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کسیدانی پالسما اآنتی-کسیدانیابه آغوز بر تعادل  لوامیزولاثر افزودن 
هاي نوزاددر بزغاله

*2جواناشکان جبلی و 1مصطفی عبداللهی

3/11/97تاریخ پذیرش: 10/6/97تاریخ دریافت:  

چکیده
ها قادر به تقویت کسیداناآنتی  هاي نوزادي حساس است.علت نابالغ بودن سیستم ایمنی نسبت به عفونت نوزاد نشخوارکنندگان به    

 يکنندهتیکسیدان است که در نوزاد نشخوارکنندگان به عنوان یک تقوایک آنتی لوامیزول . باشندهاي سیستم ایمنی میعملکرد سلول
در  کسیدانی پالسمااآنتی-عادل اکسیدانیپودر لوامیزول به آغوز بر ت ثر افزودنهدف این مطالعه تعیین ا  مطرح شده است. سیستم ایمنی

ها بزغاله کیلوگرم).  3نژاد مخلوط انجام گرفت (میانگین وزن  نرو مادهنوزاد  يبزغاله رأس 18این مطالعه روي  . هستهاي نوزاد بزغاله
گرم بر لیمی E ،7 واحد ویتامین 400لیتر سالین، میلی 30 ؛شاملخوراکی درمان 3 یکی ازهر گروه  گروه مساوي تقسیم شدند.  3 به

، 5/2، 1هاي ساعت و صفر هدر دقیق  ساعت اول زندگی دریافت کرد. 24وعده دریافت آغوز در طول  3را در هر  ،کیلوگرم پودر لوامیزول
 دانی تام پالسما وکسیاکسیدانی و اآنتی هايظرفیتها اخذ گردید و میزان پالسما از بزغاله يپس از شروع درمان نمونه 24و  18، 12، 5

تعادل دار معنی افزایشمان کنترل منفی سبب و لوامیزول نسبت به در E درمان با ویتامین  کسیداتیو آن تعیین شد.اندیس استرس ا
 بالینی به دنبال تجویز ویتامینجانبی يعارضه گونهچیه . کسیدانی گردیداسمت آنتی پالسما به کسیدانیاآنتی-اکسیدانی

E د هاي نوزابزغاله کسیدانی در پالسمايااثر آنتیداراي  این پژوهش نشان داد که لوامیزول  ها مشاهده نشد.در بزغاله لوامیزول و
 .است

بزغالهکسیدان، اآنتی، اکسیدانآغوز، ،لوامیزول : کلیديکلمات 

مقدمه
نوزاد، عدم  ينبودن سیستم ایمنی در یک بزغاله کامل    .

به  هاي خون مادر از طریق جفتانتقال ایمونوگلوبولین
سیستم ایمنی این نوزادان  جنین بزغاله و وابستگی تکامل

هاي نوزاد به به دریافت آغوز سبب حساسیت بزغاله
 ساله هرها هاي نوزادي گردیده که این عفونتعفونت

جهان  سنگینی به صنعت پرورش بز در ضررهاي اقتصادي
 يعرصهمحققین  . )Corpa et al. 2000(ت وارد کرده اس

ا استفاده از ب اند کهدامپزشکی تا به امروز تالش نموده
را هاي نوزاد وضعیت ایمنی بزغاله هاي مختلف،روش

این   ها مقابله نمایند.با این عفونتتقویت نموده و 

هاي بزرگ، دانشکده دامپزشکی، هاي داخلی دامبیماري دکتراي تخصصی دانشجوي 1
  نن، ایرا، سمنادانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، گروه بهداشت مواد غذاییدانشیار  *2

ولی اند تایج ارزشمندي را به دنبال داشتهها نکوشش
راي مقابله با این پدیده نیاز تري بهمچنان به تالش بیش

در هاي دخیل سلول . )Rodriguez et al. 2009( است
برداشتن درصد باالیی از  ایمنی ذاتی و اکتسابی به علت در

 پالسمایی و يیراشباع چندگانه در غشااسیدهاي چرب غ
) در 1ROS( دهندهواکنشاکسیژن  تولید مقادیر باالتري از

نسبت به استرس  ،هاي بدنمقایسه با سایر سلول
آنتی-کسیدانتعادل ا تر بوده و تمایلکسیداتیو حساسا

اکسیدان بدن به سمت عوامل اکسیدان سبب مختل شدن 
از طرف  گردد. عملکرد آنان و تضعیف سیستم ایمنی می

1- Reactive oxygen species

دانشگاه تهران، تهران، ایران
            E-mail: jebellija@sun.semnan.ac.ir      ي مسئول)سنده(نوی
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اند که دریافت خوراکی دیگر مطالعات نشان داده
اُکسیدانی تام پالسما از طریق باال بردن آنتی هادانیاکسیآنت

 دارهدفها، حرکات سبب افزایش قدرت تکثیر لنفوسیت
و تقویت فعالیت  خوارهاگانهیبها، کموتاکسی تروفیلون
گردد و این امر ها و ماکروفاژها میتروفیلون يخوارگانهیب

زا را به افزایش قدرت دفاعی بدن در برابر عوامل بیماري
 لوامیزول  .)De-La-Fuente 2002( دنبال خواهد داشت

ایمنی باال  ی وضدکرم تیازول با اثر-ایمیدازول-فنیلیک 
آن به علت اثر قدرتمند  از استفاده 1966است که از سال 

این ترکیب در کاهش آلودگی انگلی و افزایش تولیدات 
مصرف  1342در ایران از سال  دامی رواج یافت. 

 شدت بههاي گوسفند و بز آغاز گردید و لوامیزول در گله
پرورش بز و  يل شد زیرا دامدارانی که در عرصهاومتد

گوسفند فعالیت داشتند بدون اطالع از آثار مفید این 
ترکیب در تقویت سیستم ایمنی، عقیده داشتند که 

هاي انگلی جهت درمان لوامیزول عالوه بر درمان بیماري
هاي گوسفند و بز نیز مفید است و به همین سایر بیماري

هاي خود را با این در طی چندین نوبت دام ساله هردلیل 
ادند و تا به امروز به عنوان ددرمان قرار می دارو، تحت

در گوسفند و بز مورد  مصرف یک داروي ضدانگل پر
 . )Gholamian et al. 2006( گیرداستفاده قرار می

 اند که لوامیزول داراي اثراتدیگر نیز نشان دادهمطالعات 
 Pekmezci and( قویت سیستم ایمنیدیگري از قبیل ت

Cakiroglu 2009(  و ضدسرطانی) استChakrapani et 

al. 2018(.  هاي مطالعات صورت گرفته بر روي مدل
 که دریافت لوامیزول سبب اندآزمایشگاهی نشان داده

 .Ince et al(گردد می بدن یدانیاکسیآنتتقویت وضعیت 

طالعه تعیین اثر افزودن پودر هدف از این م . )2010
-اُکسیدانیوضعیت بر  به آغوز محلول در آب لوامیزول

.هاي نوزاد استدر بزغاله پالسما اُکسیدانیآنتی

 روش کارمواد و 
و ي آورجمع تازهآغوز لیتر  15قبل از شروع مطالعه،     

و  ظرف استریلسپس در  مخلوط و یکنواخت شد.  کامالً

-Mokhber( گراد فریز گردیدسانتی يدرجه -20در دماي 

Dezfouli et al. 2011( . مطالعه با  حجم نمونه در این
 Rodriguez( تعیین گردید G-Powerافزار استفاده از نرم

et al. 2009(.  18 نوزاد  يمادهنر و  يزغالهب رأس
کیلوگرم  3±1/0، با میانگین وزن بالفاصله پس از تولد

ها به روش تصادفی این بزغاله يبندگروه  .انتخاب شدند
  .)Mokhber-Dezfouli et al. 2011( ساده انجام گرفت

به  یرأس 6گروه  3ها در بالفاصله پس از تولد بزغاله
گرفتند.بندي شدند و تحت مطالعه قرار رح ذیل دستهش

 20 يکنندهافتیدر کنترل منفی (سالین)؛ تیمار یک:     
ر وعده آغوز دریافتی.نرمال سالین همراه با ه تریلیلیم

 يکنندهافتیدر )؛E کنترل مثبت (ویتامین تیمار دو:     
اي ساخت شرکت -واحد ویتامین 400نرم حاوي  يژله

ر وعده آغوز دریافتی که این همراه با ه Vitaneدارویی 
 Daniels(اي بر اساس مطالعات پیشین -از ویتامین میزان

et al. 2000( .انتخاب شد
گرم بر یلیم 7 يکنندهافتیدر ؛(لوامیزول) سه: تیمار    

ساخت شرکت دارویی زاگرس لوامیزول پودر کیلوگرم 
بر  میزاناین  فارمد همراه با هر وعده آغوز دریافتی که

.اساس پیشنهاد شرکت سازنده صورت گرفت
 30 شدند ومی ينگهداردر یک فضاي بسته  هابزغاله    

با استفاده از تولد از ساعت بعد  16و  ساعت 8، دقیقه
لیتر آغوز میلی 150و  150، 300به ترتیب با معدي  يلوله

حاوي دارو یا دارونما با رعایت گروه  يیکنواخت شده
آب دسترسی و همواره به  تغذیه گردیدندشان، مطالعاتی

ها سالمت این بزغاله . )Sargison et al. 2018( داشتند
 دییتأنی بالی يقبل از ورود به مطالعه با انجام معاینه

ایی که تولد سختی هاز ورود بزغاله ،در ضمن  گردید.
داشته و یا دوقلو بودند به مطالعه جلوگیري به عمل آمد و 

ومونی، سپتی بیماري (اسهال، پن هرگونهدر صورت وجود 
، از مطالعه يبردارنمونهسمی و غیره) در هر مرحله از 

در هر یک از   .)Rodriguez et al. 2009( شدندخارج می
آغوز در  يپس از خوراندن اولین وعدهبالفاصله ها درمان
، 5/2، 1و ساعات  )دقیقه پس از تولد 32هاي صفر (زمان
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 5/1ها بزغالهاز  پس از شروع درمان، 24و  18، 12، 5
؛ سپس هر نمونه خون درون لوله لیتر خون گرفته شدمیلی

شد و بالفاصله در ریخته  EDTA حاوي ضد انعقاد
-طی بازهسپس  ایشگاه ارسال گردید. یخ به آزممجاورت 
 3000ها با سانتریفیوژ (مونهاي نساعته پالسم 2ي زمانی 

لیتر میلی 8/0دقیقه) جداسازي شد و  10به مدت  دور
وضعیت براي سنجش سه پارامتر پالسما از هر نمونه 

پالسما  کسیدانیاآنتی-کسیدانیکسیدانی و اااکسیدانی، آنتی
 Schaer( منجمد گردید گرادیسانت يدرجه -20در دماي 

et al. 2005( . روز پس از  5ها به مدت تمامی بزغاله
تا  تندبالینی تحت نظر قرار گرف لحاظ ازگیري آخرین خون

گونه اختالل بالینی، از لحاظ مسمومیت  در صورت بروز هر
.دارویی مورد بررسی قرار گیرند

) بر اساس 1TAS( اُکسیدانی تام سرمظرفیت آنتی    
در این روش از رادیکال   گیري شد.اندازه Erelروش 

با رنگ سبز  ABTS+آزینوبیس یا  2 و 2 دشدهیاکس
این ترکیب رادیکالی در  شود. متمایل به آبی استفاده می

هاي موجود در سرم با کاهش رنگ به فرم اُکسیداناثر آنتی
گردد که این واکنش با کاهش تبدیل می ABTS شده ایاح

میزان جذب نوري توسط دستگاه اسپکتروفتومتري در 
 آزموندر این  شود. گیري مینانومتر اندازه 660 موج طول

بر مبناي  TASاستفاده گردید و میزان  Troloxاز استاندارد 
mmol Trolox/L  شد (گزارشErel 2004.(

) بر اساس روش 2TOSظرفیت اکسیدانی تام سرم (    
Erel در این روش یون فروس توسط ین گردید. تعی 

  شود.به یون فریک اُکسید می کسیدانترکیبات مختلف ا
رنگی گزیلنول نارنجی در محیط  يیون فریک با ماده

شدت رنگ حاصله  نماید. اسیدي ترکیب رنگی ایجاد می
نانومتر  560 موج طولتوسط دستگاه اسپکتروفتومتر در 

روژن در کسید هیدااز پر آزموندر این  ي شد. گیرزهاندا
استاندارد استفاده گردید و  عنوان بههاي مختلف غلظت
 Erelگزارش شد ( L/2o2µmol Hبر مبناي  TOSمیزان 

2005 .(

1- Total Antioxidant Status
2- Total Oxidative Status

) هم بر اساس نسبت 3OSIکسیداتیو (اندیس استرس ا    
���
باشد به  تربزرگهر چه این اندیس   تعیین گردید. ���

 .Dokuyucu et alمعناي افزایش استرس اُکسیداتیو است (

2014.(
 SPSS افزارنرمبا استفاده از  هاي به دست آمدهداده    

تحت  یرخطیغهاي رگرسیون روش با 22نسخه 
زمان قرار گرفتند، سپس از آنالیز -غلظت يسازمدل

با سطح  Tukeyتکمیلی  آزمونو  4طرفهکیواریانس 
 يهمه ها استفاده شد. جهت آنالیز داده درصد 95اطمینان 

ه گردید.خطاي استاندارد ارائ±میانگین  صورت بهنتایج 

نتایج
اکسیدانی، اکسیدانی و جهت ارزیابی وضعیت آنتی    

اکسیدانی پالسما از شاخص مساحت زیر آنتی-اکسیدان
مورد در ) استفاده گردید.  1) (جدول 5AUCمنحنی (

مشاهده  2ها همان طور که در جدول اختالف میان گروه
(نمودار  تام پالسما شود از لحاظ متغیر ظرفیت اکسیدانیمی
 Eدار از گروه ویتامین ) گروه سالین به صورت معنی2

) و نسبت به گروه لوامیزول فاقد =019/0Pتر بوده (بیش
وه ).  در ضمن دو گر=075/0Pدار است (اختالف معنی

و لوامیزول هم نسبت به یکدیگر فاقد اختالف  Eویتامین 
 -).  از لحاظ متغیر ظرفیت آنتی=716/0Pدار هستند (معنی

به صورت  E) گروه ویتامین 1اکسیدانی تام پالسما (نمودار 
) و سالین =040/0Pدار از دو گروه لوامیزول (معنی

)001/0P=تر بوده و گروه لومیزول هم به صورت ) بیش
).  در مورد =005/0Pتر است (دار از گروه سالین بیشمعنی

) گروه سالین به 3متغیر اندیس استرس اکسیداتیو (نمودار 
) و =E )001/0Pدار از دو گروه ویتامین صورت معنی

و  Eتر بوده و دو گروه ویتامین ) بیش=001/0Pلوامیزول (
دار لوامیزول هم نسبت به یکدیگر فاقد اختالف معنی

).=200/0Pستند (ه

3- Oxidative Stress Index
4- One way ANOVA
5- Area under curve
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 هاي تحت مطالعههاي مختلف در گروهزمان دراکسیدانی تام پالسما :  میانگین ظرفیت آنتی1نمودار 
)mmol Trolox/L(

هاي تحت مطالعههاي مختلف در گروهاکسیدانی تام پالسما در زمانظرفیت :  میانگین 2نمودار 

هاي تحت مطالعههاي مختلف در گروه:  میانگین اندیس استرس اکسیداتیو در زمان3نمودار 
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هاي تحت مطالعه هاي مورد ارزیابی در گروهشاخص AUCخطاي استاندارد ±: میانگین 1جدول 
شاخص

گروه
کسیداتیواندیس استرس اکسیدانی تام پالسمااظرفیت آنتیکسیدانی تام پالسماا ظرفیت

A2870±45317A229±3147A1978±37614سالین
EB2864±32466B158±5062B1585±14946ویتامین

AB2710±35612C209±4268B1685±19509لوامیزول
سطح دار در ي عدم اختالف معنیدهندهنشاندار و حروف انگلیسی مشابه ي اختالف معنیدهندهنشانحروف انگلیسی نامشابه 

باشند.می درصد 95اطمینان 

بحث 
، ضدانگلیک داروي  عنوان بههاست که لوامیزول سال    

 موردضدسرطان  کسیدان وامحرك سیستم ایمنی، آنتی
در مورد اثر  . )Yin et al. 2007( قرار گرفته است مطالعه

ضدکرمی این دارو مشخص شده است این ترکیب در 
درصد نماتودهاي دستگاه  95 -99ابتدا قادر بود که 

بیش استفاده  به دلیل متأسفانهولی  گوارش را از بین ببرد
در هاي گوسفند و بز از آن، مقاومت دارویی در گلهاز حد 

 يدر مطالعه مثال عنوان به ایران در حال افزایش است
که میالدي  2006و همکاران در سال  Gholamian میدانی

 يتشخیص مقاومت احتمالی نماتودهاي لولهبا هدف 
گله گوسفند در  15گوارش گوسفند نسبت به لوامیزول در 

 يگله در منطقه 5منطقه جغرافیایی خوزستان شامل  3
گله در  5کوهستانی و نیمه يگله در منطقه 5کوهستانی، 

 5هر  که در شخص گردیدماي انجام شد، جلگه يمنطقه
 -نیمه يمنطقه يگله 5کوهستانی و هر  يمنطقه يگله

 . کوهستانی درجاتی از مقاومت به این دارو را نشان دادند
گله مشکوك به  2اي هم جلگه يمنطقه يگله 5در میان 

این مطالعه   گله حساس به لوامیزول بودند. 3مقاومت و 
هاي گوسفند اثر ضدکرمی لوامیزول در گلهنشان داد که 

کوهستانی استان خوزستان کاهش مناطق کوهستانی و نیمه
اي یافته و کاهش اثر این دارو به علت ایجاد قابل مالحظه

سترتاژیا سیرکومسینکتا و هاي مقاوم اجدایه
 .Gholamian et al( تریکوسترونژیلوس ویترینوس است

یکی لوامیزول بر سیستم ایمنی اثر تحر يهنیزم در ). 2006

در   مطالعات زیادي از اثر مثبت این دارو حکایت دارند.
نشان  2009در سال  Cakirogluو  Pekmezciي مطالعه

گرم بر کیلوگرم میلی 3داده شد که تجویز هفتگی 
در اول زندگی  يهفته 2لوامیزول خوراکی در طول 

و فعالیت  هاي نژاد جرسی از طریق تحریک بلوغگوساله
بهبود پاسخ ایمنی هومورال شد سبب ها لنفوسیت

)Pekmezci and Cakiroglu 2009 .( اي بر طی مطالعه
دید که تجویز زیرجلدي هاي گوشتی اثبات گرروي جوجه

هفتگی تا سن  صورت بهلوامیزول  کیلوگرمگرم بر میلی 2
ناشی از واکسن نیوکاسل را  پادتن تریتهفتگی، افزایش  6

عالوه بر این   دو واکسیناسیون اول به دنبال دارد.در 
یک ادجوانت براي واکسن نیوکاسل  عنوان بهلوامیزول 

 طی مطالعات ). Yin et al. 2007(مطرح شده است 
 2ز وتجویز خوراکی لوامیزول با دمشخص گردید که 

 -میلی 4نزا و یا روز قبل از واکسیناسیون آنفلوآ 2 گرممیلی

دار عیار یش معنیبا واکسیناسیون سبب افزا زمانهمگرم 
مطالعات  . )Yin et al. 2006( نزا شدوآلپادتن علیه آنف

صورت گرفته روي انسان حاکی از این امر است که 
، Tو  Bهاي تجویز لوامیزول باعث افزایش عملکرد سلول

و ماکروفاژها، کاهش پاسخ التهابی نسبت به  هاتیمنوس
ا و تسریع روند بهبودي لیشمانیوز هها و سوختگیعفونت

. )Ebrahimi and Ebrahimi 2006( شودمیپوستی 
 یکنندگتیتقواثر  يهنیزم دري که بر روي ماهیان امطالعه
هم از افزایش ل بر سیستم ایمنی انجام گرفتهلوامیزو
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هاي دفاع خواري، افزایش شاخصفعالیت بیگانه
هاي سفید خون به غیراختصاصی، افزایش تعداد تام سلول

در آن قرار  لوامیزول به آبی که ماهی mg/L 5دنبال تجویز 
  .)Bricknell and Dalmo 2005( ردگیرد، حکایت دامی

در مورد اثر ضد سرطانی لوامیزول مشخص گردیده است 
که  NC2ي که تجویز این دارو از طریق افزایش گیرنده

هاست باعث تقویت سطحی در سلول يیک گیرنده
شود و به همین دلیل می سیستم ایمنی ذاتی علیه سرطان

یک مکمل در درمان مبتالیان به  عنوان بهلوامیزول  امروزه
ئوروسیل مورد استفاده قرار فل-5سرطان کولون در کنار 

Murphy( گیردمی et al. 2015(.  در مورد اثر آنتی-

از  اُکسیدانی لوامیزول مشخص گردیده است که این دارو
و کاتاالز موتاز کسید دیسهاي سوپواافزایش آنزیم طریق

  .)Ince et al. 2010( شودکسیدانی میاسبب القا اثرات آنتی
تحریکی تجویز  ریتأثشامل هم هاي این پژوهش یافته

 -بر افزایش آنتی لوامیزولو پودر  E ویتامین خوراکی

 هايکسیدانی پالسما در بزغالهما، کاهش ااکسیدانی پالس
این پژوهش نشان داد که تجویز خوراکی  . هستنوزاد 

اُکسیدانی دار آنتیسبب افزایش معنی E ویتامینواحد  400
نسبت به کسیدانی پالسما ا داریمعنپالسما و کاهش 

 E ویتامین. نوزاد گردیداي هدرمان کنترل منفی، در بزغاله
و  کسیدان اصلیاتامین محلول در چربی و یک آنتییک وی

کسیداسیون لیپید موجود در مهم در جلوگیري از فرایند پرا
 يسلولی وظیفه يسلولی است که با استقرار در غشا يغشا

هاي آزاد حفاظت این ساختار مهم را در برابر رادیکال
ها بر عهده در اثر اکسیداسیون چربی شده دیتولپراکسیل 

در این پژوهش، تجویز  . )Kashif et al. 2004( دارد
 به پودر لوامیزول بر کیلوگرمگرم میلی 7خوراکی دز 

کسیدانی ادار آنتیداري سبب افزایش معنیمعنی صورت
نسبت به اُکسیدانی پالسما  داریمعنپالسما و کاهش 

با توجه به گردید،  هاي نوزاددرمان کنترل منفی، در بزغاله
 احتماالًگفت که  نیچن نیاتوان مطالعات موجود می

کسید هاي سوپرااز طریق افزایش آنزیم داروي لوامیزول
 این اثر گردیده است يدیس موتاز و کاتاالز سبب القا

)Ince et al. 2010(.  ينهیزم درکنون مطالعات بسیاري  تا 
در  لف درمانی لوامیزول انجام گرفته است امااثرات مخت

 دراي مطالعه توسط نویسنده،جستجوهاي صورت گرفته 
اکسیدانی و اثر این ترکیب بر وضعیت آنتی ينهیزم
 يمطالعه . هاي نوزاد یافت نشدی پالسما در بزغالهکسیدانا

قادر به  اد که تجویز خوراکی لوامیزولهم نشان د حاضر
هاي نوزاد است و کسیدانی خون در بزغالهاافزایش آنتی
دریافت  يطهشود که در مطالعات آتی، رابپیشنهاد می

ها و یمنی بدن در برهبا تغییر توانایی سیستم ا لوامیزول
مورد مطالعه قرار گیرد تا شاید بتوان به  هابزغاله

و  این نوزادانمکانیسمی براي تقویت سیستم ایمنی 
 -بره روشی براي افزایش عیار پادتن ناشی از واکسیناسیون

برد.  پیها ها و بزغاله
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The effect of adding Levamisole to colostrum on plasma oxidant-
antioxidant balance in newborn goat kids
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Abstract 
The ruminants newborn is susceptible to neonatal infections due to the immature immune 

system. Antioxidants can enhance the function of the immune system cells. Levamisole is an 
antioxidant that has been proposed as an immune system stimulator in ruminants infant. The 
aim of this study was to determine the effect of adding levamisole powder to colostrum on 
plasma oxidant-antioxidant balance in newborn kids. This study was performed on 18 male 
and female mixed breed newborn kids (average weight 3 kg). The kids were divided into 3
equal groups. Each group received one of the three oral treatments Includes; 30 ml saline, 400
IU vitamin E and 7 mg/kg of levamisole powder, per each of the three colostrum meals during 
the first 24 hours of life. At 0, 60, 150, 300, 720, 1080 and 1440 minutes after starting 
treatment, the plasma samples were taken from the kids and the amount of total antioxidant 
and total oxidant capacity of the plasma and its oxidative stress index were determined. 
Treatment with vitamin E and levamisole compared to negative control treatment caused a 
significant increase of the oxidant-antioxidant balance of the plasma towards the antioxidant. 
This study showed that levamisole has an antioxidant effect in the plasma of newborn goat 
kids.

Key words: Levamisole, Colostrum, Oxidant, Antioxidant, Goat kid
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