز با بررسی اثر اسانس سینام آلدهید بر تولید و
ترکیب شیر در گاوهای شیری به نتایجی مبنی بر عدم تأثیر اسانس
بر ترکیبات شیر دست یافتند .مقدار الکتوز در این مطالعه در گروه
تیمار نسبت به گروه شاهد روند رو به افزایش داشت ( )P=0/08که
بهنظر میرسد تحت تأثیر اسانس گیاهی با اثرگذاری بر تولید شیر و

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

یا تداوم شیردهی ،مقدار الکتوز نیز تحت تأثیر قرار میگیرد
 Yazdiو همکاران.)2014 ،

( Reza

فراسنجههای خونی :با توجه به نتایج حاصله سطح تریگلیسیرید
و گلوکز خون تحت تأثیر اسانس گیاهی® Essentialقرار نگرفت که
این عدم تفاوت معنیدار در سطح گلوکز و تریگلیسیرید خون مشابه
نتایج گزارش شده توسط  Tassoulو  )2003( Shaverو  Vakiliو
همکاران ( )2013بود .از طرفی عدم تأثیر معنیدار اسانس گیاهی
® Essentialبر پروتئین کل پالسما و نیتروژن اورهای خون ،نتایج به
دست آمده توسط  Tassoulو  )2003( Shaverو  Khoramiو همکاران
( )2014را تأیید میکند .در این تحقیق ،مقدار کلسترول بین گروه
آزمایشی حاوی اسانس و گروه شاهد دارای تفاوت معنیداری بود و
میزان کلسترول در دامهای مصرف کننده اسانس گیاهی ®Essential
کاهش یافته بود ( .)P<0/05با توجه به اینکه ترکیبات خالص اسانسهای
گیاهی ،فعالیت آنزیم -3هیدروکسی-3-متیل گلوتاریل کوآنزیم A
( )HMG-CoAردوکتاز کبدی را مهار میکنند که یک آنزیم کلیدی
تنظیمکننده سنتز کلسترول میباشد ( Busquetو همکاران2006 ،؛
 Busquetو همکاران2005 ،؛  ،)1999 ،Crowellمیتوان کاهش
میزان کلسترول از طریق اسانسهای گیاهی ® Essentialرا انتظار
داشت ( Busquetو همکاران2006 ،؛  Busquetو همکاران2005 ،؛
 Choو همکاران2011 ،؛ .)1999 ، Crowellهمچنین گزارش شده
است که غلظت برخی از متابولیتهای خونی ازجمله تریگلیسیریدها
و کلسترول میتواند توسط مکملهای اسانس گیاهی از طریق مصرف
خوراک تحت تأثیر قرار گیرد ( Yangو همکاران )2010 ،و ممکن
است بهعلت عدم تغییر مصرف ماده خشک توسط اسانس گیاهی،
مقادیر کلسترول و تریگلیسیرید تغییر نکند ( Vakiliو همکاران،
 .)2013سطح آنزیمهای کبدی (آسپارتات آمینوترانسفراز ،آالنین
آمینوترانسفراز ،گاما گلوتامیل ترانسفراز) بین گروه تیمار و شاهد
تفاوت معنیداری نداشت که این نتایج مطابق با یافتههای  Adhamو
همکاران ( Vakili ،)2014و همکاران ( )2013و  Gandraو همکاران
( )2012میباشد .سطح آلبومین خون و مقادیر لیپوپروتئین با چگالی
باال و لیپوپروتئین با چگالی پایین در این آزمایش تحت تأثیر
تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت که با نتایج حاصل از پژوهش سایر
محققین مطابقت داشت ( Chavesو همکاران2008 ،؛  Vakiliو
همکاران2013 ،؛  Yangو همکاران .)2010 ،ظرفیت تام آنتیاکسیدانی
و سطح مالوندیآلدئید در گروه تیمار و شاهد بهطور معنیداری
تفاوت داشت .افزایش ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در گروه مصرفکننده
اسانس و کاهش مالوندیآلدئید نسبت به گروه شاهد نشاندهنده
افزایش ظرفیت آنتیاکسیدانی خون در دامهای گروه مصرف کننده
اسانس گیاهی ® Essentialمیباشد .در شرایط طبیعی متابولیسمی بدن،
35
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اصغری و همکاران

همواره مقادیری از پرواکسیدانهایی مانند اکسیژن فعال تولید میشود
که بدن حالت تعادل را از طریق آنها توسط آنتیاکسیدانها برقرار
 مالوندیآلدئید بهعنوان.)2008 ، و همکارانKamatou( میکند
محصول عمده پراکسیداسیون لیپیدها میباشد و میزان تولید آن با
شکست و تفکیک اسیدهای چرب غیراشباع متناسب است که برای
 از،بررسی پراکسیداسیون لیپیدها جهت ارزیابی استرس اکسیداتیو
 از طرفی.( استفاده میگرددMDA) اندازهگیری میزان مالون دیآلدئید
ظرفیت تام آنتیاکسیدانی برآوردی از ترکیب پتانسیل آنتیاکسیدانهای
 بنابراین.مختلف در بدن است که در تعامل با یکدیگر عمل میکنند
کاهش معنیدار مقدار مالون دیآلدهید در نمونه خون گروه تیمار
نشاندهنده اثر آنتیاکسیدانی اسانس گیاهی بوده و ظرفیت آنتی
 با توجه به نتایج این.اکسیدانی تام در گروه تیمار را افزایش داده است
 دارای اثرات آنتیاکسیدانیEssential oil®  مصرف اسانس،تحقیق
.بوده و میتواند در تغذیه گاوهای شیری مورد استفاده قرار گیرد
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